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Dusznickie święto
wielbicieli pianistyki

Co roku na początku sierpnia w 
Dusznikach-Zdroju rozbrzmiewa 
muzyka klasyczna. Wszystko za 
sprawą Międzynarodowego Festi-
walu Chopinowskiego, który jest 
perełką w kalendarzu wydarzeń 
kulturalnych regionu. Tegoroczna 
edycja odbędzie się w dniach 2-10 
sierpnia. 

Ten najstarszy na świecie, działają-
cy nieprzerwanie festiwal pianistycz-
ny co roku gromadzi w naszym mie-
ście wirtuozów fortepianu z całego 
świata. Nie inaczej będzie w tym roku. 
Oprócz uznanych mistrzów, usłyszy-
my młodych laureatów najbardziej 
prestiżowych konkursów.

Wszystkie koncerty odbywają się w 
Teatrze Zdrojowym im. F. Chopina, z 
wyjątkiem koncertów promocyjnych 
i koncertu charytatywnego, które od-
będą się w Hotelu Impresja. Zajęcia 
Master Class przeprowadzane będą 
w Sali Kameralnej im. Jana Webera, 
w siedzibie Fundacji Festiwali Chopi-
nowskich przy Rynku. 

Program festiwalu
2.08. piątek 
20:00 koncert inauguracyjny: Lucas i 
Arthur Jussen Piano Duo

3.08. sobota
11:00 koncert promocyjny 
16:00 Joanna Marcinkowska 
20:00 Alexandre Kantorow

4.08. niedziela 
11:00 koncert promocyjny 
16:00 Tomasz Ritter 
20:00 Janusz Olejniczak

5.08. poniedziałek 
16:00 Yasuko Furumi 
20:00 Behzod Abduraimov

6.08. wtorek 
16:00 Mateusz Krzyżanowski, Adam 
Kałduński 
19:00 koncert charytatywny: Joanna 
Goranko, Adam Piórkowski, Jan Wa-
chowski, Daniel Ziomko 

22:00 Koncert „Nokturun”, gospodarz 
wieczoru – Róża Światczyńska

7.08. środa 
16:00 recital skrzypcowy: SooBeen 
Lee – skrzypce, Marcin Sikorski – 
fortepian 
20:00 Charles Richard-Hamelin

8.08. (czwartek) 
16:00 Aristo Sham 
20:00 koncert kameralny: Meccore 
String Quartet, Charles Richard-Ha-
melin – fortepian

9.08. piątek
16:00 George Harliono 
20:00 Kate Liu

10.08. sobota
11:00 koncert promocyjny 
16:00 Ewa Gevorgyan
20:00 koncert finałowy – Ian Foun-
tain
 
Ceny przedstawiają się następująco: 
karnet na cały Festiwal: 960 zł (karnet 
obejmuje wstęp na koncerty o godz. 
16:00 i 20:00 oraz na koncert „Nok-
turn”); koncert inauguracyjny: 90 zł; 
koncerty w dniach 3-9 sierpnia, godz. 
20:00 – 90 zł; koncerty w dniach 3-10 
sierpnia, godz. 16:00 – 50 zł; koncert 
Finałowy – 90 zł; koncert „Nokturn” 
– 150 zł; koncert charytatywny i kon-
certy promocyjne – wstęp wolny.

Więcej informacji można znaleźć 
na stronie www.festival.pl. Serdecznie 
zachęcamy do aktywnego udziału w 
wydarzeniu. Mamy nadzieję, że kon-
certy będą wspaniałą ucztą dla ducha 
i przyniosą wszystkim uczestnikom 
wiele niezapomnianych chwil. 

Piotr
Szewczyk

74. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHOPINOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020

Rusza nabór
projektów
Nowy plac zabaw? Więcej książek w bibliotece? 
Organizacja koncertu? Szkolenia dla dzieci lub se-
niorów? Takie i inne projekty można sfinansować 
z budżetu obywatelskiego miasta.

Budżet obywatelski to wydzielona 
część budżetu gminy Duszniki-Zdrój, 
o której przeznaczeniu zdecydują w 
głosowaniu mieszkańcy. Przewidywa-
na kwota środków przeznaczonych 
na realizację projektów mieszkań-
ców w 2020 roku wynosi 50.000 zł. 
Ostateczna kwota zostanie uchwalona 
przez Radę Miejską podczas przyjmo-
wania budżetu na przyszły rok.

Zadania zgłaszanego do ro realiza-
cji w ramach budżetu obywatelskie-
go muszą być ogólnodostepne i mieć 
charakter inwestycyjno-remonto-
wy lub mieścić się w ramach działań 
prospołecznych, kulturalnych, oświa-
towych, sportowych lub innych ma-
jących na celu podniesienie jakości 
życia mieszkańców miasta.

Propozycje projektów do zrealizo-
wania może złożyć każdy mieszka-
niec Dusznik-Zdroju. W przypadku 
osób niepełnoletnich wymagane jest 
dołączenie zgody prawnego opiekuna. 
Zgłaszany projekt musi mieć popar-
cie czterech mieszkańców. Wypeł-
niony formularz zgłoszenia projektu 
należy złożyć w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Miejskiego w 
Dusznikach-Zdroju (BOI, Rynek 6, 
parter).

Zgłoszone projekty zostaną pod-
dane ocenie formalno-prawnej, a na-
stępnie opublikowane do wiadomo-
ści mieszkańców, którzy na wybrany 
przez siebie projekt będą mogli gło-
sować wypełniając kartę do głosowa-
nia i dostarczając ją do BOI. 

Uzyskana suma głosów będzie 
decydowała o pierwszeństwie re-
alizacji danego projektu. W przypad-
ku otrzymania takiej samej liczby gło-

sów przez dwa lub więcej projektów, 
odbędzie się losowanie. Jeśli pozostałe  
środki w budżecie nie będą pozwalały 
na realizację kolejnego zadania z listy, 
uwzgędnione zostanie pierwsze z na-
stępnych na liście, które spełnia kry-
teria finansowe. Regulamin budżetu 
obywatelskiego jest dostępny na 
www.bip.duszniki.pl

Szymon Korzuch
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45-lecie Koła PTTK
Ducha Gór Liczyrzepy

Terenowe Koło Ducha Gór Liczy-
rzepy w Dusznikach-Zdroju ma 
już 45 lat! Ten znamienity jubi-
leusz świętowaliśmy 27 kwietnia 
w Dusznikach-Zdroju w Teatrze 
Zdrojowym im. Chopina. 

Na uroczystość przybyło wiele za-
cnych gości, m.in. radny Sejmiku Wo-
jewództwa Dolnośląskiego Stanisław 
Jurcewicz, burmistrz miasta Duszniki-
-Zdroju Piotr Lewandowski, wiceprze-
wodniczący Dolnośląskiego Zespo-
łu Turystyki Pieszej Julian Szymszon 
oraz pełny Zarząd Główny Oddzia-
łu PTTK w Kłodzku z prezesem Pio-
trem Wojnarowskim na czele. Honory 
gospodarzy wydarzenia pełnili: prezes 
koła Ewa Szczepańska oraz Andrzej 
Berczyński, aktualnie przewodniczący 
Kapituły koła. W trakcie uroczystości 
wręczonych zostało wiele odznak, dy-
plomów i wyróżnień. Podczas spotka-
nia została przedstawiona  w formie 
prezentacji multimedialnej lekcja hi-
storii z dziejów Dusznik-Zdroju, auto-

W Dusznikach, tak jak w każdej 
gminie, żyje wiele psów i kotów… 
Każdy z nich oczywiście musi się 
załatwiać. Oprócz „odpadów cie-
kłych” są te bardziej uciążliwe 
„odpady stałe”, których obecność 
silnie zaznaczona jest na chodni-
kach i trawnikach.

Tylko niewielka część z nich jest 
usuwana lub sprzątana. Reszta cze-
ka na siły przyrody, wysychając i py-
ląc. Problem nasila się wiosną, gdy 
– oprócz „świeżej dostawy” – spod 
śniegu wychodzą zakonserwowane 
w nim, pozostawione wcześniej psie 
odchody, z których część na pewno 
jest zakażona, np. pasożytami. Czy są 
groźne? 

Co w trawie piszczy
Poniżej opisujemy siedem najczęst-
szych chorób wywoływanych przez 
psie ekskrementy.

Toksoplazmoza Przyczyną tokso-
plazmozy jest pierwotniak Toxopla-
sma gondii. Jego rezerwuarem jest 
większość ssaków i ptaków. Zwierzęta 
wydalają cysty z kałem. Cysty te mogą 
przetrwać w środowisku przez długi 
czas; mogą przenosić się na owoce i 
warzywa, do zbiorników wody pitnej, 
na ręce (podczas zabawy w piaskow-
nicy). Są one również przenoszone 
przez owady. Do zakażenia człowieka 
dochodzi poprzez spożycie żywności 
skażonej cystami. Wrotami zakaże-
nia jest przewód pokarmowy, niekie-
dy uszkodzona skóra i błony śluzowe, 
a także – w przypadku toksoplazmozy 
wrodzonej – łożysko.

Toksokaroza Chorobę wywołu-
je pasożyt – larwa glisty pospolitej 
(psiej i kociej). Jaja pasożytów mogą 
znajdować się na warzywach i owo-
cach, ale do zakażenia dochodzi naj-
częściej w piaskownicach i parkach. 
To tam często znajdują się niesprząt-
nięte odchody zwierząt domowych, w 
tym psów. Toksokarozę diagnozuje 
się najczęściej u dzieci, które bawiąc 
się na podwórku, nieświadomie doty-
kają brudnymi rękami twarzy. Larwy 
glisty wędrują z krwią po całym orga-
nizmie i mogą pasożytować na przy-
kład w mózgu lub w oku. Stopień ska-
żenia gleby jajami glisty pospolitej 
jest zróżnicowany. Badania przepro-
wadzone w niektórych polskich mia-
stach wykazały obecność jaj w 8-62% 
próbek gleby.

Bąblowica Wywołuje ją tasiemiec 
bąblowcowy. Pasożytuje w przewo-
dzie pokarmowym głównie psa i jego 
kuzynów – wilka, lisa, szakala. Jaja ta-
siemca znajdują się w odchodach tych 
zwierząt, a do przewodu pokarmowe-
go człowieka dostają się przez brudne 
ręce lub niemytą żywność. Z jaj roz-
wijają się larwy, które mogą przedo-
stać się niemal do każdej części ludz-
kiego organizmu. Najczęściej zajmują 
wątrobę, płuca lub mózg, gdzie rosną, 
tworząc torbiele. Choroba jest bardzo 
niebezpieczna, w zależności od lokali-
zacji pasożyta objawiać się może żół-
taczką, zaburzeniami pracy nerek, a 
nawet zaburzeniami psychicznymi.

Lamblioza Chorobę wywołuje pier-
wotniak o nazwie Giardia intestinalis, 

stąd jej inna nazwa – giardioza. Jaja 
tego pasożyta trafiają do układu po-
karmowego człowieka najczęściej 
wskutek kontaktu z odchodami za-
rażonego psa lub kota. Lamblioza w 
większości przypadków nie daje wy-
raźnych objawów, ale – szczególnie w 
przypadku dzieci – może okazać się 
bardzo niebezpieczna. Choroba zabu-
rza procesy trawienne, co w przypad-
ku młodego organizmu prowadzi nie-
kiedy do niedożywienia, a nawet do 
zaburzenia rozwoju fizycznego.

