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Odszedł Andrzej Merkur

Andrzej Merkur, współzałożyciel i wieloletni
prezes Fundacji Międzynarodowych Festiwali
Chopinowskich w Dusznikach-Zdroju, honorowy obywatel naszego miasta, zmarł 24 marca po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 68 lat.
Jak mało kto wpisał się w historię Dusznik
ostatnich dekad. Swoją pracą, swoją pasją,
osiągał efekty, którymi szczycimy się wszyscy.

Kolejne perfekcyjnie organizowane przez Niego festiwale przynosiły naszej miejscowości
sławę i prestiż, podczas gdy On sam starał się
skromnie pozostawać w cieniu. Trwale przysłużył się miastu, którego był wielkim miłośnikiem i o którego przyszłość się troszczył.
Panie Andrzeju, dziękujemy za niekwestionowany autorytet, jakże w tych czasach deficy-

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

towy. Za zaangażowanie, za rozwagę i mądry
dystans do naszej nierzadko burzliwej gminnej
codzienności. A przede wszystkim za to wielkie
festiwalowe dzieło, które obiecujemy strzec i
rozwijać.
burmistrz
Piotr Lewandowski

2

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

Krótko
Kolejka
turystyczna
Dusznicki
Express kursuje od 14 kwietnia. W
tym sezonie kolejka odjeżdżać będzie
tylko z przystanku w Parku Zdrojowym. Z powodu remontu drogi kursy
do Karłowa są odwołane. Rozkład jazdy i cennik biletów można znaleźć na
www.facebook.com/dusznickiexpress
oraz na tablicach w mieście.
***
Pokazy kolorowej fontanny rozpoczną się 1 maja. W tym miesiącu
1-minutowe pokazy najwyższej fontanny w Polsce odbywać się będą
codziennie, co dwie godziny od 8:00
do 20:00 natomiast główne pokazy
w soboty, niedziele i święta o godz.
22:00

Kalendarz
wydarzeń
Duszniki-Zdrój
19.04. godz. 19.00
Koncert „Chór z gór”
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
wstęp wolny
21.04. godz. 10:00
Rajd PTTK dookoła Dusznik
MOKiS w Dusznikach-Zdroju;
wstęp wolny
21.04. godz. 15:00
Koncert pieśni chrześcijańskich
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
wstęp wolny
22.04. godz.15:30
Koncert Adam Urbaniak Ballady
i Romanse
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety 25 zł
25.04. godz. 15:30
Koncert Camerata Vladislavia
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety indywidualne 20 zł, grupowe
15 zł

18.04.2018 - 18.05.2018

KOLEJNE UNIJNE DOFINANSOWANIE DLA DUSZNIK

Powstanie wieża
widokowa na Orlicy!
„Czesko-Polski Szlak Grzbietowy – część wschodnia” to nazwa
projektu polsko-czeskiego, który
zakłada budowę jedenastu wież
widokowych, z czego osiem powstanie w miejscach dawnych,
nieistniejących już wież, a trzy zostaną zbudowane w nowych lokalizacjach. Jedna z wież powstanie
w Dusznikach. Projekt, mający
ogromne znaczenie dla mieszkańców pogranicza, uzyskał 85 proc.
dofinansowania
Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 3 kwietnia w Hradec Králové odbyło się pierwsze spotkanie
osiemnastu partnerów projektu.
Jego inauguracja zaplanowana jest
na 17 maja w ambasadzie Polski
w Pradze.
Wieża dusznicka zostanie umiejscowiona w najbliższej odległości od
kulminacji szczytu Orlicy (należącej do Korony Gór Polski i do Korony Sudetów Polskich), przy granicy polsko-czeskiej, skąd rozpościera
się najpiękniejszy widok na panoramę Gór Orlickich. Będzie można dotrzeć do niej po istniejącej gruntowej
drodze, którą biegnie czerwony i zielony szlak turystyczny. Projekt zakłada wyposażenie wieży w lunetę widokową, kamerę widokową z funkcją „
astro” i „ ppoż” oraz umiejscowienie
przy obiekcie elementów drewnianej małej architektury – czterech stołów, osiem ławek oraz dwa stojaki na
rowery. Dodatkowo planuje się montaż system zasilania fotowoltaicznego,
systemu CCTV oraz licznik pomiaru
liczby odwiedzających wieżę turystów.
Miejsce lokalizacji wieży ma swoje
uwarunkowania historyczne. Istniejąca niegdyś w okolicy szczytu Orlicy
drewniana wieża widokowa z przy-

czyn politycznych kilkakrotnie była
niszczona i odbudowywana. Odwiedzały ją osobistości z całego świata, m.
in.: John Quincy Adams (w 1800 r.) –
późniejszy prezydent USA , cesarz Józef II (w 1779 r.) czy Fryderyk Chopin (w 1826 r.). W celu upamiętnienia
tych wydarzeń, w 2012 r. na szczycie
Orlicy odsłonięto pomnik.
W ramach projektu utworzone ponadto zostaną dwa czesko-polskie
punkty informacji turystycznej. Odbudowany zostanie także Jánský Most,
symbolizujący odnowienie kulturowego i turystycznego połączenia dwóch
krajów.
Partnerzy projektu: Euroregion
Glacensis, Powiat Kłodzki, Duszniki-Zdrój, Radków, Gmina Miejska
Nowa Ruda, Nowa Ruda, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Liberecký kraj, Sdružení Neratov, z.s., Deštné v Orlických
horách, Olešnice v Orlických horách,
Nový Hrádek, Vysoká Srbská, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka.
inf. UM

Realizacja projektu będzie się odbywać w okresie od 1.04.2018 r. do
31.10.2020 r.
Całkowite kwalifikowane wydatki
projektu: 3.567.995,31 euro
Dofinansowanie
Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego:
3.040.353,00 euro
Całkowite kwalifikowane wydatki
gminy Duszniki-Zdrój: 256.985,00
euro
Dofinansowanie EFRR dla gminy
Duszniki-Zdrój: 218.430,00 euro

28.04-05.05.
Majówkowe Dni
Dusznik-Zdroju
29.04. godz. 19:00
Koncert Soni Bohosiewicz
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety 35 zł (w dniu koncertu 40 zł)
30.04. godz.19:00
Koncert Haliny Kunickiej
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety 35 zł (w dniu koncertu 40 zł)
02.05. godz. 18:00
Koncert Grażyny Łobaszewskiej
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety 35 zł (w dniu koncertu 40 zł)
05.05. godz. 18;00
Krzysztof Daukszewicz
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina,
bilety 35 zł (w dniu koncertu 40 zł)
13.05. godz. 15:00
Maria i Adam Urbaniak
– piosenki Edith Piaf
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
wstęp wolny
14.05. godz. 15:30
Koncert małżeństwa Jankiewiczów
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
wstęp wolny

Kongres Młodego Samorządu
już po raz czwarty w Dusznikach-Zdroju!
Spotkania młodych samorządowców z całej Polski stają się dusznicką tradycją. Również i w tym
roku, w dniach 23-25 maja, będziemy ich gościć w naszym mieście.
Głównym założeniem Kongresu
jest, aby jego uczestnicy wyjeżdżali z
Dusznik bogatsi o wiedzę, przekazaną z pierwszej ręki – od specjalistów
oraz ludzi z dużym doświadczeniem w
swoich dziedzinach. By potem mogli
ją wykorzystać w swojej służbie dla lokalnych społeczności.
Tematyka IV Kongresu, podobnie
jak w latach ubiegłych, będzie bardzo
zróżnicowana. Główne wątki to:
 marketing polityczny w zmieniającym się świecie technologii,
 e-mobilność napędem rozwojowym
polskich gmin,

 sztuka mówienia, – jak odnieść sukces?

 SMOG – współpraca z państwem
w zakresie poprawy jakości powietrza,
 inwestycja w zdrowie i rozwój

mieszkańców; rekordowy budżet
na rozwój infrastruktury sportowej,
 niewykorzystana współpraca samorządowców z lasami państwowymi,

Większość tematów zostanie zaprezentowana w postaci paneli dyskusyjnych – tak bardzo docenianych przez
uczestników we wszystkich edycjach
Kongresu. Poszczególne problemy
zostaną przedstawione i omówione
przez specjalistów i praktyków danej
dziedziny.
Na zakończenie spodziewamy się
podsumowań – wszystkich debat IV
KMS, ale również obecnej kadencji samorządowej, która zmierza ku
końcowi. Będzie to okazja do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń, które mogą się przydać zarówno jeszcze
przed, jak i po wyborach.
red.
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52. SESJA RADY MIEJSKIEJ DUSZNIK-ZDROJU, 27 MARCA

Na płace
ani grosza więcej
Radni nie ugięli się pod naciskiem bardzo emocjonalnego wystąpienia Piotra Lewandowskiego
i odmówili przeznaczenia większych środków na fundusz płac w Urzędzie Miejskim. Burmistrz
opuścił salę obrad oburzony jedną z wypowiedzi.
Sesja rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego przed kilkoma dniami prezesa
Fundacji Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich Andrzej
Merkura.
Następnie na prośbę burmistrza
Piotra Lewandowskiego udzielono
głosu Sigmundowi „Ziggy” Libnerowi
(o jego kolejowej inicjatywie piszemy
osobno).
Kolejni goście tej sesji to Wiktor Toczyński, prezes powiatowego i członek
wojewódzkiego zarządu Ligi Obrony
Kraju, przewodnicząca komisji rewizyjnej kłodzkiego oddziału Joanna
Czerwenka oraz przedstawiciel zarządu dusznickiej LOK Stanisław Gogola.
Uhonorowali złotym medalem za zasługi dla LOK Grzegorza Średzińskiego, byłego burmistrza Dusznik-Zdroju. Medal dla instytucji wspierającej
otrzymał Miejski Ośrodek Kultury i
Sportu. Kolejny czekał na Nową Gazetę Gmin, ale jej przedstawiciel nie pojawił się na sesji. Korzystając z okazji
Toczyński podziękował burmistrzowi za wspieranie działalności dusznickiego LOK. Pogratulował Dusznikom
świetnego działacza, jakim jest Stanisław Gogola: – Pan Stanisław prowadzi tak szeroką działalność, że jest
to najlepsza organizacja w powiecie i
jedna z lepszych w województwie.

Nie bałagan, problemy
Po tym miłym akcencie przyszedł
czas na przyjęcie porządku obrad. Na
wniosek przewodniczącego Komisji
Finansów radnego Jakuba Biernackiego wycofano z programu i przeniesiono na sesję kwietniową punkt
„Roczne podsumowanie działalności
MOKiS z uwzględnieniem kontroli
RIO i organizacji Mistrzostw Europy
w 2017 r., Pucharu IBU Juniorów w
2018 r. oraz przedstawienie uzdrowienia finansów jednostki i dalszego sposobu jej zarządzania” (11 głosów „za”,
jeden „przeciw”). Zdaniem Biernackiego temat jest bardzo ważki i obszerny,
tymczasem dokumenty w tej sprawie
radni otrzymali zbyt późno. Tak zmieniony porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Punkt „zapytania do dyrektorów
jednostek podległych” rozpoczęła autoprezentacja po raz pierwszy występującej podczas sesji p.o. dyrektora MOKiS Magdaleny Kijanki.
Pełni ona swą funkcję od 24 stycznia br. Jest rodowitą duszniczanką,
ekonomistką z wykształcenia, z 9-letnim stażem w bankowości oraz doświadczeniem w prowadzeniu własnej
działalności gospodarczej. Zamierza
naprawić sytuację w MOKiS, by właściwie realizować jego cele statutowe.
Radna Katarzyna Wydrych, która

na poprzedniej sesji mocno upominała się o obecność dyr. Kijanki, pytała
o program naprawczy dla ośrodka, o
doświadczenie dyrektor w kierowaniu
podobnymi jednostkami, o reorganizację w MOKiS, o stanowisko zajmowane przez nowo zatrudnioną Marzenę Mielcarek.
Zdaniem Magdaleny Kijanki określanie sytuacji w MOKiS „bałaganem”, a takiego użyła radna, to mocna przesada. – Bałaganu ja osobiście
nie zauważyłam. Jest problem na kilku płaszczyznach, przede wszystkim
z przepływem informacji, z brakami
kadrowymi i dużym zakresem obowiązków, jakie posiadają pracownicy – mówiła. Poprosiła radną o wyjaśnienie, o co konkretnie chodzi z
tym „bałaganem”. Jeśli chodzi o plan
naprawczy – to ma on objąć przede
wszystkim „uszczelnienie wydatków”.
Poczyniono już zmiany dotyczące
m.in. dostaw energii elektrycznej oraz
internetu do obiektu Duszniki Arena, co przyniosło konkretne oszczędności. Większe wpływy ma przynosić
hotelik „Sudety”, którego standard będzie podnoszony. W ramach oszczędności nieobsadzone pozostanie stanowisko akustyka, w razie potrzeby
będzie się zatrudniać specjalistę na
zlecenie. Stanowisko księgowej zredukowano z całego do połowy etatu.
Bardziej efektywnie ma być wykorzystywany czas pracy pracowników. W
najbliższym okresie wzbogacona zostanie oferta hali sportowej poprzez
otwarcie sali zabaw dla dzieci. Poszerzona ma być także oferta obiektu Duszniki Arena. Kolejne działania
oszczędnościowe to obniżanie kosztów imprez m.in. przez kontraktowanie artystów na zasadzie prowizji ze
sprzedaży biletów, a nie za określoną
kwotę, przynajmniej w części. By te
wszystkie działania uwiarygodnić, dyr.
Kijanka będzie zwracać dużą uwagę
na finansową transparentność podejmowanych działań, a zwłaszcza kosztów imprez.
Katarzyna Wydrych wyjaśniła, że
mówiąc o bałaganie miała na myśli
ogromne zadłużenie ośrodka wobec
gminy. Pytała, kiedy rozpoczęte zostanie spłacanie. – Na dzień dzisiejszy MOKiS nie posiada żadnego nieterminowo obsługiwanego zadłużenia
– oznajmiła Kijanka, podkreślając, że
jednostka działa w zgodzie z ustawą o
finansach publicznych. Kredyt w Banku Spółdzielczym jest spłacany terminowo. Po jego spłacie, w 2019 r. rozpocznie się spłata pożyczki udzielonej
przez gminę w wysokości 1.360 tys. –
Tego w żaden sposób nie będziemy
unikać i mamy to na swoich barkach
– oświadczyła i dodała, że żadnych innych zadłużeń MOKiS nie ma.
Odpowiadając na kolejne pytania

radnej, dyr. Kijanka poinformowała, że osobiście podpisała dwie nowe
umowy o pracę – dla Łukasza Witka
jako kierownika ds. sportowych oraz
Marzeny Mielcarek na stanowisko
asystentki dyrektora. To zatrudnienie
nie wymagało przeprowadzenia konkursów.
Natomiast w odpowiedzi na komentarz radnej o „modzie na asystentów”
oraz jej pytanie o kompetencje Marzeny Mielcarek dyr. Kijanka wyjaśniała,
co kierowało nią przy zatrudnianiu tej
osoby. Dalsze pytania Katarzyny Wydrych przewodniczący uprzedził uwagą: – Jest to punkt „zapytania do dyrektorów jednostek podległych”, a nie
refleksje na temat dyrektorów...
Kontynuując odpowiedzi dyr. Kijanka przyznała, że nie ma doświadczenia pracy w administracji, zarządzała natomiast swoją firmą, a wcześniej
w bankowości obsługiwała podmioty
gospodarcze i dział kredytów. Radni
pytali jeszcze m.in. o imprezy zorganizowane już w br. i o szczegóły dot. wynajęcia armatek śnieżnych. Burmistrz
poinformował, że Magdalena Kijanka
została powołana na stanowisko p.o.
dyrektora bez określonego terminu –
do czasu wyłonienia nowego dyrektora. Konkurs na to stanowisko jeszcze
się nie zakończył.

Woda, ścieki
i odśnieżanie
Andrzej Rymarczyk zapytał prezesa
Dusznickiego Zakładu Komunalnego
Grzegorza Pytlowanego o nowe stawki opłat za wodę i odbiór nieczystości.
12 marca prezes złożył we wrocławskim Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej zgodny z gorącymi
jeszcze nowymi przepisami projekt
taryfy. Zakłada ona utrzymanie w
pierwszym (rocznym) okresie dotychczasowych cen dostawy wody
i podwyższenie ceny za odbiór
ścieków o ok. 18 gr za m sz., co
wynika z umowy na odbiór ścieków przez polanicką oczyszczalnię. To nie jest wersja ostateczna taryfy, bo organ regulacyjny może w
bardzo szerokim zakresie ingerować
w projekt. Od jego ostatecznej decyzji zależy również termin, w którym
nowa taryfa wejdzie w życie.
Radna Teresa Zarówna zwróciła
uwagę na problemy z nawierzchnią
mostku na łączniku ul. Słowackiego i
Dworcowej oraz na ul. Sudeckiej. Zapytała prezesa DZK o ocenę odśnieżania drogi wojewódzkiej. DZK zlecało
to zadanie podwykonawcy. Wg prezesa od początku było wiadomo, że to
zadanie bardzo trudne, przede wszystkim dlatego, że kwoty przeznaczone
na to przez właściciela są zbyt niskie,
żeby właściwie spełnić oczekiwania

Transmisje z obrad Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju
można oglądać na żywo lub odtworzyć w serwisie Youtube
kierowców. Jeśli miasto nadal chce
wykonywać to zadanie, to należałoby
wystąpić o podwyższenie kategorii odśnieżania tej drogi z czwartej
na trzecią lub drugą, co oznaczałoby zwiększenie środków na realizację zadania, a w konsekwencji większe zainteresowanie przedsiębiorców
przyjęciem zlecenia i podniesienie jakości odśnieżania.

Znieważeni
Pod nieobecność dyrektor Miejskiego
Zespołu Szkół Renaty Brodziak burmistrz oznajmił, że zarówno ona, jak i
on sam sam są oburzeni tekstem, jaki
się pojawił w Nowej Gazecie Gmin
nr 277 (23.03 – 6.04.2018). Burmistrz
przytoczył ów fragment felietonu autorstwa Jacka Szkudelskiego pt. „Paczkomat – raz jeszcze”. Tekst dotyczy
wandalizmu, ale zamieszczono w nim
taką zapowiedź: W jednym z następnych numerów zajmę się kolejnym
głośnym i „gorącym” dusznickim
tematem – bardzo prawdopodobnymi przypadkami nauczycielskiej
pedofilii w dusznickich szkołach
(podstawowej i gimnazjum) i opieszałością obecnej jeszcze dyrekcji
dusznickiego MZS-u wobec sygnałów dotyczących tychże przypad-