Salmonella Bakteria ta kojarzy 
nam się głównie z kurzymi jajami, 
tymczasem jej pałeczki znajdować 
się mogą także w odchodach naszych 
zwierząt domowych. Zakażenie sal-
monellą – salmonelloza – daje objawy 
podobne do ostrego zatrucia pokar-
mowego i może wymagać hospitaliza-
cji. W przypadku dzieci i osób z obni-
żoną odpornością choroba może być 
bardzo niebezpieczna dla zdrowia.

Jersinioza To kolejna choroba wy-
woływana przez bakterie, które dosta-
ją się do ludzkiego organizmu przez 
przewód pokarmowy. Do zakażenia 
dojść może m.in. poprzez kontakt z 
czymś zanieczyszczonym zwierzęcy-
mi odchodami. Na jersiniozę chorują 
głównie dzieci do piątego roku życia. 
Objawy przypominają zatrucie pokar-
mowe.

Kampylobakterioza Zarazki 
Campylobacter po dostaniu się do 
organizmu powodują ostre zapale-
nie żołądka i jelit, które może mieć 

ostry wrzodziejący przebieg. Objawa-
mi infekcji są bóle brzucha w okolicy 
pępkowej, podwyższoną temperaturę, 
nudności lub wymioty oraz biegun-
kę. Choroba szerzy się przez bezpo-
średni lub pośredni kontakt ze zwie-
rzętami, np. psami i kotami, a także 
zakażone produkty żywnościowe oraz 
wodę. Wrota zakażenia – przewód po-
karmowy.

Jak zapobiegać zakaże-
niu takimi chorobami?
Sprzątanie psiej toalety jest niezwykle 
ważne. Dopóki na naszych osiedlach, 
w pobliżu placów zabaw, na skwerach 
i w parkach widać psie odchody, do-
póty jesteśmy bardziej narażeni na za-
każenie niebezpiecznymi bakteriami i 
pasożytami. Największe ryzyko wystę-
puje w przypadku dzieci, które mają 
niższą odporność od dorosłych, więc 
wspomniane wyżej choroby są dla 
nich szczególnie niebezpieczne.

Nie wolno zapominać o regular-
nym odrobaczaniu naszych czworo-
nogów. Warto w tym celu odwiedzać 
weterynarza co 3-4 miesiące. Odro-
baczanie zmniejsza ryzyko zakażenia 
niektórymi drobnoustrojami (pasoży-
tami).

Należy pamiętać i przypominać 
maluchom o zasadach higieny: my-
ciu rąk po kontakcie ze zwierzętami i 
po powrocie do domu ze spaceru czy 
z placu zabaw (warto stosować też żel 
antybakteryjny) oraz dokładnym my-
ciu warzyw i owoców!

inf. UM

Mała kupa, duży problem

Weekend rowerowy
w Zieleńcu

Duszniki-Zdrój i okolice to wspa-
niałe miejsce dla wszystkich fa-
nów dwóch kółek. Właśnie dlate-
go od lat organizuje się tu liczne 
zawody rowerowe. Wszystkich 
fanów rowerów zapraszamy w 
ostatni weekend lipca do Zieleń-
ca. Wolicie długie maratony po 
malowniczych drogach Gór Or-
lickich? A może jesteście amato-
rami górskich podjazdów i tech-
nicznych leśnych dróg? Bez obaw 
– dla każdego coś dobrego!

W sobotę 27 lipca już po raz XVI 
ruszy Supermaraton Szosowy Klasyk 
Kłodzki – Memoriał im. Wiesławy 
Sarkowskiej. Wyścig zostanie roze-
grany na czterech dystansach: rodzin-
ny, mini – 67 km, mega – 120 km oraz 
giga – 165 km. Trasy poszczególnych 
dystansów będą przebiegać przez ma-
lownicze pasma Gór Orlickich i By-
strzyckich. Zapisów na zawody można 
dokonywać na stronie www.klasyk-
klodzki.pl.

W niedzielę 28 lipca spotkamy się 
na trasie XII Maratonu MTB im. Ar-
tura Filipiaka „Fisha”. Zawody wy-
startują na dwóch trasach: mini – 28 
km i nowej trasie mega – 48 m. Tra-
sa mini, z niewielkimi trudnościami 
technicznymi i przewyższeniem 600 
m, jest dostępna również dla dzieci 
i debiutantów. Nowa trasa mega jest 
bardziej wymagająca technicznie z 
wieloma stromymi podjazdami i prze-
wyższeniami 1.350 m.  Do wzięcia 
udziału zapraszamy początkujących i 
zawodników z licencją: maraton zo-
stał wpisany do kalendarza Dolnoślą-
skiego Związku Kolarskiego. Zapisów 
można dokonać na stronie: www.xcm-
-filipiak.pl.

Serdecznie zapraszamy zarówno do 
wzięcia udziału, jak i do kibicowania i 
wspierania zawodników. Do zobacze-
nia na trasie!

Piotr
Szewczyk

rem i prelegentem był Andrzej Sob-
czyński. 

Koło PTTK „Ducha Gór Liczyrze-
py” w Dusznikach-Zdroju jest naj-
starszym i najdłużej rozwijającym się 
kołem na Dolnym Śląsku. Zostało za-
łożone w kwietniu 1974 r. z inicjatywy 
Teresy, Andrzeja i Henryka Berczyń-
skich. Do koła należy 72 członków 
i ich liczba wciąż rośnie. Od 2016 r. 
koło PTTK w Dusznikach-Zdroju po-
sada własną honorową odznakę, któ-
rą przyznaje swoim członkom. Swoją 
działalność koło koncentruje nie tyl-
ko na Ziemi Kłodzkiej, ale działa sze-
rzej. Piesze wycieczki organizowane 
są nie tylko na terenie naszego kra-
ju, ale także w Czechach. Zwieńcze-
niem obchodów 45-lecia był rajd do-
okoła Dusznik-Zdroju, który odbył się 
w niedzielę 28 kwietnia.

Jan
Karmazyn

Krótko
Kolejka Turystyczna Dusznicki 
Express w lipcu i sierpniu kursuje 
według harmonogramu: trasa Dusz-
niki: czwartki w godz. 16:00–18:00 
(kurs co godzinę); niedziele  godz. 
13:00 (jeden kurs); trasa Zieleniec 
przez torfowiska: środy, piątki, sobo-
ty – wyjazd 15:00, powrót 17:30; nie-
dziele – wyjazd 10:00, powrót 12:45; 
trasa Karłów: środy, soboty – wy-
jazd 10:00, powrót 14:30; niedziele – 
wyjazd 15:00 powrót 17:30. Na trasie 
Zieleniec i Karłów istnieje możliwość 
transportu roweru. Więcej informacji 
pod nr tel. 604 508 948.

* * *
Muzeum Papiernictwa w okresie 
od maja do sierpnia jest czynne od 
poniedziałku do soboty w godz. 9:00–
18:00, w niedziele w godz.: 9:00–15:00. 
Zwiedzanie Muzeum Papiernictwa 
rozpoczyna się najpóźniej dwie godzi-
ny przez zamknięciem. Godzinę przez 
zamknięciem możliwe jest jedynie 
zwiedzanie indywidualne lub warszta-
ty czerpania papieru.

Jan Karmazyn

Duszniki-Zdrój 
 � 19–28.07. 
300-lecie Zieleńca 
Zieleniec, wstęp wolny
 � 19.07.  godz.19:00 
Koncert grupy Ponad Chmurami 
Teatr Zdrojowy im F. Chopina 
wstęp 20 zł (grupowy 15).
 � 26.07. godz.18:00 
Koncert chóru Makrotumia 
Teatr Zdrojowy im F. Chopina 
wstęp wolny
 � 27–28.07.  
XIX Święto Papieru 
Muzeum Papiernictwa 
wstęp 1 zł
 � 27.07. godz. 19:00 
Wernisaż wystawy Różne spojrze-
nie na ptaki – Piotr Pańkowski 
Hotel Impresja
 � 28.07.  godz. 11:00 
Otwarte Mistrzostwa Dolnego Ślą-
ska w Maratonie MTB im. Artura 
Filipiaka Fisha 
Zieleniec, wstęp wolny
 � 3–11.08. 
74. Międzynarodowy 
Festiwal Chopinowski 
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina
 � 18.08. 
Biathlon dla każdego 
Duszniki Arena, wstęp wolny

Polanica-Zdrój 

 � 19–20.07. godz.20:00 
Kraków w Villi Polanica 
– Karolina Filec (wokal) 
i Jarosław Hanik (pianino) 
Villa Polanica, wstęp wolny
 � 19–20.07. godz. 15:00 
Festiwal Pejzaże Kulinarne Polanicy 
wstęp wolny
 � 23–26.07. godz. 19:30 
Lato filmowe w Hrabstwie 
Kłodzkim, Teatr Zdrojowy 
im. M. Ćwiklińskiej, wstęp wolny
 � 27.07. godz.17:00 
Koncert zespołu Szuszmiszmegele 
Muszla Koncertowam wstęp wolny

Kudowa-Zdrój

 � 15–19.07. godz. 21:00 
23. Kudowskie Lato Filmowe 
Teatr pod Blachą, wstęp wolny
 � 26–28.07 
IV Festival CZPL 
Park Zdrojowy, wstęp wolny

Wydarzenia
w regionie
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Duszniki-Zdrój
świętują 300 lat Zieleńca

Główne jego obchody rozpoczną się 
19 lipca i potrwają przez najbliższy ty-
dzień – do 28 lipca. W tym czasie od-
będzie się wiele wydarzeń, na które 
już dziś wszystkich serdecznie zapra-
szamy. Atrakcji nie zabraknie!