ków, a pochodzących od nauczycieli i rodziców. Póki co sprawę bada
Prokuratura i Kuratorium Oświaty.
Lewandowski stwierdził, że reakcja dyrekcji była właściwa, a w
wydarzeniu, które miało miejsce,
nie stwierdzono znamion pedofilii. Jego zdaniem tekst jest bardzo
nieodpowiedzialny i uderza w dobre imię dusznickiej szkoły i reputację jej nauczycieli. – Jest to po
prostu kłamstwo i bardzo żałuję, że
coś takiego pojawia się w obiegu publicznym. Zapowiedział oficjalne wystąpienie o sprostowanie i przeprosiny.
– Nie czytam tej gazety, a teraz
choćbym nie chciał, to się dowiedziałem. Dzięki panu to troszeczkę bardziej jeszcze rozgłośniono – zauważył
Andrzej Rymarczyk. – Nie chodzi o to,
żeby to ukrywać – dodał zaraz. Jego
zdaniem wystarczyło, by burmistrz
zareagował właściwie i adekwatnie, a
medialne podnoszenie tej kwestii nie
służy ani dzieciom, ani rodzicom, ani
nauczycielom i szkole.
Jednak burmistrzowi chodziło o to,
by rada solidarnie przegłosowała opinię potępiającą tekst godzący w dobre imię MZS. Według przewodniczącego radni nie mają wystarczającej
wiedzy o tym, co się wydarzyło, żeby
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móc to ocenić. Zaproponował, by wyjaśnieniem sprawy zajęła się właściwa
komisja Rady Miejskiej w obecności
dyrektora szkoły i autora tekstu. Lewandowski oznajmił, że składa wniosek formalny, by rada potępiła insynuacje zawarte w tekście NGG. Wobec
tego Rymarczyk złożył wniosek, by
sprawę skierować do komisji.
Przeciwko zajmowaniu się tym tematem przez radnych, jako nie mających odpowiednich kompetencji,
opowiedziała się Katarzyna Wydrych,
zauważając przy tym, że część nauczycieli „czuje się bezkarnie” i „nie cieszy się naprawdę dobrą opinią w naszej szkole”, a w konsekwencji rodzice
przenoszą dzieci do innych szkół. To
wywołało znowu reakcję przewodniczącego, który przerwał dyskusję i
zarządził przerwę, w celu przedyskutowania tematu w kuluarach. Zarzucił przy tym burmistrzowi wywołanie
niepotrzebnej dyskusji, której nie było
w programie. Ten z kolei oznajmił, że
wypowiedź radnej jest poniżej krytyki i jeszcze bardziej uderza w nauczycieli MZS.
Po przerwie burmistrz odczytał
oświadczenie, które właśnie wpłynęło do Urzędu Miejskiego, podpisane
przez wszystkich nauczycieli MZS.
Informują oni o złożeniu w Prokuraturze Rejonowej w Kłodzku zawiadomienia o możliwości popełnienia
przestępstwa przez Szkudelskiego.
Oskarżają redaktora o upublicznianie nieprawdziwych informacji godzących w dobre imię szkoły, jej nauczycieli i dyrekcję, czym
według nich naruszył przepisy kodeksu karnego oraz kodeksu cywilnego. Nauczyciele poczuli się
znieważeni jako funkcjonariusze
publiczni.
Według nich publikacja mogła służyć zwiększeniu poczytności pisma, a
więc osiągnięciu większych wpływów
ze sprzedażny. Ujawniają ponadto, że
stroną w postępowaniu wyjaśniającym odnośnie zachowania nauczyciela matematyki jest członek rodziny redaktora Jacka C. Szkudelskiego.
„W związku z tym wnieśliśmy także o
nałożenia na redakcję Nowej Gazety
Gmin zakazu publikowania jakichkolwiek informacji dotyczących prowadzonego przez prokuraturę postępowania w sprawie naszego nauczyciela
do czasu zakończenia tego postępowania” – informują. Sygnatariusze
oświadczenia napisali również, że gotowi są wystąpić przeciwko red. Szkudelskiemu z powództwa cywilnego w
pozwie zbiorowym.
Burmistrz, który w przerwie rozmawiał telefonicznie z dyrektor MZS
Renatą Brodziak, przekazał radnym
jej słowa: nauczyciele będą wdzięczni
za przyjęcie przez Radę Miejską oficjalnego stanowiska w tej prawie.
Przewodniczący tłumaczył, że radni zostali zaskoczeni tą sprawą przez
burmistrza, a sytuacja jest bardzo
skomplikowana i radni nie chcą w
ferować tej materii wyroków. Doszło
jednak do porozumienia większości
radnych, w wyniku którego wypracowano oświadczenie następującej treści: „Rada miejska oświadcza, iż
wyraża pełne zaufanie dla działań pani dyrektor MZS oraz grona pedagogicznego w działaniach
zmierzających do wyjaśnienia i
rozwiązania sprawy poruszonej
w artykule Nowej Gazety Gmin.
Prosimy wszystkich o wstrzymanie się z ferowaniem jakichkolwiek wyroków godzących w imię
MZS oraz pracujących w nim nauczycieli do momentu wyjaśnienia sprawy przez upoważnione organy”.
Rymarczyk zaapelował jeszcze raz,
by nie podgrzewać atmosfery w tej
sprawie, bo godzi to w dobro dzieci,

ich rodziców i nauczycieli. Zaznaczył,
że rada nie chce opowiadać się po
żadnej ze stron, bo nie ma wystarczającej wiedzy o faktach. Za przyjęciem
oświadczenia głosowało 10 radnych,
jedna osoba się wstrzymała i jedna
nie wzięła udziału w głosowaniu.

Miejskie
inwestycje 2018
– to kolejny punkt programu. Radni
otrzymali stosowny harmonogram z
dwunastoma pozycjami. Informację w
tej sprawie przedstawił burmistrz.
 „Park and ride” – pod tą nazwą
kryje się budowa parkingu na tyłach Hotelu Sonata. Koszt – 2.934
tys. zł. Finansowanie: z funduszy UE
– 2.408 tys. zł, z budżetu gminy –
526 tys. zł (wszystkie kwoty w zaokrągleniu). Pierwszy przetarg na
wykonanie został unieważniony z
powodu braku oferentów. Wkrótce ogłoszony będzie drugi. Realizacja w br., z ewentualnym przedłużeniem na następny.
 Budowa wieży widokowej na
Orlicy. Realizacja w większości w
br. Koszt na br. – 863 tys. zł. Finansowanie na br.: z funduszy UE – 733
tys. zł, z budżetu gminy – 129 tys. zł.
 Zakup parkometrów – 35 tys. zł z
budżetu gminy.
 Aqua Mineralis Glacensis – to
nazwa transgranicznego projektu, w ramach którego przebudowana ma zostać Aleja
Chopina. Koszt – 3.085 tys. zł. Finansowanie: z funduszy UE – 2.130
tys. zł; z budżetu gminy – 954 tys.
zł. Miasto czeka na ostateczną decyzję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wycinki drzew. Kwestia wycinki starych
kasztanowców, z których tylko trzy
zostały uznane przez eksperta za
nadające się do zachowania, po raz
kolejny wzbudziła bardzo emocjonalną dyskusję z udziałem kilkorga
radnych i burmistrza – chociaż odpowiednie decyzje zostały już przez
radę podjęte, a miasto ma pozwolenia na budowę i otrzymało dofinansowanie. Ostatecznie postanowiono
kontynuować temat na posiedzeniu
odpowiedniej komisji. Przypominamy, że treść ekspertyzy wykonanej przed dra inż Wojciecha Bobka,
specjalistę wskazanego przez konserwatora zabytków, opublikowaliśmy w całości w Kurierze Dusznickim nr 7 (23) w sierpniu ub. roku.
Wydanie można znaleźć na stronie
www.duszniki.pl.
 Modernizacja Urzędu Miasta – 25
tys. zł z budżetu gminy.
 Wykonanie projektu nawierzchni
ciągów komunikacyjnych Cmentarza Komunalnego – 100 tys. zł z
budżetu gminy. Aktualnie prowadzone są w tej sprawie rozmowy z
konserwatorem zabytków.
 Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Podgórze” – 95 tys. zł z budżetu gminy.
Trwa przygotowanie postępowania
w celu wyłonienia wykonawcy.
 Modernizacja i wyposażenie pracowni szkolnych. Koszt – 137 tys.
zł. Finansowanie: z funduszy UE –
117 tys. zł, z budżetu gminy– 21 tys.
zł. Zadanie natrafiło na przeszkody
w znalezieniu odpowiedniego wykonawcy, dlatego zostało podzielone na cztery części. Na wykonanie
dwóch podpisano umowy. Trwa postępowanie dot. dwóch pozostałych.
 Remont remizy strażackiej – 150
tys. zł z budżetu gminy. Jest już dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę. Teraz miasto przystąpi do starań o finansowanie
zewnętrzne tego projektu.
 Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i budowy sieci
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wodno-kanalizacyjnej dla ulic Zdrojowa, Podgórze i Wiejska – 75 tys.
zł z budżetu gminy. To zadanie jeszcze nie rozpoczęte.
 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla Zieleńca – 75 tys. zł z
budżetu gminy. Ogłoszenie przetargu zaplanowano na kwiecień. W tej
sprawie przewiduje się też podpisanie listu intencyjnego ze spółką,
która będzie budowała apartamentowiec „Infinity” w Zieleńcu. Miałaby ona wesprzeć inwestycję gminy.
 Modernizacja boiska „Orlik” – 50
tys. zł z budżetu gminy.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r. – ten
punkt obrad został właściwie tylko zasygnalizowany. Radni omawiali temat
podczas posiedzenia Komisji ds. Społeczno-Kulturalnych, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki. Nie było pytań
do dyr. OPS Elżbiety Paluch. Przystąpiono zatem do rozpatrywania projektów uchwał, których przygotowano aż
dwanaście.