Szczegółowy plan 
koncertów i występów 
przedstawia się 
następująco:

20 lipca (sobota) 
11:00 rodzinny rajd rowerowy i pie-
szy z przewodnikami  trasą 300-lecia 
Zieleńca – dla uczestników wjazd wy-
ciągiem krzesełkowym bezpłatny; na 
trasie rajdu odbędą się pokazy GOPR 
oraz nauka gry w disk golfa

21 lipca (niedziela) 
12:00 msza św. w kościele św. Anny 
i poświęcenie Kopca Pamięci zmar-
łych mieszkańców Grunwaldu i Zie-
leńca, koncert fortepianowy Sławo-
mira Krysy
16:00 – pokazy kulinarne kuchni 
greckiej, prowadzone przez greckie-
go szefa kuchni i eksperta kulinarne-
go Teo Vafidisa, występ greckiej gru-
py „Orfeusz”

24 lipca (środa) 
17:30 – otwarcie sympozjum nauko-
wego „Zieleniec wczoraj – dzisiaj – 
jutro”, połączone z koncertem duetu 
gitarowego Krzysztofa Pełecha i Ro-
berta Horna – kościół św. Anny

25 lipca (czwartek) 
sympozjum naukowe w ośrodku „Ab-
solwent”  
godz. 11:00 „Zieleniec wczoraj, 1945–
1950” 
godz. 13:30 „Zieleniec dzisiaj, 1980–
2019” 
godz. 16:00 „Zieleniec jutro”
Prezentacja książki „Zieleniec wczo-
raj – dzisiaj – jutro, cz.1” oraz książki 
Kazimierza Vyšaty „Zieleniec – moje 
życie…”

27 lipca (sobota) 
– odpust św. Anny 
12:00 turniej wiosek góralskich: Ząb 
– Zieleniec; w programie przeciąga-
nie liny, lepienie pierogów, turniej 
drwala, sztafety młodzieży i dzieci, 
mecz piłki nożnej i piłki siatkowej, si-
łowanie na rękę
Mistrzostwa Zieleńca w piłkę nożną 
„Z górki – pod górkę” 
19:00 – procesja z kościoła św. Anny 
do wyciągu Gryglówka G1 z ogniem 
św. Anny i wjazd na górę 
23:00 – msza św. na górnej platfor-
mie wyciągu Winterpol W3; na za-
kończenie mszy św. poświęcenie 
ognia, zapalenie watr i lampionów, 
zejście w dół drogą palących się watr 
do „Zielenieckiej Karczmy Biesiad-
nej”

28 lipca (niedziela) 
12:00 – uroczysta suma odpustowa w 
kościele św. Anny; msza św. z udzia-
łem góralskiej orkiestry „Janicki”; 
po mszy św. zakończenie obchodów 
300-lecia Zieleńca w „Zielenieckiej 
Karczmie Biesiadnej”

Dodatkowo codziennie od 17 do 
28 lipca w godz. 20:00–24:00 w 
„Zielenieckiej Karczmie Biesiad-
nej” (główny parking) zagrają i za-
śpiewają: DJ Musicman, Sami Swoi 
Orchestra, Bluegrass Destroyers, DJ 
Mariusz, Brygida Kołton z Zespołem, 
Strefa Uczuć, Janusz Cedro i Przyja-
ciele, George Dyer Band, Centrala 57, 
Skład Nietradycyjny, Kapela Janicki. 
 

Z okazji 300-lecia Zieleńca ukaże się 
książka „Zieleniec wczoraj, dziś, jutro”, 
której pomysłodawcami są członko-
wie Stowarzyszenia Zieleniec. Książka 
nie dotyka całości historii Zieleńca, a 
jedynie jego powojennych, polskich 
dziejów. W ten sposób stanie się swo-
istą kontynuacją albumu Wiesława 
Michny „Zieleniec i okolice. Okruchy 
historii”, który opowiada o czasach 
przedwojennych, od powstania wsi 

Grunwald do 1945 r. Książka będzie 
publikacją autorstwa zbiorowego. Jej 
współautorami są min. mieszkańcy, 
potomkowie pierwszych osadników, 
naukowcy i nauczyciele akademiccy z 
AWF we Wrocławiu, właściciele zie-
lenieckich pensjonatów i wyciągów 
oraz współcześni inwestorzy. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału w obchodach jubileuszu. Do 
zobaczenia w Zieleńcu!

W ostatni weekend lipca w Zieleńcu odbędzie się 
tradycyjny odpust św. Anny. Jednak tegoroczna 
edycja będzie znacznie huczniejsza – wszystko za 
sprawą wyjątkowego jubileuszu, jakim jest 300-le-
cia istnienia Zieleńca. 

Elektroniczny system IT już działa
W czerwcu br. w Dusznikach-
-Zdroju zrealizowany został pro-
jekt pn. „Elektroniczny System 
Informacji Turystycznej”, w ra-
mach którego, na terenie gminy, 
w czterech lokalizacjach (przysta-
nek PKS, przy torze wrotkarskim, 
przed wejściem do Parku Zdrojo-
wego, parking główny w Zieleń-
cu)  zamontowane zostały ekra-
ny LED.

System służy do wyświetlania aktu-
alnych  informacji dotyczących atrak-
cji turystycznych oraz imprez organi-
zowanych  na pograniczu, zarówno po 
stronie polskiej, jak i czeskiej. 
– Ekrany pozwalają nam zastosować 
nową formę przekazywania informa-
cji, czyli animacje, które jak już za-
uważyliśmy, dużo bardziej przycią-
gają uwagę turystów. Dodatkowo te 
urządzenia przez całą dobę mają do-
stęp do internetu, dzięki czemu mo-
żemy bardzo szybko opublikować 

daną informację w wielu miejscach. 
W przyszłości chcielibyśmy roz-
szerzyć system o ekrany umiesz-
czone w  obiektach świadczących 

usługi hotelowe na terenie Dusz-
nik-Zdroju – mówi o nowej inwe-
stycji burmistrz Piotr Lewandowski. 
Podczas nadchodzącego sezonu zimo-

wego system będzie mógł być wyko-
rzystany do raportowania na bieżąco 
o połączeniach skibusów. Zaletą no-
wych „słupów ogłoszeniowych” jest 
również możliwość wyświetlania in-
formacji w wielu językach, co pozwoli  
trafić  w zrozumiały sposób do miesz-
kańców pogranicza polsko-czeskiego. 

Partnerem wiodącym projektu 
„Elektroniczny System Informacji Tu-
rystycznej”  nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16
_008/0001686 jest gmina Duszniki-
-Zdrój, a realizuje go wspólnie z Dešt-
né v Orlických horách. Całkowita 
wartość projektu to 26.271,60 euro. 
Wartość dofinansowania z  EFRR 
22.330,86 euro.

Projekt współfinansowany jest ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 
państwa za pośrednictwem Eurore-
gionu Glacensis.

BR

Śmieci
pod kluczem
Informujemy, że 1 sierpnia 2019 za-
kończona zostanie akcja wymia-
ny zamków w boksach śmietniko-
wych na odpady komunalne. Od tego 
dnia prosimy wszystkich mieszkań-
ców o sumienne zamykanie ich na 
klucz i zwracanie uwagi, kto z danego 
punktu korzysta. Jeżeli nie jest to czło-
nek wspólnoty, o fakcie należy nie-
zwłocznie powiadomić posterunek po-
licji (tel. 748 669 388 lub 112) lub dział 
komunalny Urzędu Miasta tel. 748 697 
680. Na każdym z boksów zostanie 
umieszczona tablica z wykazem wspól-
not przynależnych do danego punktu.

Przypominamy, że nie można wy-
stawiać "gabarytów" (stary sprzęt 
RTV, AGD, meble, gruz po remoncie 
itp.)  koło boksów. Należy je przewieść 
do PSZOK-u przy ul. Dworcowej lub 
wyrzucić podczas akcji „Wywalamy 
graty z chaty" która odbywa się dwa 
razy w ciągu roku.

inf. UM
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Mieszkaniówka,
jakiej nie było?

Do ratusza zgłosili się deweloperzy zainteresowani budową w bliskim sąsiedztwie centrum, 
na obszarze pomiędzy drogą nr 8 a zabudowaniami przy ul. Słowackiego, Rynku, Krótkiej 
i Kłodzkiej nawet do 300 mieszkań. Byłaby to pierwsza taka prywatna inwestycja w naszym 
mieście. 

To duża szansa dla wyludniających się Dusznik, a także szansa na ożywienie strefy miej-
skiej. Jednak temat wywołał kontrowersje wśród mieszkańców mających na obrzeżach tych 
terenów ogródki, drogi dojazdowe, komórki, podwórka.  Burmistrz Piotr Lewandowski za-
powiedział konsultacje społeczne i wydzielenie niezbędnych części działek, wobec czego 
radni zgodzili się na sprzedaż terenu w drodze przetargu.

Czterogodzinna sesja zaowocowała jeszcze innymi ważnymi decyzjami: rada zgodziła się 
też na sprzedaż dzierżawionej przez spółkę Winterpol dużej działki w Zieleńcu, zaś Lewan-
dowski otrzymał mocne poparcie w postaci zdecydowanego votum zaufania oraz pierwszego 
w jego burmistrzowskiej karierze absolutorium. 

W przyszłym roku po raz pierwszy w naszym mieście będą mogły być realizowane – 
w ramach budżetu obywatelskiego – projekty zgłaszane przez mieszkańców i wybrane 
w głosowaniu powszechnym.

X SESJA RADY MIEJSKIEJ DUSZNIK-ZDROJU, 27 CZERWCA

Radni stawili się nieomal w komple-
cie. Nieobecny był jedynie Wojciech 
Kuklis. Już samo przyjęcie porządku 
obrad zabrało sporo czasu. Burmistrz 
złożył wniosek o dołączenie do pakie-
tu rozpatrywanych projektów uchwał 
jeszcze jednego – w sprawie współ-
pracy z Polskim Związkiem Biathlo-
nu w zakresie organizacji na tere-
nie gminy międzynarodowych oraz 
krajowych zawodów biathlonowych. 
Wniosek przyjęto dwunastoma głosa-
mi, od głosowania wstrzymali się Mie-
czysław Jakóbek i Piotr Zilbert.

Burmistrz Piotr Lewandowski 
wniósł o wycofanie projektu uchwa-
ły w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości gminnej – 
budynku MOKiS przy ul. Zdrojowej 
8. – Zgodnie z naszymi rozmowami 
podczas komisji infrastruktury, jest 
jeszcze niedopracowane rozwiązanie 
kwestii internatu. Więc chciałbym, by 
to było dopracowane, zanim poproszę 
państwa o głosowanie nad tą sprzeda-
żą – uzasadnił. Wniosek przyjęto jed-
nogłośnie. 

Temat sprzedaży siedziby ośrodka 
burmistrz rozważał już w poprzedniej 
kadencji. Jego zdaniem gmina tego 
budynku nie potrzebuje, bo ma 
dosyć innych nieruchomości, któ-
re musi utrzymywać i które bez 
problemu pomieszczą działalność 
MOKiS. Co więcej, biblioteka, która 
dusi się na parterze, zyska ok. dwu-
krotnie na powierzchni po przeniesie-
niu jej na dwa piętra budynku szkol-
nego przy ul. Sprzymierzonych. 

Najpierw 
zgoda
Radny Piotr Zilbert poprosił o odczy-
tanie wniosku komisji infrastruktu-
ry w sprawie sprzedaży nieruchomo-
ści gminnych w obrębie centrum i o 
poddanie tego wniosku pod głosowa-
nie. Przewodniczący komisji Marcin 
Zuberski oznajmił, że komisja popar-
ła zgłoszony podczas jej posiedzenia 
wniosek o wycofanie projektu uchwa-
ły w sprawie sprzedaży tych terenów 
z porządku obrad. W tej sytuacji bur-
mistrz przedstawił od razu zmienione 
uzasadnienie do projektu uchwały. 

O zmianę uzasadnienia wniosko-
wano również podczas posiedzenia 
komisji infrastruktury. Uzasadnie-
nie zostało uzupełnione informacją, 
że po uzyskaniu zgody na sprzedaż 
nieruchomości gmina przystąpi do 
konsultacji społecznych. „W ramach 
konsultacji zebrane zostaną wnioski 
mieszkańców i zostaną określone ich 
potrzeby. W opracowywanej koncep-
cji w pierwszej kolejności zapewnio-

Tereny, na których miałoby powstać
osiedle, znajdują się przy drodze nr 8
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ny zostanie dojazd do wszystkich pry-
watnych nieruchomości oraz dojazd 
przeciwpożarowy do kościoła. Na-
stępnie na podstawie tych wniosków 
dojdzie do zmian związanych z usta-
nowieniem służebności oraz dokona-
niem potrzebnych podziałów działek 
przed ogłoszeniem przetargu. Sprze-
daż nastąpi dopiero po zakończe-
niu tego procesu i przedstawie-
niu finalnej koncepcji radnym i 
wszystkim mieszkańcom. Sprze-
daż zostanie przygotowana w ramach 
przetargu pisemnego ofertowego.”

Piotr Zilbert, jako współautor wnio-
sku o wycofanie projektu uchwały, 
postulował, by najpierw przeprowa-
dzić konsultacje społeczne, a dopiero 
potem, po uwzględnieniu wniosków 
mieszkańców i wszystkich koniecz-
nych zmian, wrócić do głosowania 
nad projektem uchwały w sprawie 
sprzedaży. – Proponował bym pań-
stwu, żebyśmy uniknęli wszelkiego 
rodzaju niepotrzebnych konfliktów, 
jakie z tego powodu na pewno będą i 
żebyśmy najpierw tym ludziom zapro-
ponowali koncepcję i porozmawiali z 
nimi – mówił radny. W jego ocenie 
sprawa dotyczy ok. 500 osób zamiesz-
kałych przy ul. Kłodzkiej, Krótkiej,  
Rynku (15-17) i Słowackiego (2-12). 

W odpowiedzi burmistrz wyjaśnił, 
że przeprowadzenie podziału działek 
generuje określone koszty. – Jeśli nie 
ma zgody rady na sprzedaż nie-
ruchomości, to my z panią skarb-
nik na pewno nie będziemy podej-
mować takiego nieuzasadnionego 
wtedy wydatku. Tak to działo się 
do tej pory – argumentował. Choć-
by w sprawie sprzedaży terenu przy 
ul. Wybickiego – rada poprzedniej ka-
dencji najpierw zdecydowała o sprze-
daży nieruchomości, a dopiero potem 
podzielono ją na działki, które obec-
nie są wystawione na sprzedaż.

Lewandowski nie zgodził się ze zda-
niem Zilberta, jakoby podjęcie uchwa-
ły naraziłoby mieszkańców określo-
nych posesji np. na odcięcie dojazdu 
do nieruchomości. Przygotowując 
przetarg, gmina musi zapewnić dojazd 
wszystkim właścicielom nieruchomo-
ści. Natomiast konsultacje społeczne 
zostały wpisane do uzasadnienia i zo-
staną przeprowadzone, tak jak to było 
w przypadku budowy parkingu, kie-
dy uzasadnione wnioski mieszkańców 
zostały uwzględnione.

Zilbert: chodzi przede wszystkim 
o konsultacje z mieszkańcami, żeby 
przed podjęciem uchwały wiedzieli, 
jaka jest ich sytuacja prawna. 

Wiceprzewodniczący rady Robert 
Kowal tłumaczył, że nie chodzi o po-
zbawienie kogokolwiek dostępu do 
jego posesji, bo to byłoby niezgodne z 
prawem. Chodzi natomiast o to, żeby 
można było uruchomić proces przy-
gotowania działek do sprzedaży. – Ja 
też nie widzę niebezpieczeństwa, że 
mieszkańcy zostaną w jakiś sposób 
oszukani – oznajmiła radna Małgo-
rzata Hołyst, podpierając się ustalenia-
mi zawartymi w uzasadnieniu do pro-
jektu uchwały w kwestii konsultacji z 
mieszkańcami.

Wniosek Zilberta o wycofanie pro-
jektu uchwały został odrzucony więk-
szością 11 głosów. Za jego przyjęciem 
głosowali natomiast Mieczysław Jakó-
bek, Stanisław Puchniak i Piotr Zil-
bert.

Porządek obrad został przyjęty 
przy sprzeciwie radnego Zilberta.

Demolka 
pod okiem rodziców
Korzystając z obecności dyrektorów 
miejskich placówek, Radna Elżbie-
ta Żulińska zapytała, kiedy naprawio-
ne zostaną huśtawki na placu zabaw 
przy szkole. Dyrektor Miejskiego Ze-
społu Szkół Renata Brodziak wyjaśni-
ła, że zakupiono nowe huśtawki, które 

wkrótce będą zamontowane. Robert 
Kowal chciał wiedzieć, czy plac ob-
jęty jest monitoringiem. Jest, ale sła-
bej jakości – odpowiedziała dyr. Bro-
dziak, dodając, że wolałaby, by to był 
monitoring miejski wyższej klasy. – 
Są rodzice z małymi pociechami i z 
większymi. I w biały dzień przy tych 
rodzicach te duże dzieci demolują te 
sprzęty i rodzice kompletnie nie zwra-
cają uwagi. Więc nie wiem po co ten 
monitoring w dzień, no chyba po to, 
żeby tych rodziców ukarać, bo nie wi-
dzę innego powodu – zauważyła Mał-
gorzata Hołyst. Kowal doradzał wy-
mianę kamer na lepsze. Okazało się, 
że taka wymiana jest już zaplanowana.

Raport, 
debata, wotum
Według najnowszych zapisów ustawy 
o samorządzie gminnym, które we-
szły w życie z bieżącą kadencją samo-
rządu, burmistrz jest zobligowany do 
końca maja przedstawiać radnym ra-
port o stanie gminy za rok ubiegły. 
Kształt raportu nie jest określony 
ustawą, rada może natomiast dopre-
cyzować jego zakres uchwałą. Nowo-
ścią jest też debata nad raportem, któ-
ra powinna się odbyć nie później niż 
do końca czerwca, podczas sesji, na 
której będzie podejmowana uchwa-
ła rady w sprawie udzielenia lub nie-
udzielenia burmistrzowi absoluto-
rium.

Podczas debaty radni mogą zabie-
rać głos bez ograniczeń czasowych. 
W debacie mogą także zabierać 
głos mieszkańcy. Warunkiem jest 
złożenie do przewodniczącego 
rady pisemnego zgłoszenia, po-
partego podpisami co najmniej 20 
osób. Zgłoszenie trzeba złożyć naj-
później w dniu poprzedzającym dzień, 
na który została zwołana sesja, pod-
czas której ma być przedstawiany ra-
port. Mieszkańcy powinni być do-
puszczani do głosu według kolejności 
otrzymania przez przewodniczącego 
rady zgłoszenia. W debacie może za-
brać głos 15 mieszkańców, chyba że 
rada postanowi o zwiększeniu tej licz-
by.

Po zakończeniu debaty nad rapor-
tem, rada gminy przeprowadza głoso-
wanie nad udzieleniem burmistrzowi 
wotum zaufania. Podjęcie uchwały o 
udzieleniu burmistrzowi wotum zaufa-
nia wymaga bezwzględnej większo-
ści głosów ustawowego składu rady. 
W razie nieudzielenia burmistrza wo-
tum zaufania w dwóch kolejnych la-
tach, rada gminy będzie mogła podjąć 
uchwałę o przeprowadzeniu referen-
dum w sprawie odwołania burmistrza. 

Co ciekawe, w ustawie o samorzą-
dzie powiatowym i w ustawie o samo-
rządzie województwa przyjęto inne 
rozwiązanie. Nieudzielenie przez radę 
powiatu bądź sejmik województwa 
wotum zaufania zarządowi powiatu 
albo zarządowi województwa jest rów-
noznaczne ze złożeniem wniosku o 
odwołanie zarządu.

Opisanie  
gminy 2018 
Piotr Lewandowski przedstawił w 
skrócie kolejne punkty 27-stronico-
wego raportu, oczywiście radni otrzy-
mali go wcześniej w całości. Oto garść 
przytoczonych przez burmistrza da-
nych liczbowych za 2018 r.:
 � 4.395 stałych mieszkańców liczyła 
gmina 31 grudnia, w tym 2.373 ko-
biet i 2.022 mężczyzn; urodziło się 
36 dzieci, zmarły 74 osoby; zamel-
dowało się 133, wymeldowało – 142;
 � 138 – to liczba bezrobotnych dusz-
niczan zarejestrowanych w Powia-
towym Urzędzie Pracy na dzień 31 
grudnia (3,04 proc. liczby mieszkań-
ców);
 � 1,618 mln. zł dopłaciła gmina do 

funkcjonowania oświaty;
 � 1,049 mln zł z budżetu gminy prze-
znaczono na działalność Ośrodka 
Pomocy Społecznej;
 � 30.677 – to suma zbiorów biblio-
tecznych Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej; 1.007 – liczba zarejestrowa-
nych czytelników MBP, z czego 970 
aktywnych;
 � 13 osób zatrudnia Miejski Ośrodek 
Kultury i Sportu, zarządzający bu-
dynkiem przy ul. Zdrojowej 8,  bu-
dynkiem Teatru Zdrojowego, korta-
mi tenisowymi, Centrum Polskiego 
Biathlonu Duszniki Arena,  parkin-
giem przy ul. Wojska Polskiego i 
halą sportową przy ul. Sportowej;
 � 21,54 proc. powierzchni gminy po-
siada plan zagospodarowania prze-
strzennego;
 � 24 – tyle wydano decyzji o warun-
kach zabudowy;
 � 624.455 zł wyniosły wpływy ze 
sprzedaży nieruchomości gmin-
nych;
 � 13 – tyle lokali sprzedano na rzecz 
najemców w drodze bezprzetar-
gowej, uzyskując łącznie 60.720 zł; 
wartość rynkowa tych lokali to 1,077 
mln. zł;
 � 43.000 zł zyskała gmina ze sprze-
daży lokalu mieszkalnego o pow. 
16,4 m kw. w drodze przetargu oraz 
12.860 zł ze sprzedaży lokalu użyt-
kowego o pow. 20 m kw. na rzecz 
najemcy;
 � 64 postępowania przygotowawcze w 
sprawach o przestępstwa kryminal-
ne wszczęli funkcjonariusze zespołu 
kryminalnego Komisariatu Policji w 
Polanicy-Zdroju na terenie Dusznik, 
w tym jedno w sprawie bójki (po-
bicia), 3 – uszkodzenia ciała, 10 – 
uszkodzenie mienia, 13 – kradzieży, 
1 – kradzieży pojazdu, 3  – kradzieży 
z włamaniem; 5 – nietrzeźwych kie-
rujący, 3 – przywłaszczenia mienia, 
5 – wypowiadania gróźb karalnych, 
2 – niestosowania się do zakazu są-
dowego, 1 – spowodowania wypad-
ku drogowego, 2 – znęcania się nad 
rodziną; 15 – oszustw; odnotowano 4 
wypadki i 78 kolizji drogowych; nie 
odnotowano na terenie gminy roz-
bojów i zabójstw;
 � 3.644 mieszkańców uiszczało opłatę 
za odbiór odpadów;
 � 10,8 – to odsetek odpadów zebra-
nych selektywnie; 30 proc. wyniósł 
poziom recyklingu odpadów na te-
renie gminy dzięki dalszemu proce-
sowi segregacji.