Bezdomnym
zwierzakom
Pierwszy dotyczył programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy w br. Do
przyjęcia takiego dokumentu obliguje samorządy Ustawa o ochronie zwierząt. Zakłada się w nim m.in. doraźne
odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku
dla zwierząt (w Kłodzku, ul. Półwiejska 20), poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację lub kastrację
zwierząt przekazanych do schroniska,
usypianie ślepych miotów, sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie (poprzez
opiekunów społecznych), zapewnienie
całodobowej opieki weterynaryjnej w
przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt (Gabinet Weterynaryjny przy ul. Wybickiego 1 w Dusznikach). Na realizację zadań wynikających z programu przeznaczono w br.
30 tys. zł.
Na pytania radnych odpowiadała
Agata Mikulewicz, która w Urzędzie
Miejskim zajmuje się m.in. sprawami związanymi z bezdomnymi zwierzętami i w tych sprawach to z nią należy się kontaktować. Radna Teresa
Zarówna zwróciła uwagę na konieczność rozpropagowania tej informacji
– wcześniej zwracano się o pomoc do
Straży Miejskiej, teraz mieszkańcy nie
wiedzą do kogo dzwonić – argumentowała. Z kolei radna Katarzyna Wydrych dopytywała, czy można dzwonić
także po południu bądź w weekend.
Niestety, nie – takiej całodobowej służby nie ma i sprawa musi poczekać, ale
już w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa należy zawiadomić policję.
Miasto nie ma pracownika do odławiania zwierząt. Zatem jeśli zgłosimy
chorego bezdomnego kota, to gmina może zlecić jego odłowienie specjalistycznej firmie, co kosztuje 1 do
1,5 tys. zł. Zwierzak będzie leczony na
koszt gminy. Jeden akurat na takiej
kuracji przebywa – wspomniała Mikulewicz. Oczywiście, najlepszym rozwiązaniem jest współpraca ze społecznym opiekunem zwierząt, który na
bieżąco kontroluje sytuację. Aktualnie jest osoba zainteresowana pomaganiem kotom w Parku Zdrojowym.
W celu pozyskania kolejnych planuje
się zorganizowanie spotkania z mieszkańcami. Ponadto gmina podpisała
umowę z osobą, która przechowa zagubionego psiaka do czasu znalezienia jego właściciela lub przekazania
do schroniska.

Na Facebooku Agata Mikulewicz
założyła stronę „Znalezione zagubione
zwierzęta – Kotlina Kłodzka” – poinformował burmistrz. Poproszono sąsiednie gminy, by umieszczały tam
swoje ogłoszenia, bo przecież zwierzaki granic gmin nie znają.
Program przyjęto ośmioma głosami przy trzech przeciwnych. Jedna
osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.

Ludziom
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
schronisku dla osób bezdomnych.
Chodzi oczywiście o bezdomnych z
terenu gminy. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym należy do zadań własnych
gminy. Pobyt w noclegowni czy w
schronisku jest bezpłatny, jeśli dochód
bezdomnego nie przekracza określonego ustawowo kryterium dochodowego. Jeśli wynosi od 100 do 200 proc.
tego kryterium, odpłatność wynosi 70
proc. stawki. Jeśli wynosi powyżej 200
proc. odpłatność jest pełna. Uchwałę
przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny w gminie Duszniki-Zdrój na
lata 2018-2020. Do przyjęcia tego
programu obliguje gminę Ustawa o
wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Uchwalany program jest kontynuacją poprzedniego i przewiduje
rozwój działań profilaktycznych mających na celu wzmocnienie rodzin
z grup ryzyka. Mają one zapobiegać
umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej i umożliwiać powrót dzieci aktualnie przebywających w placówkach
do biologicznej rodziny. Również za
przyjęciem tej uchwały zagłosowali
wszyscy obecni radni.
W kolejnym głosowaniu radni przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie
ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania. Nowością w tych przepisach
jest objęcie możliwością całkowitego
bądź częściowego zwolnienia na czas
określony z opłat za usługi osób powyżej 75. roku życia.
W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi i zmianami w przepisach ustawowych przyjęto (jednogłośnie) uchwałę w sprawie
podziału gminy miejskiej Duszniki-Zdrój na okręgi wyborcze
w wyborach do Rady Miejskiej
w Dusznikach-Zdroju, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym
okręgu. Granice okręgów i liczba
wybieranych w nich radnych nie uległy zmianie w stosunku do poprzednich wyborów.

Jeszcze raz: nie!
Następny projekt uchwały dotyczył
zmian w budżecie gminy na rok
bieżący. Przewidziano w nim zwiększenie dochodów o 207 tys. zł z tytułu sprzedażny mienia komunalnego
oraz o 28 tys. zł odszkodowania, które miasto otrzymało od ubezpieczyciela z tytułu zniszczeń dokonanych
przez wandali na Jamrozowej Polanie. Projekt przewidywał zwiększenie
wydatków o 234 tys. zł z przeznaczeniem na prace projektowe dot. parkingu w Zieleńcu, modernizacji bu-

dynku OSP i robót geologicznych na
odwiercie geotermalnym GT1, oraz o
207 tys. zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników
administracji. Różnica między dochodami a wydatkami miałaby zostać pokryta z nadwyżki środków na rachunku bieżącym.
Nadwyżka ta powstała wskutek niezrealizowania przez wykonawców
w ub. roku zleconych przez gminę
prac projektowych – z przyczyn od
tych wykonawców niezależnych. Żeby
przenieść zapłatę za te prace na br.,
burmistrz potrzebował zgody rady, ale
ta na sesji grudniowej odrzuciła projekt uchwały w tej sprawie. Oczywiście, nieuregulowanie należności za
wykonane zlecenie naraża gminę na
poważne konsekwencje prawno-finansowe, dlatego projekt przedstawiony przez Lewandowskiego na tej
sesji zmierzał do wprowadzenia do tegorocznego budżetu możliwości zapłacenia za projekty – modernizacji
budynku OSP i nowych odwiertów
geotermalnych.
Na pytania radnych związane z postępowaniami dot. prac projektowych
odpowiadała insp. ds. zamówień publicznych Ewa Zilbert, a także burmistrz i skarbnik gminy Elżbieta Błasiak.
Kontrowersje pojawiły się, kiedy
radny Krzysztof Wojtyła zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały powielone są zapisy z projektu przedstawionego na poprzedniej sesji. Dotyczy to
zwiększenia dochodów ze sprzedaży
mienia komunalnego oraz przeznaczenia środków na wynagrodzenia
pracowników Urzędu Miasta. Obie
te propozycje zostały wówczas przez
radę odrzucone po burzliwej dyskusji.
Podobnie jak na poprzedniej sesji,
Wojtyła argumentował, że planowanie większych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego to tworzenie
wirtualnych pieniędzy, bo dotychczasowe plany nie były wykonywane i
prawdopodobieństwo zrealizowania
tych dochodów jest niewielkie. Co
do przeznaczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia – przypomniał, że rada dwukrotnie odrzuciła
ten postulat, ponieważ – jak stwierdził – oznaczałoby to bardzo wysoki wzrost kwoty na wynagrodzenia
w Urzędzie Miasta. Jego zdaniem w
Urzędzie nie przybyło dodatkowych
działań, w związku z czym nie ma potrzeby zwiększania środków na wynagrodzenia. Wojtyła złożył wniosek
o wykreślenie z projektu uchwały
zarówno zwiększenia dochodów o
207 tys., jak i wydatków na tę samą
kwotę. Wniosek poparł Andrzej Rymarczyk, apelując do burmistrza, by
wygospodarował środki w przyjętym
budżecie, jeśli chce zapewnić wynagrodzenia na odpowiednim poziomie.
Lewandowski wyjaśniał na co potrzebne są te pieniądze: na obligatoryjne nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne przypadające akurat
na ten rok, na wynagrodzenie dla
nowo zatrudnionego inspektora ds. inwestycji, który jest niezbędny w okresie prowadzenia tak licznych projektów, oraz na wynagrodzenie kierowcy
Ochotniczej Straży Pożarnej, którego zatrudnienie radni sami poparli.
Lewandowski tłumaczył swoją politykę kadrową i ostrzegał, że poziom
wynagrodzeń w ratuszu i tak jest
wciąż za niski w stosunku do tego,
co dziś oferuje rynek. Grozi to odpływem pracowników, którzy dobrze pracują i mają osiągnięcia.
Przypomniał, że uchwalając budżet
podczas grudniowej sesji, radni pod
chwilową nieobecność burmistrza odrzucili zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o tę niezbędną kwotę.
– Nie zgadzam się, żeby bez dyskusji
decydować o przyszłości wielu warto-
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ściowych osób, które są nam potrzebne tu, w Dusznikach – powiedział.
W kwestii „wirtualnych pieniędzy”
– jeśli sprzedaż mienia nie jest realizowana na zakładanym poziomie, to
proporcjonalnie ogranicza się inne
wydatki, więc nie ma obawy o jakiś
niekontrolowany deficyt. Poza tym realność bądź nierealność planu sprzedaży zależy również od decyzji rady
– zauważył Lewandowski. Przykład:
jedna z działek w Zieleńcu, przedstawionych do sprzedaży podczas poprzedniej sesji, jest wyceniona na ok.
2 mln zł. Rada nie zgodziła się na jej
sprzedaż. Tymczasem jej zbycie zapewniłoby realizację całego tegorocznego planu sprzedaży.

Burmistrz wychodzi
Dalsza wymiana zdań skupiła się
na kwestii środków na wynagrodzenia. Przewodniczący zwrócił uwagę,
że rada zapewniła w budżecie kwotę na płace w wysokości ubiegłorocznej i burmistrz powinien tak gospodarować, by się w tej kwocie zmieścić.
Lewandowski, już mocno zdenerwowany, zapowiedział, że skutkiem braku tych pieniędzy będzie konieczność
zwolnienia czterech pracowników.
Rymarczyk uznał ten argument za populistyczny. Burmistrz reagował coraz
bardziej emocjonalnie, w końcu przewodniczący wyłączył jego mikrofon i
mimo kilkukrotnych prób nie pozwolił wrócić do głosu. – Po raz kolejny
podkręca pan temperaturę sesji, na co
ja nie mogę się zgodzić – oznajmił i
zamknął dyskusję w sprawie projektu
uchwały dot. zmian w budżecie.
Przewodniczący chciał od razu
przejść do głosowania nad wnioskiem
Krzysztofa Wojtyły, ale burmistrz
przerwał mu, zażądał dyskusji nad
wnioskiem i zaraz poprosił o głos. –
Wniosek pana Krzysztofa Wojtyły (…) wyrzuca z tej uchwały wynagrodzenia dla pracowników.
Więc może ja poproszę pracowników Urzędu Miasta, żeby wszyscy
przyszli na następną sesję i państwo mi wskażą cztery osoby do
zwolnienia. (…) Państwo mówicie
i robicie rzeczy, które dotyczą życia tych ludzi, rozumiecie? – mówił
bardzo poruszony. Ostrzegał, że konieczność zwolnień w ratuszu przełoży się na zarządzanie gminą.
To wywołało nagłą reakcję Katarzyny Wydrych: – Pierwszą osobą,
która trzeba było stąd zwolnić, to jest
pan. Pan, proszę pana, się do niczego
nie nadaje, tylko do prowokacji!
Rymarczyk próbował przerwać
radnej. Lewandowski wstał i zaczął
zbierać swoje rzeczy. Przewodniczący
znowu rozpoczął procedurę głosowania, ale burmistrz – bardzo oburzony
słowami radnej – przerwał mu, zarzucając brak właściwej reakcji.
Chwilę potem radni przyjęli wniosek Wojtyły (7:3:0) oraz zmienioną
uchwałę (7:2:1). Lewandowski opuścił
salę, zaraz za nim wyszli skarbnik Elżbieta Błasiak i sekretarz gminy Wiesław Bator. – Będzie spokój na sesji,
to jest pewne – skomentował później
Rymarczyk.