„Tak” dla burmistrza
Przewodnicząca rady Aleksandra 
Hausner-Rosik poinformowała, że 
nie wpłynął żaden wniosek ze strony 
mieszkańców o umożliwienie uczest-
nictwa w debacie nad raportem o sta-
nie gminy. Również radni nie skorzy-
stali z prawa głosu w debacie. Jedynie 
Robert Kowal zgłosił wniosek, by w 
punkcie dotyczącym informacji o ze-
zwoleniach na sprzedaż i podawanie 
napojów alkoholowych wymienione 
zostały wszystkie podmioty, które ta-
kie pozwolenie otrzymały. 

W związku brakiem zainteresowa-
nia debatą, przystąpiono do głosowa-
nia nad projektem uchwały w sprawie 
udzielenia burmistrzowi wotum zaufa-
nia. Uchwałę przyjęto dwunastoma 
głosami przy sprzeciwie Mieczysława 
Jakóbka i Piotra Zilberta. Lewandow-
ski z satysfakcją podziękował radnym 
za aprobatę jego pracy.

Finanse 
gminy 2018
Kolejny punkt sesji to „sprawozdanie 
z wykonania budżetu miasta za rok 
2018”. I tu odnotujmy nieco danych 
liczbowych.

Budżet gminy zamknął się deficy-
tem w wysokości 1.473.634,92 zł przy 

planowanym deficycie 1.644.979,23 zł. 
Prognozowane dochody ogółem w 
wysokości. 23.670.379,81 zł zrealizo-
wano w kwocie 22.176.855,48 zł, co 
stanowi 93,69 % planu, z tego: docho-
dy bieżące 20.517.517,18 zł, dochody 
majątkowe 1.659.338,30 zł, ze sprze-
daży majątku w kwocie 678.829,43 zł 
(96,07 % planu). 

Planowane wydatki ogółem w wy-
sokości 25.315.359,04 zł, zrealizowa-
no w kwocie 23.650.490,40 zł, co sta-
nowi 93,42 % planu, z tego: wydatki 
bieżące 20.042.241,29 zł, wydatki ma-
jątkowe 3.608.249,11 zł. Wykonanie 
wydatków majątkowych wyniosło 
85,11%, a ich udział w wydatkach ogó-
łem 15,26%.

Zadłużenie gminy na koniec 
okresu sprawozdawczego wyniosło 
14.590.254,78 zł, co stanowi 65,79% 
wykonanych dochodów 2018 r., z 
tego: z tytułu zaciągniętych kredytów 
– 11.083.400 zł, obligacji komunalnych 
– 2.100.000 zł, odkupu nieruchomości 
niezabudowanych (dzierżawy zwrot-
nej) – 1.298.000 zł, leasingu operacyj-
nego – 21.879,77 zł, zobowiązań wy-
magalnych –86.975,01 zł.

Skarbnik gminy Elżbieta Błasiak 
odczytała uchwałę składu Orzeka-
jącego Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w sprawie opinii o przedłożo-
nym przez burmistrza sprawozdaniu 
rocznym z wykonania budżetu gminy 
Duszniki-Zdrój za rok 2018. Opinia 
RIO jest pozytywna z zastrzeżenia-
mi. Zastrzeżenia Składu Orzekające-
go dotyczą relacji spłat zobowiązań 
finansowych i kosztów ich obsłu-
gi do wykonanych dochodów ogó-
łem. Na obsługę długu wydatkowano 
1.574.039,01 zł, co stanowi 7,10 % wy-
konanych dochodów 2018 r. przy do-
puszczalnym wskaźniku spłaty 5,76%. 
Relacja o której mowa w art. 243 u.f.p. 
przekroczyła indywidualny wskaźnik 
zdolności spłaty zadłużenia gminy o 
1,34 punktu procentowego. W spra-
wozdaniu nie wskazano okoliczności, 
które spowodowały naruszenie relacji 
spłat zobowiązań.

Radni nie zgłaszali pytań. Sprawoz-
danie finansowe zatwierdzili dwuna-
stoma głosami przy sprzeciwie Jakób-
ka i Zilberta. 

Absolutorium 
po raz pierwszy
Przyszedł czas na jeden z najważniej-
szych momentów w rocznym kalen-
darzu samorządu gminnego: podjęcie 
uchwały w sprawie absolutorium dla 
burmistrza za poprzedni rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyj-
nej Małgorzata Hołyst poinformowa-
ła o pozytywnym zaopiniowaniu przez 
komisję wykonania ubiegłoroczne-
go budżetu. Komisja, która spotykała 
się w tej sprawie trzykrotnie, po prze-
analizowaniu szeregu dokumentów 
sprawozdawczych i wysłuchaniu wy-
jaśnień Piotra Lewandowskiego oraz 
Elżbiety Błasiak jednogłośnie wnio-
sła o udzielenie burmistrzowi abso-
lutorium za 2018 r. Wniosek komisji 
został pozytywnie zaopiniowany przez 
Regionalna Izbę Obrachunkową. Za 
udzieleniem burmistrzowi abso-
lutorium głosowało 12 radnych, 
przeciwko – Mieczysław Jakóbek 
i Piotr Zilbert. 

Lewandowski: – Pani przewodni-
cząca, wysoka rado, chciałbym po-
dziękować, bo jest to pierwsze ab-
solutorium, które jako burmistrz 
uzyskałem. Zaczyna się piąty rok 
sprawowania przeze mnie funkcji, 
tej służby dla Dusznik-Zdroju i ja to 
odczytuję następująco: za poprzed-
nie cztery lata absolutorium udzielili 
mi mieszkańcy – w wyborach w ubie-
głym roku. I za to im serdecznie dzię-
kuję, że tak zweryfikowali te ostatnie 
cztery lata. A państwu dziękuję za to, 
że przeanalizowaliście budżet i wydat-

ki, i zgodnie z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej stwierdziliście udzie-
lenie absolutorium. Przypomnę tylko, 
że do tej pory były zawsze uchwały 
o nieudzieleniu absolutorium burmi-
strzowi. Więc cieszę się niesamowi-
cie, dziękuję bardzo i zapewniam, że 
razem dokonamy jeszcze wielu wspa-
niałych rzeczy w tej kadencji i mam 
nadzieję, że będziecie państwo mogli 
co roku taką właśnie uchwałę prze-
głosowywać, a ja będę mógł państwu 
dziękować.

Po tym wystąpieniu burmistrz po-
witał przybyłych właśnie wójta gminy 
Potęgowo Dawida Litwina, z zastęp-
cą i przewodniczącym tamtejszej rady 
gminy. – Panowie są w naszym regio-
nie przy okazji zamiaru podpisania 
umowy partnerskiej z gminą Radków, 
ale ze względu na to, że pan wójt co 
roku bywa u nas na Kongresie Mło-
dego Samorządu, dzisiaj postanowił 
naszą radę miejską odwiedzić, dzięku-
ję serdecznie za przybycie.

Do zrobienia
Przyjęto plan pracy Komisji Rewizyj-
nej na II półrocze br. W lipcu komi-
sja zajmie się kontrolą MOKiS oraz 
kontrolą realizacji programu ochro-
ny zwierząt bezdomnych w gminie. 
Na sierpień zaplanowano przerwę wa-
kacyjną. We wrześniu tematem po-
siedzenia będzie sprawozdanie z wy-
konania budżetu gminy za pierwsze 
półrocze br. W październiku – reali-
zacja programów unijnych w gminie 
oraz kontrola realizacji zadań w za-
kresie utrzymania zieleni miejskiej, w 
tm cmentarza. W listopadzie – kontro-
la sprzedaży mienia komunalnego za 
pierwsze półrocze br. oraz plan przy-
gotowań DZK do zimy. W grudniu 
komisja omówi zakres kontroli, któ-
re przeprowadzi w przyszłym roku. 
Oczywiście na każdym spotkaniu 
członkowie komisji zajmują się także 
innymi bieżącymi sprawami.

Zaaprobowano również plan pra-
cy rady Miejskiej na drugie półro-
cze br. W lipcu tematem sesji bę-
dzie m.in. analiza skuteczności akcji 
edukacyjnej mieszkańców w kwestii 
prawidłowej selektywnej zbiórki od-
padów, ustalenie opłat za gospodaro-
wanie odpadami oraz przygotowanie 
placówek oświatowych do nowego 
roku szkolnego. Na sierpień zaplano-
wano przerwę wakacyjną, ale w ra-
zie konieczności podjęcia termino-
wych uchwał posiedzenie zostanie 
zwołane. We wrześniu rada zajmie się 
sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za pierwsze półrocze. W październi-
ku – podsumowaniem sezonu letnie-
go (porządek,  parkowanie), przygoto-
waniami do sezonu zimowego, analizą 
potrzeb inwestycyjnych DZK oraz pla-
nem odśnieżania. W listopadzie – ana-
lizą realizacji sprzedaży i wykonania 
inwestycji, a także planami promo-
cji miasta na rok 2020. W grudniu 
uchwali gminny program profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych oraz przeciwdziałania narkoma-
nii, a przede wszystkim budżet gminy 
na następny rok.

Poprawianie 
wskaźnika
Pierwszym z rozpatrywanych projek-
tów uchwał był ten w sprawie zmia-
ny uchwały nr LIII/267/10 Rady 
Miejskiej w Dusznikach-Zdroju 
z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie 
emisji obligacji komunalnych.  W 
2010 r. gmina wyemitowała swoje ob-
ligacje o wartości 4,6 mln zł. Do wyku-
pienia pozostało 2,1 mln. Na br. zapla-
nowano wykup dwóch emisji obligacji 
– za 400 tys. zł i za 300 tys. zł. Jednak 
ze względu na konieczność utrzyma-
nia prawidłowych wskaźników zadłu-
żenia burmistrz zwrócił się do rady o 
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zgodę na przesuniecie wykupu obli-
gacji serii E10 o wartości 300 tys. zł 
na rok 2022. Uchwałę przyjęto trzy-
nastoma głosami, wstrzymał się Mar-
cin Zuberski.

M.in. w konsekwencji wprowa-
dzenia zmiany dot. wykupu obli-
gacji przyjęto uchwałę w sprawie 
zmian wieloletniej prognozy fi-
nansowej Gminy Duszniki-Zdrój 
na rok 2019. Rozchody, zaplanowa-
ne na kwotę 1.966,7 tys. zł, zmniejszo-
no o 300 tys. zł. Przesunięto terminy 
realizacji niektórych przedsięwzięć i 
przeniesiono związane z nimi kwoty 
wydatków na lata następne.  Za przy-
jęciem uchwały głosowało trzynaścio-
ro radnych, od głosu wstrzymał się 
ponownie Marcin Zuberski.