Najpierw konsultacje,
najpierw plan
Następną uchwałą radni mieli oficjalnie nadać nazwę „Duszniki Arena”
obiektowi biathlonowemu na Jamrozowej Polanie, jednak na wniosek
Krzysztofa Wojtyły postanowiono zorganizować najpierw konsultacje społeczne w tej sprawie (8:2:0). W związku
z tym projekt odrzucono (8:1:1).
Nie przeszła również uchwała w
sprawie przyjęcia nowego oficjalnego logo miasta (0:8:2). Chodzi o znak
„Visit Duszniki”, używany już w mate-
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riałach promocyjnych gminy. Radca
prawny wskazał na wadę prawną projektu uchwały, a i radni mieli jeszcze
inne wątpliwości.
Rozmawiając o projekcie uchwały
w sprawie sprzedaży siedmiu działek, radni skupili się na terenie powyżej ul. Wojska Polskiego (na szerokości łąk poborowinowych). Już
na posiedzeniu komisji wnoszono, by
najpierw sporządzić dla tego strategicznego terenu częściowy plan zagospodarowania przestrzennego, który
określi dokładnie, co w tym miejscu może powstać. Wniosek Teresy
Zarównej o wykreślenie tych działek z projektu uchwały został przyjęty (8:0:1).
Z Kolej Andrzej Rymarczyk zwrócił uwagę na ujęte w projekcie trzy
działki w obrębie Podgórza. Jak zauważył, działki te „w sposób dziwny
zostały wyłączone z planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Podgórza”. O przystąpieniu do
utworzenia tego planu rada postanowiła 12 lutego. Zdaniem Rymarczyka należałoby się zastanowić nad objęciem tych działek planem, który ma
powstać. Jego wniosek o wykreślenie działek z projektu uchwały został
przyjęty (7:0:2).
Uchwałę, w której pozostała tylko
jedna działka w obrębie Centrum, a
właściwie jej część o pow. 727 m kw.,
przyjęto jednogłośnie.
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Dni Dusznik
czyli mega majówka

Skarga zasadna
Na wniosek przewodniczącego jednogłośnie postanowiono wykreślić z porządku obrad i skierować do komisji
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie Centrum, należących do gminy, na należące do
osoby fizycznej. Wątpliwości wzbudziła zarówno treść uchwały, jak i wycena nieruchomości. Również jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie
ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Chodziło o
wniesienie poprawek formalnych do
uchwały przyjętej w grudniu ub. r.
W kolejnym głosowaniu radni jednogłośnie przyjęli uchwałę uznającą
skargę pracownika Urzędu Miasta
na działanie burmistrza za zasadną. Chodzi o decyzję w sprawie wykreślenia tego pracownika z listy osób
uprawnionych do świadczenia socjalnego z tytułu zwiększonych wydatków
w okresie świąt Bożego Narodzenia.
Należne świadczenie pracownik otrzymał w styczniu. Zdaniem Komisji Rewizyjnej postępowanie pracodawcy
mogło nosić znamiona dyskryminacji.
Z powodu nieobecności Piotra Lewandowskiego pominięto punkt „sprawozdanie z prac burmistrza”.
Wnioski, interpelacje, sprawy różne. Najpierw rozmawiano o dostępie
do dokumentacji inwestycji „Infinity”
w Zieleńcu. Dalej Katarzyna Wydrych
pytała o możliwość udzielenia pomocy niektórym mieszkańcom w występowaniu o dofinansowanie wymiany
systemu ogrzewania. Andrzej Rymarczyk zadeklarował, że takiej pomocy już udziela, ew. odsyła do bardziej
kompetentnych w tej materii pracowników ratusza. Przypomniał, że pomocy w tej sprawie ma udzielać także w Urzędzie Miasta ekspert PGNiG.
Przewodniczącego martwi jednak, że
burmistrz nie wydzielił jeszcze w budżecie miasta odpowiednich środków
na finansowanie projektu.
Do końca obrad dotrwało dziewięcioro rajców. Następna sesja w czwartek 26 kwietnia o godz. 14.
Krzysztof
Jankowski

Koniec kwietnia i początek maja zapowiada się gorąco… Nawet jeżeli temperatura nie będzie zadowalająca, to zapewniamy, że towarzyszące
planowanym wydarzeniom emocje z
pewnością ją podniosą! Zapraszamy
na dłuuugą majówkę, podczas której
tradycyjnie świętować będziemy Dni
Dusznik.

Sobota, niedziela,
poniedziałek
(28–29–30 kwietnia)
Rozpoczniemy koncertowo. W tych
dniach, podczas Festiwalu Muzyka
Epok, na scenie Teatru Zdrojowego
im. F. Chopina wystąpią tacy artyści,
jak Sonia Bohosiewicz czy Halina Kunicka. Szczegóły jak zawsze na plakatach i w internecie.

Wtorek (1 maja)
Duszniki kochają rowery! Festiwal Rowerowy na Placu Warszawy
z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom aktywnego wypoczynku i
zdrowego stylu życia. W programie
różnego rodzaju pokazy, prezentacje,
możliwości testowania sprzętu oraz…
degustacja owoców!
Rynek to centralny punkt obchodów Dni Dusznik. Koncerty, pokazy
oraz stragany z lokalnymi wyrobami
to stały element tego święta. Nowością
będzie wystawa archiwalnych materiałów z życia miasta, przekazywanych i prezentowanych przez mieszkańców.

Środa (2 maja)
Kolejny dzień majówki to dalszy ciąg
biesiady w Rynku.

A ponadto:
 strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach-Zdroju wraz
z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą
zaprezentują sprzęt i umiejętności –
przy torze wrotkarskim.
 Klub UKS Orlica Duszniki-Zdrój
zaprezentuje pokaz jazdy na
wrotkach szybkich, a także różnego rodzaju gry i zabawy na rolkach
– na torze wrotkarskim
 Klub UKS Muflon Duszniki-Zdrój
zaprezentuje strzelnicę biathlonową, a także gry i zabawy – przy Orliku i Hali Sportowej.
 Klub Pogoń Duszniki-Zdrój zorganizuje dzień piłkarski – na Placu
Warszawy.

Czwartek (3 maja)
Rynek i Plac Warszawy opanują rycerze! Tego dnia cofniemy się w czasie
aż do średniowiecza. Pisaliście kiedyś
gęsim piórem? Rzucaliście toporem?
Jeżeli nie, to będziecie mieli okazję
spróbować. W ramach jarmarku średniowiecznego spotkacie też m.in. kowala, garncarza, tkaczki, papierników.
Będziecie mogli odwiedzić przymierzalnię strojów, postrzelać z łuku, rzucić nożem i włócznią, obejrzeć walki
rycerskie, nauczyć się tańca średniowiecznego. Do tego proponujemy: pokaz artyleryjski ze strzelaniem, pokaz
kuchni średniowiecznej (wypiek podpłomyków) z poczęstunkiem, występy
zespołu zespół muzyki irlandzkiej.
Emocjonująco zapowiada się też
gra miejska ,,Szukanie skarbu zbója
Mateusza”. To będzie bardzo intensywny dzień!
A może chcielibyście poczuć się
choć przez chwilę jak pilot balona?
Nie ma sprawy! W Rynku zostaną
rozstawione wiklinowe balonowe ko-

sze wraz z balonowymi silnikami, z
których każdy będzie mógł „postrzelać ogniem”. Ale to tylko przedsmak
dnia następnego...

Piątek (4 maja)
Rodzinny Piknik Balonowy! Przenosimy się z centrum miasta na obiekt
Duszniki Arena. Tutaj zobaczyć będziemy mogli najprawdziwsze ogromne balony! Późnym popołudniem
wzniosą się w powietrze, aby na dusznickim niebie rywalizować w różnych
konkurencjach.
Wcześniej będziecie mogli to całe
baloniarstwo zobaczyć całkiem z bliska, a nawet wsiąść do balonowego kosza, pogadać z pilotem i strzelić ogniem.
Szczęśliwcy, którzy podczas wtorkowej imprezy na Rynku wygrają
vouchery, doznają niezapomnianych
wrażeń podczas balonowego lotu.
Czynna będzie biathlonowa strzelnica laserowa. Dodatkowo dla najmłodszych – zawsze atrakcyjne dmuchane zjeżdżalnie.

Sobota (5 maja)
Na ostatni dzień dusznickiej mega
majówki zaplanowaliśmy mistrzowski spektakl kabaretowy. Na deskach
Teatru Zdrojowego im. F. Chopina wystąpi znany satyryk Krzysztof
Daukszewicz!
Szczegółowy harmonogram imprezy na s. 11, a także na plakatach i w
internecie.