Z głowy na nogi
Rada jednogłośnie podjęła uchwa-
łę o wprowadzeniu zmian w budże-
cie gminy na br.  Plan dochodów bu-
dżetowych zmniejszono o 4.688.855 
zł (z 33.023.146 zł na 28.365.291 zł). 
Plan wydatków budżetowych zmniej-
szono o 4.357.855 zł (z 31.328.446 zł 
na 26.970.591 zł). Plan rozchodów 
zmniejszono o 300.000 zł (z 1.966.700 
na 1.666.700 zł).

Skąd tak duże zmiany? Największe 
dotyczą inwestycji. Z planu wypadła 
budowa drogi na Miejskiej Górce – 
nie udało się pozyskać na nią dotacji. 
Zakończenie modernizacji Alei Cho-
pina przesunięto  na przyszły rok  (in-
westycja ma rozpocząć się wkrótce). 
Budowa wieży widokowej na Orlicy 
oraz ścieżek rowerowych prowadzą-
cych na ten szczyt będą realizowana 
również w 2020 r.

– Widzę, pani skarbnik, że posta-
nowiła pani postawić nasz budżet te-
goroczny z głowy na nogi – sko-
mentował Piotr Zilbert, wyrażając 
jednocześnie niepokój, że gmina z po-
wodu braku dochodów musiała zrezy-
gnować z wielu zaplanowanych na ten 
rok inwestycji. – Na sesji budżetowej 
ostrzegałem i mówiłem, żeby podejść 
do budżetu realnie...

Burmistrz wyjaśnił, że jedyna ofer-
ta, która wpłynęła w przetargu na bu-
dowę wieży widokowej, opiewała na 
sumę niemal dwukrotnie wyższą od 
zaplanowanej. Problem leży jednak 
głównie w terminach. W ramach 
tego transgranicznego projektu ma 
powstać jednocześnie 17 wież wido-
kowych. A firm, które mają w wyko-
nywaniu takich zadań doświadczenie 
jest niewiele i nie są one w stanie zre-
alizować wszystkich zamówień w br. 

Z kolei budowa ścieżek rowero-
wych (tzw. singletracków) została 
przesunięta na przyszły rok z powo-
du prac nad planem zagospodarowa-
nia przestrzennego części Podgórza 
i Zieleńca. Nowo projektowane tra-
sy narciarskie kolidowałyby bowiem 
z zaplanowanymi już single-trackami. 
Dlatego single-tracki trzeba przepro-
jektować.

Radni zadawali pytania do poszcze-
gólnych pozycji dość obszernego pa-
kietu zmian. Jedno z nich dotyczyło 
zmienionego na żądanie konserwato-
ra zabytków projektu Aqua Mineralis 
Glacensis (modernizacji Alei Chopi-
na). – Czy wycinka drzew alei kaszta-
nowej jest dalej planowana? – zapytał 
Piotr Zilbert. 

Sześć metrów 
z drzewami
Burmistrz: – Częściowa wycinka jest 
dalej planowana. Opracowanie zro-
bione przez dra Wojciecha Bobka 
wskazało na 18 drzew, które wyma-
gają natychmiastowej wycinki. Kolej-
ne trzydzieści kilka drzew jest w bar-
dzo złym stanie i możliwe, że podczas 
prac będą musiały być jednak wy-
cięte. Reszta jest w stanie średnim i 

dobrym. Maksymalnie ok. 50 drzew 
może zostać wyciętych podczas reali-
zacji tej inwestycji. Jest to ok. 50 proc. 
drzew, jakie zostały na alei. Wszystkie 
wycięte teraz i w przyszłości drzewa – 
a było ich prawie 300 na alei, jeszcze 
chyba 13 lat temu, więc widać szyb-
ką degradację tej alei –  będą oczywi-
ście zastąpione nowymi drzewami. Te 
nowe drzewa to są lipy drobnolistne.

Lewandowski zwrócił jeszcze uwa-
gę na bardzo istotną zmianę w pro-
jekcie modernizacji Alei Chopina. 
Wcześniej planowano nowy, po-
szerzony szpaler drzew. Po zmia-
nie projektu aktualny szpaler zo-
staje zachowany. Natomiast cała 
infrastruktura, jak ławki i latarnie, zo-
stanie przesunięta na zewnątrz alei. 
Nie będzie więc planowanej wcześniej 
przestrzeni 6 m pomiędzy drzewami, 
ale będzie 6-metrowa aleja razem z 
drzewami.

– Ja rozumiem, że szpaler drzew bę-
dzie szedł środkiem alejki… – dziwił 
się Zilbert. Lewandowski tłumaczył, 
że aktualnie aleja ma 3 m szerokości, 
a będzie poszerzona do 6 m. Realnie 
będzie więc sięgać nieco poza szpaler 
drzew, ale bardzo niewiele. Nowa na-
wierzchnia będzie okalać stare drze-
wa, a forma nawierzchni pozwoli im 
dalej bezproblemowo się rozwijać. 
Sprzyjać też drzewom będą szersze 
odstępy między nimi. – Więc nie bę-
dzie efektu takiego, że drzewa są po-
środku alei – podsumował burmistrz.

Piotr Zilbert dziwił się dalej – że bę-
dzie się wydawać tak dużo pieniędzy 
na otoczenie drzew nawierzchnią alei. 
– Proszę mi powiedzieć, z czego ta na-
wierzchnia będzie?

Burmistrz: – Nie chodzi już o samo 
poszerzenie. Płacimy po pierwsze za 
nową nawierzchnię, płacimy też za to, 
że będą zmodernizowane dwa źródła, 
„Jacek” i „Agata”, mamy tez zaplano-
waną modernizacje łącznika od Alei 
Chopina do Alei Sybiraków, plus bu-
dowa nowego, od źródła „Agata” do 
Alei Sybiraków, czyli tam, gdzie jest 
wydeptana ścieżka. Mówimy o całym, 
nowym, energooszczędnym oświetle-
niu i całej nowej małej infrastruktu-
rze. Jeśli chodzi o samą nawierzchnię, 
będzie to – zgodnie z wymogami kon-
serwatora zabytków – powrót do hi-
storii tej alei, czyli nawierzchnia mi-
neralna.

Lewandowski przypomniał, że 
pierwotnie cały Park Zdrojo-
wy miał tego typu naturalną na-
wierzchnie, więc będzie to powrót 
do źródeł. Mieszanka w kolorze pia-
skowym, która pokryje aleję, została 
precyzyjnie zaprojektowana, zgodnie 
z najlepszymi wzorami ogrodowymi 
i parkowymi. Nie będzie generowa-
ła kurzu ani błota. Taka nawierzchnia 
będzie natomiast sprzyjać lokalnemu 
środowisku, a zwłaszcza rozwojowi 
drzew. Aktualnie jest on mocno ogra-
niczany przez betonową kostkę, co wi-
dać po silnych zniekształceniach na-
wierzchni. Oczywiście, taka naturalna 
nawierzchnia będzie wymagała regu-
larnych prac konserwacyjnych.

Robert Kowal: – Wielka szkoda, 
nawet bardzo wielka, że nie udało 
nam się wymienić całej alei. Bo ta 
aleja jest bardzo stara i ona będzie 
degradowana dalej. Byłaby szeroką 
aleją, może nie aleją, a deptakiem. Ale 
trudno, mamy to, co mamy. Też oba-
wiam się tej nawierzchni, która bę-
dzie. Mam nadzieję, że będzie bardzo 
dobrze wykonana i dobrze konserwo-
wana. Bo tylko konserwacja pozwo-
li na to, by ona nie została zdegrado-
wana.

Miejscy aktywiści 
– do dzieła!
Radni jednogłośnie wprowadzili nie-
wielkie zmiany w Statucie Miasta 
Duszniki-Zdrój. Mają one charakter 

porządkujący, m.in. związany ze zmia-
nami w ustawie o samorządzie gmin-
nym.

Na tej samej ustawowej podstawie 
nowe możliwości udziału mieszkań-
ców w tworzeniu miejscowego pra-
wa wprowadza przyjęta jednogłośnie 
uchwała w sprawie szczegóło-
wych zasad wnoszenia inicjatyw 
obywatelskich, tworzenia komite-
tów tych inicjatyw, wymogów for-
malnych, jakim muszą odpowia-
dać składane projekty oraz zasad 
ich promocji. Uchwała odpowiada 
znowelizowanym przepisom ustawy o 
samorządzie gminnym. 

Grupa mieszkańców, licząca co naj-
mniej 100 osób, może teraz wystą-
pić z obywatelską inicjatywą uchwa-
łodawczą. Czynności związane z 
przygotowaniem projektu uchwały, 
jego rozpowszechnianiem, kampanią 
promocyjną, a także organizacją zbie-
rania podpisów mieszkańców popie-
rających projekt, wykonuje komitet, 
który może utworzyć grupa co naj-
mniej pięciorga mieszkańców.

W końcu 
do przetargu
Ciągnąca się od miesięcy sprawa 
sprzedaży należącej do gminy dział-
ki nr 11/5 AM-2 o powierzchni 17.093 
m kw. położonej w Zieleńcu w końcu 
znalazła swój finał. Chodzi o bardzo 
atrakcyjną nieruchomość, dzierżawio-
ną od 1993 r. przez spółkę Winterpol. 
Termin ostatniej umowy dzierżawy, 
zawartej w 2008 r., upływa z końcem 
marca 2022 r. Podczas sesji 31 stycz-
nia br. rada wyraziła zgodę na sprze-
daż oraz zwolnienie z obowiązku zby-
cia tej działki w drodze przetargowej. 
Zgodnie z podjętą wówczas w tej spra-
wie uchwałą, burmistrz mógł sprze-
dać nieruchomość bez przetargu wy-
łącznie dotychczasowemu najemcy za 
nie mniej niż 4,5 mln zł netto. Ta kwo-
ta znacznie przewyższała pierwszą 
wycenę terenu (opiewającą na ok. 2,7 
mln zł). Przedstawiciele Winterpolu 
odrzucili ofertę, uznając cenę za moc-
no zawyżoną. Na sesji majowej bur-
mistrz poinformował, że dzierżawca 
jest znowu zainteresowany transakcją 
(zaoferował ok. 3 mln zł). Tymczasem 
gmina otrzymała nową wycenę nieru-
chomości – 3,3 mln zł, wobec czego 
Winterpol się wycofał. 

Choć wcześniej niektórzy radni su-
gerowali, że korzystniejsza dla miasta 
byłaby droższa dzierżawa, rada pod-
jęła uchwałę o wyrażeniu zgody na 
sprzedaż działki w drodze przetargu, 
jednak za nie mniej niż 3.990 tys. zł 
netto. Przeciwko głosowali radni Ja-
kóbek i Zilbert.

Dorównać 
Polanicy
Kolejny projekt uchwały – w sprawie 
zgody na sprzedaży nieruchomości 
gminnych w obrębie centrum (dział-
ki 141, 142, 147 AM-5). 