Cykl przypominający, czym żyło nasze miasto przed 25 laty. Teksty pochodzą z „Gazety Gmin” (nie mylić z „Nową Gazetą Gmin”). Krótsze przytaczamy w całości, dłuższe – we fragmentach. Komentarze i streszczenia zaznaczamy kursywą.
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Źródło: Gazeta Gmin nr 3(6), kwiecień 1993 r.

Z prac Zarządu Miasta
• Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Spółki Komandytowej Bensari WES
„UNIWESP” w sprawie współpracy, której celem jest promowanie walorów Ziemi Kłodzkiej we Wrocławiu. Ustalono: zorganizować spotkanie z zainteresowanymi
promocją swoich firm z terenu naszego
miasta celem określenia zasad współpracy i ewentualnej partycypacji w kosztach.
• Przyjęto sprawozdanie z Biegu Karnawałowego,
odbytego
w
dniu
13.02.93
na
Jamrozowej
Polanie.
– Przyjęto sprawozdanie z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej i wyboru komendanta tej Straży, którym został ponownie P. Czajkowski.
[...]
• Zarząd podjął uchwałę w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości należnego gminnie od Huty Szkła „Sudety” z
nieruchomości położonej na terenie miasta Duszniki, pod warunkiem przekazania
obiektu na własność gminy Duszniki.
• Wystąpienie Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej w sprawie organizacji sportów lotniczych Zarząd przesłał do Rady
Miejskiej wg. kompetencji. Zarząd sugeruje nie partycypować ze względu na brak środków budżetowych.
[...]
• Wystąpienie PCK o dofinansowanie funduszu na rzecz zakupu dla tej jednostki
sztandaru, Zarząd opiniuje negatywnie z
powodu braku środków i nie uchwalenia
budżetu na rok bieżący.
• Wystąpienie Spółdzielni Inwalidów „Inspol”
o zwolnienie z podatku od nieruchomości
Zarząd skierował do Rady Miejskiej, jako
kompetentnej do rozpatrzenia tej sprawy, z
sugestią odmownego załatwienia.
• Centralny Związek Spółdzielczości Pracy
w likwidacji wystąpił o przekazanie w wieczyste użytkowanie gruntu wraz z obiektami DW „Odrodzenie”. Zarząd skierował
sprawę do decyzji Rady Miejskiej.
• W związku z pismem Komendanta Policji
w Dusznikach o sfinansowanie zakupu samochodu osobowego polonez dla miejscowego Komisariatu, Zarząd przychylił się

do wsparcia tej inicjatywy kwotą 5 milionów zł i zaproponował wystąpienie Komisariatu do jednostek działających na terenie miasta o partycypację w kosztach tego
potrzebnego zakupu.
• Nawiązując do podjętej uchwały o przekształceniu OSiR-u, Zarząd postanowił powołać Zespół do realizacji tej uchwały.
• Zarząd dyskutował nad treścią porozumienia w sprawie koncesji na eksploatację
wód mineralnych w Dusznikach-Zdroju.
Stanowisko Zarządu w tej sprawie przedstawi Burmistrz na sesji Rady Miejskiej.
• Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Dusznikach na temat planowanej likwidacji
Liceum Wieczorowego i uznał za celowe wystąpienie do Kuratorium Oświaty i
Wychowania o zachowanie tej formy nauczania. (Z ostatnich informacji wynika,
że Liceum Wieczorowe nie będzie likwidowane.)
• W związku z wystąpieniem Dolnośląskiej
Fundacji Rozwoju Telekomunikacji „Silesia” we Wrocławiu dot. udowy sieci telekomunikacyjnych, Zarząd wyraził zdecydowane zainteresowanie współpracą. W
związku z tym postanowiono doprowadzić
do spotkania z przedstawicielami tej fundacji.
• Wystąpienie ZEM o obniżenie stawki opodatkowania tego zakładu podatkiem od
nieruchomości Zarząd postanowił przedłożyć Radzie Miejskiej wg kompetencji do
podejmowania tego typu decyzji. Zwrócono jednocześnie uwagę, że w świetle planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok bieżący, nie realizowanie
przez podatnika pełnej wysokości może
spowodować poważne perturbacje w budżecie miasta. Głównie w oparciu o podatki z ZEM podjęto decyzję o budowie szkoły.
• Zarząd udzielił pełnomocnictw Dyrekcji
OSiR do rozmów z Hutą ,Jedność” w Siemianowicach w celu przejęcia w dzierżawę
obiektów położonych przy ul. Klubowej 4
w Dusznikach. [...]
• Zarząd zapoznał się z propozycją umowy

użyczenia, przedłożoną przez likwidatora
Huty Szkła „Sudety” w Szczytnej i zaproponował przedłożyć własną koncepcję umowy użyczenia.
• Przyjęto plan zagospodarowania przestrzennego nowego cmentarza. Należy zatem w planie budżetowym na rok 1993
przyjąć wydatkowanie kwoty min. 500 milionów zł na rozpoczęcie robót adaptacyjnych w tym zakresie. Drugi etap rozbudowy zostanie rozpoczęty w roku przyszłym.
• Zarząd zapoznał się z ofertą P. Mrozińskiego i P. Różyckiej dot. zagospodarowania parkingu przy trasie nr 8 i zaproponował uszczegółowienie tej oferty. Ustalono,
że przed odjęciem ostatecznej decyzji w
tej sprawie należy powrócić do wcześniejszych ofert.
• Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie rozdysponowania gruntów przeznaczonych w planach zagospodarowania
przestrzennego Zieleńca i Podgórza na
cele rekreacyjno-sportowe i rolne. Projekt
skierowano do Komisji nr 2 RM oraz do
Radcy Prawnego celem konsultacji.
• W świetle napływających ofert na zagospodarowanie terenu parkingu przy drodze nr
8, Zarząd postanowił wystąpić na sesji RM
z propozycją zmiany zapisu w protokole
sesji, umożliwiając, przy zachowaniu części
parkingowej, wydzierżawienie tego terenu
wszystkim oferentom.
• Zarząd, po zapoznaniu się z sytuacją w
dziedzinie wysypisk śmieci, postanowił co
następuje: ponieważ budowa nowego wysypiska w Szczytnej nie nastąpi w tym
roku, należy przystąpić do prac umożliwiających (zgodnie z wytycznymi w zakresie
ochron środowiska) dalsze gromadzenie
śmieci na obecnym wysypisku, przy wykorzystaniu istniejącej jeszcze rezerwy terenu. Upoważniono ZBGKiM do wystąpienia
o przedłużenie eksploatacji wysypiska do
czasu uruchomienia nowego w Szczytnej.
• Postanowiono wyegzekwować w trybie natychmiastowym usunięcie samowoli budowlanej w obrębie pawilonu handlowego
na parkingu przy trasie nr 8.

Czy uda się skończyć rozbudowę szkoły w Dusznikach?
Mimo, że na placu budowy straszą ponuro
mury i wygląda, że nic się nie dzieje, cały
czas Zarząd Miasta myśli jak wybrnąć z niewesołej sytuacji. W roku 1992 w wyniku dyskusji wypracowano nową strategię rozbudowy szkoły w Dusznikach. Zrezygnowano z
podjęcia globalnej rozbudowy szkoły (na
1000 uczniów) i postanowiono wykorzystać
wybudowany parter budynku centralnej kotłowni szkolnej w celu uzyskania maksymalnej liczby izb lekcyjnych.
Koncepcję tę potwierdzają postępy w przygotowaniu gazyfikacji miasta (po wprowadzeniu gazu nowy budynek kotłowni z urządzeniami do zasypu węgla, baterią cyklonów
i 28-metrowym stalowym kominem nie byłby potrzebny, bo można małe piece gazowe
umieścić w każdym dodatkowym budynku
bez przeszkód lub urządzić z powodzeniem
centralną kotłownię w istniejącym pomieszczeniu starej kotłowni). Za tym myśleniem
poszły konkretne działania i przygotowano
dokumentacyjnie inwestycję do wykonania.

Nowy budynek będzie zawierał 6 izb lekcyjnych i małą salkę gimnastyczną. Wielkością
i bryłą będzie podobny do istniejącego starego budynku szkoły. Zapas ciepła w starej kotłowni jest wystarczający i nie trzeba
będzie nawet zmieniać kotłów. W projekcie
pozostawiono możliwość dalszej rozbudowy
szkoły w miarę posiadanych środków, oczywiście bez gigantycznej kotłowni.
Powiadomiono kuratorium o inwestycji,
celem zarezerwowania kwoty 2 mld zł wynikającej z dopłat Ministerstwa Oświaty. Natomiast nie udało się rozliczyć ani oficjalnie
zlikwidować Społecznego Komitetu Budowy
Szkoły, co może w znacznym stopniu zagrozić przyszłej inwestycji ze względu na bałagan formalny (szkoda że tak dużo energii
społecznej się zmarnowało z powodu braku środków). W roku 1993 planuje się minimum wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku (przy sprawnym finansowaniu
nie ma przeszkód, aby już pod koniec grudnia wyposażać klasy). Zagrozić temu plano-

wi może w sposób decydujący brak wpłaty podatków przez ZEM Duszniki do kasy
miejskiej, gdyż planuje się oprzeć finansowanie budowy szkoły na zaległościach podatkowych ZEM z roku 1992 (około 1,5 mld
zł) i należnościach ZEM za rok obecny. Jest
to zagrożenie tym większe, że od wpłat na
fundusz inwestycji są uzależnione dopłaty, w
proporcji dwie złotówki my, jedna oświata, z
budżetu Państwa. Czyli brak wpłaty 100 zł
oznacza dla inwestycji brak środków w wysokości 150 zł. Na całą inwestycję planuje
się łącznie 6 mld zł, co powinno wystarczyć
z naddatkiem. W końcu roku 1992 zgromadzono już 600 mln zł (400 mln budżet miasta, 200 mln zł Oświata) na prace przygotowawcze i rozruch robót w tym roku. Zarząd
Miasta jest tak zdeterminowany w swym postanowieniu ukończenia budowy, że w przypadku braku środków w kasie Miasta poważnie rozważa zaciągnięcie stosownego
kredytu (oby nie było to konieczne).
Trzymajmy kciuki!