Wracając do dyskusji z począt-
ku sesji Małgorzata Hołyst zapytała 
burmistrza o szczegóły planowanych 
konsultacji społecznych. Odpowiedź: 
w lipcu będą pisma do właścicieli i 
dzierżawców nieruchomości wokół 
tych działek. Odbędzie się spotkanie 
informacyjne. Każdy będzie mógł zło-
żyć uwagi i wnioski – wszystkie zosta-
ną rozpatrzone. Na początku września 
radnym i mieszkańcom przedstawio-
ne zostaną efekty konsultacji i finalny 
zakres sprzedaży terenów

Radna Agnieszka Maksylewicz 
chciała się upewnić, że lokatorzy lo-
kali socjalnych, mieszczących się w 
budynku Słowackiego 2a zostaną 
przeniesieni do innych lokali w razie 
konieczności wyburzenia tego domu. 
Burmistrz: – W przypadku realiza-
cji tej inwestycji wszystkie rodziny, 

wszystkie osoby, które tam zamiesz-
kują, dostaną na pewno mieszkania 
nie gorsze niż te, w których mieszka-
ją. – Chyba nikt nigdy w Dusznikach 
nie został wyrzucony na bruk… – za-
uważył Robert Kowal. Potwierdziła to 
przewodnicząca i przypomniała, że lo-
katorzy lokali socjalnych są ponad-
to pod szczególną ochroną, bo usta-
wową.

– Często mówimy sobie, że bar-
dzo byśmy chcieli, żebyśmy dorówna-
li np. do Polanicy. Ale żeby dorównać 
do Polanicy, trzeba też podejmować 
decyzje, jakie Polanica podejmowa-
ła przez lata, a podejmowała odważne 
decyzje – podkreślił burmistrz. Zwró-
cił uwagę, że aktualnie w tym mieście 
realizuje się 20 projektów deweloper-
skich. One przekładają się na rozwój 
społeczny i materialny gminy.

Odnotowano, że już sama zapo-
wiedź sprzedaży tych nieruchomości 
uruchomiła proces regulowania sto-
sunków własnościowych wokół wielu 
sąsiadujących budynków. Ich miesz-
kańcy otrzymują szansę uzyskania 
własności użytkowanych przez nich 
wokół terenów.

Patrycja Bednarz i Mateusz Rybecz-
ka stanęli na stanowisku, że burmistrz 
powinien był w pierwszej kolejności 
powiadomić opinię publiczną o zamia-
rze sprzedaży terenu i zorganizować 
spotkanie z mieszkańcami, żeby nie 
doprowadzić do „pożaru”, jaki powstał. 
– Jak państwo sobie wyobrażacie ja-
kiekolwiek moje odpowiedzialne dzia-
łanie, kiedy ja wychodzę do mieszkań-
ców i mówię, że to będziemy chcieli 
sprzedać, że inwestycja itd., jeśli ja na-
wet nie wiem, czy państwo chcecie się 
na to zgodzić? – odpierał zdziwiony 
nieco Lewandowski. Małgorzata Ho-
łyst zauważyła, że dzierżawiący ogród-
ki otrzymywali umowy dzierżawy na 
rok, z zapisami, że umowa może nie 
być przedłużona. Zatem wszyscy mie-
li świadomość, że taka sytuacja może 
nastąpić.

Za wyrażeniem zgody na sprzedaż 
przedmiotowych nieruchomości opo-
wiedziało się dziesięcioro radnych. 
Przeciwko – Bednarz, Jakóbek, Ry-
beczka i Zilbert.

50.000 zł
– tyle wyda gmina w przyszłym 
roku na projekty wskazane i wy-
brane przez mieszkańców. Rada 
zadecydowała o tym, podejmując 
uchwałę w sprawie regulaminu bu-
dżetu obywatelskiego. Kwota może 
ulec zmianie w procesie uchwalania 
przyszłorocznego budżetu miasta.

Zadanie do realizacji w ramach bu-
dżetu obywatelskiego 2020 może zgło-
sić każdy duszniczanin, nawet nieletni. 
Zgłoszenia będą przyjmowane od 
1 do 30 sierpnia. Projekt musi mieć 
poparcie co najmniej czterech innych 
mieszkańców gminy. O wyborze pro-
jektów de realizacji decydują miesz-
kańcy w głosowaniu powszechnym. 
Będzie ono polegało na wypełnieniu 
karty do głosowania i dostarczeniu jej 
w określonym terminie do Biura Ob-
sługi Klienta Urzędu Miejskiego. 

Jakie cele można realizować w ra-
mach budżetu obywatelskiego? Mogą 
to być inwestycje i remonty, działa-
nia prospołeczne, kulturalne, oświa-
towe, sportowe lub inne mające na 
celu podniesienie jakości życia miesz-
kańców. Remont podwórka? Możli-
we, jeśli tylko zadanie spełni warunki 
regulaminu i przekona się do niego 
wystarczająco wielu współmieszkań-
ców. Szczegóły w regulaminie dostęp-
nym już w internecie (dusznikizdroj/
esesja.pl).

W Polsce budżet obywatelski (par-
tycypacyjny) wprowadzono po raz 
pierwszy w 2011 r. w Sopocie. Obec-
nie oferuje go bardzo wiele gmin, w 
tym nasi sąsiedzi. W ramach budżetu 

obywatelskiego w Kudowie zakwalifi-
kowano do realizacji w br. projekty o 
wartości 150 tys. zł.

Komisja ds. Społeczno-Kultu-
ralnych, Oświaty, Zdrowia, Sportu 
i Turystyki pozytywnie zaopinio-
wała projekt uchwały w sprawie 
współpracy z Polskim Związkiem 
Biathlonu przy organizacji zawo-
dów biathlonowych rangi mię-
dzynarodowej oraz krajowej na 
terenie gminy miejskiej Duszni-
ki-Zdrój. Radni nie zabierali już w 
tej kwestii głosu. Uchwałę przyjęto 
dwunastoma głosami, wstrzymał się 
od głosowania Mieczysław Jakóbek, 
Piotr Zilbert był przeciwny.

Do miotły!
Radni otrzymali sprawozdanie burmi-
strza z jego pracy w okresie 20 maja 
– 16 czerwca br. Krystyna Cieślak po-
prosiła o informacje w sprawie spo-
tkania burmistrza z dr. Fistkiem w 
sprawie odwiertów geotermalnych. 
– Chodziło o kolejny etap tego pro-
jektu, który jest przez dra Fistka reali-
zowany, czyli projektowanie nowego 
odwiertu – powiedział Lewandowski. 
– Złożone zostały dokumenty do wo-
jewództwa i czekamy w tej chwili już 
na decyzję marszałka (…), żebyśmy 
mogli aplikować potem o środki na 
realizację tego nowego odwiertu.

Marcin Zuberski zapytał o spotka-
nie burmistrza w zakładach Volvo we 
Wrocławiu. Lewandowski: odbyło się 
ono w ramach działalności klastra 
energii ARES. Przedstawiciele klastra 
zostali zaproszeni do zapoznania się z 
ofertą firmy w zakresie dostawy au-
tobusów elektrycznych, jako że kla-
ster energii mocno stawia na projekty 
związane m.in. z rozwojem elektro-
mobilności i wykorzystaniem takich 
rozwiązań w obsłudze ruchu tury-
stycznego.

Cały szereg tematów poruszany 
był w ramach ostatniego punktu se-
sji – „interpelacje, zapytania, wolne 
wnioski, sprawy różne”: naprawa ko-
lorowej fontanny; opłaty za dzierżawę 
zwrotną działek w Podgórzu; kwestia 
pełnego odbioru telewizji naziemnej 
na terenie miasta; fatalny stan By-
strzycy Dusznickiej oraz Jastrzębnika 
(będących w zarządzie Wód Polskich); 
petycja mieszkańców ul. Wiejskiej w 
sprawie remontu tej ulicy; brak dofi-
nansowania do modernizacji ogrze-
wania dla mieszkańców; stan mostku 
na łączniku pomiędzy ul. Słowackiego 
i Dworcową; zabezpieczenie nowych, 
elektronicznych ekranów informa-
cyjnych; wykorzystanie monitoringu 
miejskiego; funkcjonowanie policji w 
Dusznikach; zły stan nawierzchni ulic 
i chodników; brak rehabilitantów do 
prowadzenia zajęć korekcyjnych dla 
dzieci. Najwięcej jednak mówio-
no o wciąż niedostatecznym pozio-
mie utrzymania czystości w mie-
ście oraz o niskiej jakości prac w 
tym zakresie i braku nadzoru. Pre-
zes Dusznickiego Zakładu Komunal-
nego nie brał udziału w sesji.

Tuż przed zamknięciem obrad 
przewodnicząca w drodze wyjątku 
zgodziła się na zabranie głosu przez 
jednego z obecnych na sesji miesz-
kańców. Mówił dość emocjonalnie 
m.in. o osobach wymagających po-
mocy opieki społecznej, ponadto bar-
dzo krytycznie ocenił stan czystości i 
porządku w mieście. 

Przypomniano, że mieszkańcy 
mogą brać czynny udział w posiedze-
niach komisji problemowych Rady 
Miejskiej i wypowiadać się w inte-
resujących ich kwestiach, natomiast 
chcąc zabrać głos podczas sesji, po-
winni zgłosić się do przewodniczącej 
przez rozpoczęciem obrad.

Krzysztof
Jankowski
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XIX Święto Papieru

Największy w Polsce festyn ro-
dzinny poświęcony upowszech-
nianiu wiedzy o papierze, jego 
historii, znaczeniu dla rozwo-
ju cywilizacji oraz roli we współ-
czesnym świecie odbędzie się w 
dniach 27–28 lipca. Jak zwykle od-
wiedzających czeka wiele atrak-
cji, nie zabraknie stoisk warsztato-
wych, kramików z rękodziełem i 
lokalnymi specjałami.

Tegoroczna edycja będzie poświę-

cona m.in. popularyzacji wybranych 
tematów związanych z kulturą francu-
ską, w związku z przypadającą w br. 
180. rocznicą wynalezienia fotografii 
przez Louisa Jacquesa Daguerre`a. 

Zaprezentowana zostanie wystawa 
sztuki papieru pt. „Edward Baran. W 
przestrzeni papieru. Malarstwo”. Obej-
muje ona 30 prac z lat 1980–2018, 
prezentujących najbardziej charakte-
rystyczne fazy w twórczości zamiesz-
kałego we Francji artysty. Oprócz ob-

razów, są to prace graficzne, gipsoryty 
na papierze japońskim oraz monoty-
pie. 

Otwarta zostanie również wystawa 
„Washi no fushigi. Tajemnica papieru”. 
Ekspozycja zaliczana jest do wystaw 
z zakresu sztuki papieru. Prezentuje 
prace inspirowane kulturą Japonii, au-
torstwa Ewy Rosiek-Buszko, Małgo-
rzaty Niespodziewanej, Marty Bożyk. 
Wystawa powstała we współpracy z 
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej 
Manggha w Krakowie.

Festyn urozmaicają liczne konkur-
sy, z których największym powodze-
niem cieszy się  tzw. trójbój papie-
rowy. Jedną z jego konkurencji jest 
podnoszenie papierowej sztangi, któ-
rej waga wynosi ok. 20 kg, inną – 
pchnięcie papierową kulą na odle-
głość. Nagrody już czekają.