Czyj
szpital?
21 października I990 r. Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincji Wrocławskiej wystąpiło do Komisji Majątkowej z prośbą o przywrócenie prawa
własności nieruchomości zabudowanej przy ul. Sprzymierzonych 11 w
Dusznikach-Zdroju. Chodzi o Szpital ZOZ-u, obsługujący cztery gminy:
Duszniki, Szczytną, Lewin i Kudowę –
łącznie 26.700 mieszkańców.
We wniosku Siostry zaznaczyły, że po
przywróceniu prawa własności zamierzają zawrzeć długoletnią umowę dzierżawy z Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej, jako aktualnym użytkownikiem,
a po okresie dzierżawy będą kontynuować działalność placówki. Komisja Majątkowa, z siedzibą W Warszawie, w piśmie
z dnia 30.12.92 r. zwróciła się do Burmistrza Dusznik o opinię oraz o zbadanie
możliwości polubownego załatwienia sprawy i ewentualnego przedstawienia projektu ugody, możliwego do zaakceptowania
przez Komisję.
W związku z wystąpieniem Komisji Majątkowej doszło do spotkania, w którym
udział wzięli przedstawiciele Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincji Wrocławskiej, Burmistrz Dusznik, przedstawiciele
Urzędu Wojewódzkiego, Przewodniczący
Rady Nadzorczej i Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dusznikach. Rozmowy
nie przyniosły efektu w postaci satysfakcjonującego wszystkich porozumienia. Nie
zawarto ugody, której treścią miałyby być
warunki przekazania tytułu własności szpitala Zgromadzeniu Sióstr Św. Elżbiety.
Z relacji wynika, że Przełożona S. Anna
Żurek zaprzeczyła wyrażanym powszechnie obawom jakoby po ewentualnym przejęciu Szpitala Siostry miały zamiar zwolnić
pracowników ZOZ i zlikwidować oddział
położniczo-ginekologiczny.
Natomiast w rozmowie telefonicznej z
redaktorem Gazety Gmin Przełożona Odmówiła udzielenia jakichkolwiek informacji i komentarzy. Poproszona o pisemne
oświadczenie dla Gazety, Siostra zastrzegła, że musi najpierw zapytać swoje władze nadrzędne.
8 marca zebrała się na posiedzeniu
Rada Nadzorcza Zakładu Opieki Zdrowotnej w składzie: przewodniczący Leszek Skrzypczak (dyr. ZEM), członkowie
Bogdan Berczyński (burmistrz Dusznik),
Piotr Pawełczyk (burmistrz Kudowy), Jerzy
Cierczek (wójt Lewina), Marek Szpak (burmistrz Szczytnej), Jadwiga Sulikowska-Śleziak (dyr. Ośrodka Pomocy Społecznej w
Dusznikach), Jan Szaga (właściciel apteki,
czł. Zarządu Miasta Duszniki), Jan Kamiński (wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej
W Kudowie). Obecni byli także: Jerzy Defort (dyr. ZOZ), Krystyna Kurpias (przedstawicielka Izby Pielęgniarek i Położnych),
Danuta Szczepocka (gł. księgowa ZOZ).
Rada wnikliwie rozważyła i przedyskutowała przedstawione przez dyr. ZOZ przyczyny, dla których Szpital nie powinien
przejść w ręce Zgromadzenia Sióstr Św.
Elżbiety. Rozpatrzyła także szerokie, negatywne implikacje ewentualnego przejęcia
Szpitala przez Siostry. […]

Z dusznickiego komisariatu
• 22 lutego ok. godz. 15 w bramie obok
Full-Baru miało miejsce wymuszenie
rozbójnicze. Młody duszniczanin, grożąc pobiciem, zmusił mieszkańca Złotna
do wydania pieniędzy na zakup wina.
Sprawca został zatrzymany. Dochodzenie
jest w toku. Podobne zdarzenie z udziałem tego samego sprawcy miało miejsce

5 marca ok. godz. 21 w tym samym miejscu. Kłodzkiej . Skradziono odzież wartości
Tym razem wymusił on 500 tys. zł.
5.500 tys. zł.
• 27 lutego wieczorem, w mieszkaniu przy ul. • 8 marca między godz. 2 a 5 w nocy właStromej, ojciec pchnął nożem swojego mano się do sklepu spożywczego w
40-letniego syna. Zgon nastąpił na miej- pawilonie przy ul. W. Polskiego. Sprawscu.
ca, mieszkaniec Łężyc, został zatrzyma• 5 marca o godz. 1 w nocy miało miejsce ny przez patrol policyjny na gorącym
włamanie do sklepu „Aleksandra” przy ul. uczynku.

• 14 marca ok. godz. 21 mocno nietrzeźwy,
24-letni mieszkaniec Zieleńca znienacka
uderzył pięścią w twarz nieznaną sobie
20-letnią warszawiankę, która przyjechała tu na wypoczynek. Kobieta ma złamany nos. Sprawca został zatrzymany i będzie
odpowiadał za czyn o charakterze chuligańskim.
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DZIĘKI POROZUMIENIU PGNIG I DUSZNIK-ZDROJU

Powietrze bez śmieci
PGNiG Obrót Detaliczny i gmina miejska Duszniki-Zdrój zawarły porozumienie o współpracy, które ma ułatwić mieszkańcom
miasta wymianę tradycyjnych palenisk, opalanych paliwem stałym, na nowoczesne systemy ogrzewania zasilane ekologicznym
paliwem, jakim jest gaz ziemny. Porozumienie wpisuje się w ogłoszoną przez PGNiG 14 listopada br. Kampanię Edukacyjną „Powietrze bez śmieci”, której celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce przez ograniczenie m.in. tzw. niskiej emisji.
Na czym polega ułatwienie mieszkańcom Dusznik-Zdroju rozpoczęcie
korzystania z gazu ziemnego, dzięki
podpisanemu porozumieniu? Przede
wszystkim na zapewnieniu pomocy
partnera technicznego, który m.in.:
 opracuje bezpłatny kosztorys ofertowy budowy lub przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej lub
grzewczej (zasilanej paliwem gazowym),
 wykona instalację gazową lub
grzewczą (włącznie z dokumentacją),
 wykona instalację centralnego
ogrzewania,
 pomoże w uzyskaniu niezbędnych
dokumentów
powykonawczych
(m.in. opinia kominiarska, próba
szczelności),
 pomoże w wypełnieniu oraz skompletowaniu dokumentów, umożliwiających uzyskanie dotacji celowej
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na zmianie systemu ogrzewania na system ogrzewania gazem,
 złoży w imieniu konsumenta dokumenty dające możliwość uzyskania
dotacji,
 przeprowadzi bezpłatną kontrolę
okresową stanu technicznego zainstalowanego u konsumenta urządzenia (po roku).

By skorzystać z programu, wystarczy zadzwonić lub odwiedzić najbliższe Biuro Obsługi Klienta PGNiG.
Konsultanci odpowiedzą na wszelkie
pytania. Specjalny mBOK, czyli Punkt
Informacyjny PGNiG powstanie w
budynku Urzędu, dzięki uprzejmości
władz gminy.
Dyżury w Urzędzie Miejskim w
Dusznikach-Zdroju – sala nr 12 –
rozpoczęły się 4 kwietnia i odbywają się raz w tygodniu, w środy,
w godz. od 10:00 do 12:30.
Niska emisja to często niezauważalne dla ludzkiego oka zjawisko występowania w powietrzu produktów
spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych, pochodzących ze źródeł znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 m. W praktyce najczęściej
są nimi kominy domów jednorodzinnych, kotłowni i rury wydechowe samochodów. W określonych warunkach atmosferycznych niska emisja
może być widoczna w postaci smogu.
Niska emisja znacząco zwiększa zachorowalność i śmiertelność ludzi na
skutek m.in. chorób układu oddychania i krążenia.
Wśród używanych powszechnie paliw, gaz ziemny jest źródłem energii
najbardziej przyjaznym dla środowiska – najczystszym paliwem natural-

nym. Oprócz ekologicznych korzyści, jakie niesie jego zastosowanie, użytkownicy cenią też komfort związany z ciągłością
dostaw, bez potrzeby transportu, magazynowania surowca
oraz usuwania stałych produktów spalania, a także nieskomplikowaną obsługę urządzeń gazowych.

Kontakt dla zainteresowanych mieszkańców:
http://www.pgnig.pl/dla-domu/oferta/przelacz-sie
zmien.ogrzewanie@pgnig.pl
www.powietrzebezsmieci.pl

Szwedzki happy end
Mroźnego zimowego wieczoru odzywa się dzwonek mojego telefonu: – Policja. W słuchawce słyszę zdanie, że znaleźli zmarzniętego
psa, którego ktoś porzucił. Jest wieczór, jest zimno, nikt już nie pracuje, w głowie gonitwa myśli: co robić?!
Dzwonię do Agnieszki Fituch – jedynej osoby, która teraz może mi pomóc. Ciepły głos – jak zawsze odbiera. Szybka wymiana zdań. Za 5 min.
jedziemy już na posterunek, gdzie
czeka na nas pan Łukasz – policjant,
kudłaty piesek i jeszcze ktoś. Tą tajemniczą osobą jest Ania Worach
– osoba o niezwykłym podejściu do
zwierząt. To ona decyduje się zaopiekować na jakiś czas naszą zgubą, a raczej Bąblem, bo takie dostaje imię.
Mija kilka dni. Psiak otrzymuje pierwszą pomoc weterynaryjną. A my rozpoczynamy poszukiwanie właścicieli,
niestety bez skutku, pomimo ogłoszeń w internecie oraz plakatów w
mieście. Czas więc na Plan B – adopcja – nowy, ciepły dom dla Bąbla.
Pani Agnieszka nawiązuje kontakt ze
Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt
Eko Straż z Wrocławia. Udostępniają informacje o naszym piesku i rusza machina, która ma już niedługo przynieść wyczekiwany rezultat.
Czwartek, godziny poranne, dzwoni telefon. – Jest dom! – wykrzy-

Nowi opiekunowie Bąbla są Szwedami. Lovise studiuje medycynę, a Andree weterynarię
kuje z radości pani Agnieszka.
Następuje pełna mobilizacja: szykujemy dokumenty, informujemy panią Anię, że Bąbla chce adoptować
para obcokrajowców z Wrocławia.