W sobotę o godz. 17:00 gratka dla 
dzieci (ale nie tylko) – spektakl teatral-
ny „Jaś i Małgosia” w wykonaniu naj-
mniejszego na świecie teatru „Akade-
mia Wyobraźni” z Lądka-Zdroju. W 
niedziele o godz. 16:00 koncert „Duetu 
francuskiego – Duo Français” (akor-
deon + gitara). 

Wstęp na tegoroczne Święto Papie-
ru wynosi tylko 1 zł. Zapraszamy!

inf. Muzeum
Papiernictwa

W przestrzeni papieru – malarstwo
WYSTAWA EDWARDA BARANA W MUZEUM PAPIERNICTWA

Muzeum Papiernictwa od wie-
lu lat prezentuje w swych wnę-
trzach wystawy sztuki papieru. Jest 
to dziedzina sztuki współczesnej, 
która zaistniała w latach 60. XX 
wieku. 

W 2017 r. w dusznickim Muzeum 
powstała Wirtualna Wystawa Sztu-
ki Papieru, na której zaprezentowa-
no sylwetki 50 artystów zajmujących 
się tą dziedziną sztuki. W trakcie przy-
gotowywania scenariusza wystawy, jej 
kuratorka natknęła się na  postać ar-
tysty Edwarda Barana, na którego po-
woływali się inni artyści sztuki pa-
pieru. To spowodowało, że sylwetka 
Edwarda Barana również pojawiła się 
w tej galerii.  

Szczegółowe badania nad twór-
czością tego artysty doprowadziły do 
konkluzji, iż Edward Baran jest pol-
skim prekursorem sztuki papie-
ru. Muzeum nawiązało z nim kon-
takt. Artysta żyje i tworzy od wielu lat 
we Francji, do której wyemigrował w 
1966 r. Jest emerytowanym profeso-
rem Akademii Sztuk Pięknych w An-
gers. Nadal aktywnie działa w  środo-
wisku artystycznym regionu Dolnej 
Loary. Swoje prace wciąż prezentuje 
na wystawach organizowanych w mu-
zeach i galeriach na całym świecie. 
Artysta ma 85 lata.

W ubiegłym roku Fundacja Pol-
skiej Sztuki Emigracyjnej (Polish Ar-
tists in the World) zwróciła się do Mu-
zeum z propozycją zaprezentowania 
wystawy Edwarda Barana. Propozy-
cja ta nie mogła pozostać bez pozy-
tywnego odzewu, bo gdzie, jak nie w 
Muzeum Papiernictwa,  powinny zo-
stać zaprezentowane prace polskiego 
„ojca”  sztuki papieru! 

Edward Baran urodził się w 1934 

roku w Lesku, na Podkarpaciu. W la-
tach 1955-61 studiował na Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie: malar-
stwo u Artura Nachta-Samborskiego 
i tkaninę u Mieczysława Szymańskie-
go. Należy do grona tych artystów, dla 
których papier stanowi ideową pod-
stawę własnej twórczości i jest głów-
nym tworzywem obrazów. Używa-
jąc określenia „działanie w papierze”, 
mamy na myśli jego wewnętrzną 
strukturę, jak również łączone za po-
mocą kleju warstwy, pomiędzy który-
mi artysta umieszcza sieć nici – szkie-
let utrzymujący obraz w określonym 
kształcie. 

Na wystawie w Muzeum Papier-
nictwa pokazano ok. 30 prac z lat 
1970–2018, prezentujących najbar-
dziej charakterystyczne fazy w twór-
czości Edwarda Barana. Oprócz ob-

Edward Baran – polski „ojciec” sztuki papieru

razów są prace graficzne, gipsoryty 
na papierze japońskim oraz monoty-
pie. Artysta od końca lat 70, kiedy to 
porzucił tradycyjny sposób  tworze-
nia obrazów, wzbogaca swoje działa-
nia, polegające na ingerencji w samo 
tworzywo (papier), na którym te obra-
zy powstają.

Abstrakcyjna treść tych dzieł ma 
w sobie ogromny ładunek poetyckiej 
ekspresji, delikatności i piękna. Nie-
które z nich działają jak iluzje optycz-
ne, odbijając cienie, mnożą głębię pa-
pierowych form.

Ekspozycja czynna do 8 wrze-
śnia, później prezentowana będzie 
w Muzeum Włókiennictwa w Ło-
dzi.

Beata Dębowska
Henryka Milczanowska

Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia LOK
działającego przy UM w Duszni-
kach-Zdroju, z wykonania zadań 
publicznych według umowy i sta-
tutu LOK za pierwsze półrocze 
2019 r. 

Zarząd Sekcji Strzeleckiej LOK 
działający przy UM w Dusznikach-
-Zdroju w ramach swej działalności 
statutowej oraz umowy na zadania 
publiczne zorganizował i przepro-
wadził do dnia 30.06.2019 r. 50 róż-
nego rodzaju imprez, w tym szkol-
ne zajęcia edukacyjne dla młodzieży 
w ramach EDB, treningi strzeleckie, 
zajęcia rekreacyjne strzelectwa spor-
towego oraz okolicznościowe zawo-
dy strzeleckie. Ponadto, według pla-
nowanej przez ZG LOK w Warszawie 
akcji „Lato z LOKiem”, od maja do 
końca czerwca ZM LOK w Duszni-
kach-Zdroju zorganizował i przepro-
wadził 13 imprez strzeleckich, w któ-
rych uczestniczyło ogółem 251 osób, 
do lat 18 – 91 osób. Amunicji w czasie 
„Lata z LOKiem” ogółem zużyto: kal. 
4,5 mm – 1.735 szt., kal. 5,6 mm – 346 
szt., kal. 9 mm – 50 szt. Wręczono w 
tym czasie wyróżnienia w postaci me-
dali – 12 szt., dyplomów – 26 szt., oraz 
wiele upominków. 

We wszystkich imprezach strzelec-
kich od początku roku uczestniczyło 
według stosownych raportów i komu-
nikatów 593 osoby, w tym do lat 18 – 
248 osób. Amunicji ogółem zużyto: 4,5 
mm – 7000 szt., kal. 5,6 mm – 746 szt., 
kal. 9 mm – 50 szt. Członkowie LOK 
przepracowali społecznie przy orga-
nizacji i przygotowaniach wszystkich 
imprez strzeleckich, według raportu, 
181 rbg. Koszt całej działalności od 
początku roku wyniósł, według fak-
tur i rachunków, ponad 2.080 zł, bez 
wyceny wolontariatu. Pokryto go ze 

środków finansowych własnych (skła-
dek członkowskich) i innych opłat 
członków wspierających oraz dotacji. 

Ogółem w pierwszym półroczu za 
osiągnięcia w sportach strzeleckich 
wyróżniono i wręczono 34 medale, 64 
dyplomy oraz wiele innych upomin-
ków i słodyczy. Ponadto na początku 
roku Zarząd Sekcji Strzeleckiej LOK 
i jego Kapituła działająca przy UM w 
Dusznikach-Zdroju przyznała i wrę-
czyła 5 okolicznościowych, pamiąt-
kowych medali z okazji 100- lecia 
Odzyskania Niepodległości Polski 
i Walk Wyzwoleńczych. 

Medale otrzymali: Piotr Le-
wandowski – burmistrz Dusznik-
-Zdroju – za wieloletnie wspieranie 
finansowe, rzeczowo-lokalowe dzia-
łalności statutowej LOK, Andrzej Ba-
naszewski – prezes ZEM Sp. z. o. o. 
w Dusznikach-Zdroju – za wspiera-
nie finansowe i rzeczowe działalno-
ści statutowej Stowarzyszenia LOK, 
Przemysław Zwaduch – nadleśni-
czy Nadleśnictwa Zdroje – za wie-
loletnie wspieranie finansowe dzia-
łalności statutowej Stowarzyszenia 
LOK, ks. Zbigniew Wichrowicz 
– proboszcz parafii pw. św. św. Pio-
tra i Pawła w Dusznikach-Zdroju 
– za pełne oddanie w wieloletnim peł-
nieniu roli duszpasterza, dla spraw 
niepodległościowych, w krzewieniu 
wiary i jej utrwalaniu, Andrzej Ber-
czyński – w uznaniu za wieloletnie 
działanie statutowe na rzecz Stowarzy-
szenia LOK i krwiodawstwa w Kole-
jowym Klubie HDK oraz w turystyce 
w Terenowym Klubie PTTK „Ducha 
Gór Liczyrzepy”.

sporządził wiceprezes LOK
w Dusznikach-Zdroju

Stanisław Gogola
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU 
MIASTO DUSZNIKI-ZDRÓJ

KURIER DUSZNICKI

BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ

DZIAŁEK BUDOWLANYCH NIEZABUDOWANYCH
położonych przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju

Wadium na każdą nieruchomość należy wpłacić na konto nr 05 9523 10110200 0329 2002 0023
Szczegółowe informacje zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta www.bip.duszniki.pl

NR
DZIAŁ-

KI
POW.  

CENA
WYWOŁAWCZA

NETTO
WADIUM 

TERMIN 
WPŁATY 
WADIUM

DATA 
GODZINA PRZE-

TARGU 

PRZEZNACZENIE 
I POŁOŻENIE 

2/8      1307 M2 102 000 ZŁ 7 000 ZŁ
DO

21.08.2019

26.08.2019
GODZ. 10.00

MN/U – TEREN 
ZABUDOWY 
USŁUGOWO 

MIESZKANIOWEJ

2/7      1741 M2 125 000 ZŁ 10 000 ZŁ 26.08.2019
GODZ. 10.30

2/6     1529 M2 105 000 ZŁ 9 000 ZŁ
DO

23.08.2019

28.08.2019, 
GODZ. 10.00

2/5      2000 M2 129 000 ZŁ 11 000 ZŁ 08.07.2019
GODZ. 10.30

2/4      1120 M2 79 000 ZŁ 5 000 ZŁ
DO 

26.08.2019

30.08.2019 
GODZ. 10.30

2/3 1331 M2 91 000 ZŁ 8 000 ZŁ 30.08.2019
GODZ. 10.00

2/2 1876 M2 119 000 ZŁ 10 000 ZŁ
DO

29.08.2019

03.09.2019
GODZ. 10.30

2/1 1095 M2 78 000 ZŁ 6 000 ZŁ 03.09.2019
GODZ. 10.00

PRZETARGI

BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ
w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec

Przetarg odbędzie się 1 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00
w Urzędzie Miasta w Dusznikach-Zdroju, sala nr 17.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium konto
nr 05 9523 10110200 0329 2002 0023
Wadium musi być na koncie Urzędu Miasta w dniu 29.07.2019 r.

Szczegółowe informacje zostały umieszczone
na stronie internetowej UM www.bip.duszniki.pl

NR
DZIAŁ-

KI
POW.  

CENA
WYWOŁAWCZA

NETTO
WADIUM 

TERMIN 
WPŁATY 
WADIUM

PRZEZNACZENIE I POŁOŻENIE 

30/5 
AM2    0,2121 HA 490 000 ZŁ 50 000 ZŁ  DO

29.07.2019
DUSZNIKI-ZDRÓJ, OBRĘB ZIELENIEC

UT – TEREN USŁUG TURYSTYKI