Pani Agnieszka decyduje się osobiście odebrać i zawieźć kudłacza. Tymczasowa opiekunka, pani Ania, płacze ze szczęścia, ale i ze smutku też,
bo jednak przez dziesięć dni opie-

ki zdążyła przyzwyczaić się do nowego lokatora. Powinniśmy brać przykład z tej kobiety o wielkim sercu.
Podróż okazuje się męczarnią – piesek dyszy i wygląda na bardzo za-

niepokojonego. To zdaje się potwierdzać zeznania świadków, którzy,
dzwoniąc na policję, informowali o wyrzuceniu psa z samochodu…
Wrocław Nadodrze – stara kamienica,
a w niej na czwartym piętrze kolejny
przykład, że dobrzy ludzie są wśród
nas, tylko trzeba ich trochę poszukać.
Nowi opiekunowiece Bąbla są Szwedami. Lovise studiuje medycynę, a Andree weterynarię. Dodatkowo zwierzyli się, że ich marzeniem jest, aby
zwierzątko spało z nimi w łóżku, a
dniami polegiwało na kanapie. Czy
mógł trafić lepiej? Okazało się, że szukali czworonoga już od dobrych paru
miesięcy, ale to nasz długowłosy piesek skradł im serce – zakochali się
od pierwszego wejrzenia. A Bąbel, ze
względu na trudności językowe został
przechrzczony na Bubble (czyt. Babel).
Nasza historia zakończyła się happyendem. Dzięki determinacji dwóch
kobiet oraz odrobimy chęci nasz
czworonożny duszniczanin został adoptowany przez wspaniałych ludzi, dla
których pies to nie tylko zwierzę, ale i
członek rodziny.
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju serdecznie dziękuje Ekostraży z
Wrocławia za pomoc w znalezieniu
domu dla Bąbla – psa, którego wyrzucono na ulicę.
Agata Mikulewicz
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Nie wypalajmy traw!
Wiosna jest okresem, w którym porządkujemy swoje przydomowe ogródki
i ogródki działkowe. Zgromadzone śmieci, stare liście i gałęzie są często palone. Dochodzi także do podpaleń traw, co rzekomo ma pomóc w użyźnieniu
gleby. Jest to jednak bardzo mylne przekonanie.

Palenie tylko wyjaławia ziemię, uszkadza glebę i zabija wszelkie występujące tam formy życia. Szczególnie niebezpieczne na naszym terenie może
okazać się wypalanie roślinności na
torfowiskach. Od palącej się roślinności zapłonowi ulega również podziemna warstwa torfu. Jest to bardzo
niebezpieczne zjawisko, które jest bardzo ciężkie do opanowania. Takie pożary mogą trwać niekiedy nawet do
kilku tygodni. Podczas pożarów do atmosfery dostaje się wiele trujących
związków chemicznych, takich jak
dwutlenek węgla oraz siarki, które są
niebezpieczne zarówno dla zwierząt,
jak i ludzi.
Wypalanie traw i roślinności jest
zabronione. Niesie za sobą poważne

konsekwencje. Zgodnie z zapisem art.
163 § 1 Kodeksu Karnego: Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu
lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w
wielkich rozmiarach, mające postać:
pożaru, (...) podlega karze pozbawienia
wolności od roku do lat 10. Kodeks
wykroczeń przewiduje natomiast karę
aresztu lub grzywny.
W okresie wiosennym bardzo często dochodzi do podpaleń i wypalania
traw na łąkach, nieużytkach rolnych
czy w przydrożnych rowach. Zeszłoroczna wysuszona roślinność stanowi
doskonałe podłoże palne, co w połączeniu z ludzką bezmyślnością może
doprowadzić do tragedii. Podpalanie traw jest bardzo niebezpieczne.
Wiatr powoduje bardzo szybkie roz-

przestrzenianie się ognia, który niejednokrotnie przenosi się na pobliskie lasy czy zabudowania mieszkalne
i gospodarcze. Niejednokrotnie występuje wtedy zagrożenie dla życia i mienia ludzkiego. Dym traw płonących
w pobliżu dróg ogranicza na nich widoczność, co może prowadzić do wypadków. Szkodzi on również osobom
przebywającym w bezpośrednim sąsiedztwie pożaru.
Pamiętajmy – wypalanie traw nie
jest pomocne, wręcz przeciwnie jest
bardzo szkodliwe. Miejmy na uwadze
dobro zwierząt oraz ludzi, szanujmy
nasze środowisko.

W MAJU W DUSZNIKACH

Biathlon
dla każdego

„Biathlon dla każdego” to organizowany od 2014 r. cykl zawodów
dla dzieci i młodzieży, mający na
celu zachęcić młodych zawodników do zainteresowania się
biathlonową rywalizacją. W tym
roku jednym z przystanków na
biathlonowej mapie Polski będą
Duszniki-Zdrój, gdzie już 5 maja
odbędzie się kolejna edycja tej imprezy sportowej.
Z roku na rok Program upowszechniania biathlonu wśród dzieci
i młodzieży, realizowany przez Polski
Związek Biathlonu, rozrasta się na coraz większą skalę. Pierwsza edycja liczyła sobie 6 przystanków, zeszłoroczna – 14, natomiast w tym roku będzie
sobie ich liczyć aż 18! Od kwietnia do
października „Biathlon dla każdego”
będzie gościł w poszczególnych miastach Polski, a już w pierwszą sobotę
maja – w Dusznikach.
W zawodach może wziąć udział absolutnie każdy: od nawet dwulatków,
aż po wciąż aktywnych fizycznie seniorów. Na zawodników w poszczególnych kategoriach czekać będzie
bieg na krótkim dystansie oraz dwa
strzelania z broni laserowej. Każdy z
uczestników po ukończeniu zawodów
otrzyma pamiątkowy dyplom, a najlepsi zawodnicy mogą liczyć na cenne
nagrody. Dodatkową atrakcją jest wal-

ka o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej „Biathlon dla każdego” prowadzonej w kategorii open. W ubiegłym
roku triumfowali w niej Karolina Janko oraz Paweł Fujak.
Zarezerwujcie swój czas i podejmijcie rywalizację w zawodach. Zapisy i
szczegóły na stronie programu oraz
na profilu facebookowym. Serdecznie zapraszamy! Partnerem cyklu jest
Wysowianka.
inf. PZB

TRUDNE TEMATY W MZS

Czy powstanie
kolejowa atrakcja?

Kwiecień to czas wyjątkowy, nie tylko za oknem, gdzie przyroda budzi
się na nowo do życia, również u nas w
szkole. Już po raz czwarty pełne optymizmu i wiary w sens naszych działań przystępujemy do międzynarodowej akcji „Na niebiesko dla autyzmu”.
Kierując się naszym hasłem „Bądź
niebieski – wiem, rozumiem, akceptuję”, wprowadzamy własne oryginale pomysły w celu integrowania naszej młodzieży. Uczymy się tolerancji
i współpracy. Podejmujemy trudne tematy. Poprzez wspólne projekty i zabawę rozmawiamy o ludziach dotkniętych autyzmem. Szukamy drogi
do ich zrozumienia i zaakceptowania
niektórych zachowań.
W Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju w ciągu roku podejmuje się wiele działań, których celem jest
integracja uczniów. W kwietniu staramy się, by wiedza na temat autyzmu,
jak również innych niepełnosprawności została podana w sposób jak najbardziej niekonwencjonalny. Nad organizacją zajęć w gimnazjum i liceum
czuwać będą Paulina Myśliwiec i Katarzyna Kotlarz, w szkole podstawowej – Katarzyna Krzemińska i Dorota Nowakowska. W każdym budynku
naszej szkoły znaleźć można informacje na omawiany temat. Przed nami

Na prośbę burmistrza Piotra Lewandowskiego podczas sesji Rady
Miejskiej 27 marca udzielono głosu Sigmundowi „Ziggy” Libnerowi. To dyrygent, kompozytor i
instrumentalista polskiego pochodzenia mający w swoim dorobku współpracę z wieloma sławami świata estrady. Po wieloletnim
pobycie w Australii, przed ponad
dwoma laty osiedlił się w Polanicy. We Wrocławiu założył 16-osobowy bigband Silesian Jazz Orchestra, mającą w repertuarze m.in.
aranżacje słynnych standardów.
Ziggy bynajmniej nie odwiedził
dusznickiego ratusza z ofertą występów, bo koncert jego orkiestry
w naszym mieście już zaplanowano na 28 kwietnia. Przedstawił natomiast propozycję uruchomienia
turystyczno-edukacyjnej linii kolejowej.
Libner zachwycił się Ziemią Kłodzką, a jej turystyczny potencjał określił
jako „złota kopalnia”. Zaprezentował
krótki materiał filmowy o turystycznym pociągu funkcjonującym na
obrzeżach Melbourne w Australii
(puffingbilly.com). Ta atrakcja cieszy
się tam tak ogromnym powodzeniem,
że bilety na nią trzeba najczęściej rezerwować z wielomiesięcznym wyprzedzeniem – opowiadał. Zabytkowa
parowa ciuchcia porusza się bardzo
wolno pozwalając podziwiać widoki,
a w jednym z wagonów funkcjonuje

Piotr
Szewczyk

Wiem, rozumiem, akceptuję

„spotkania i rozmowy przy książce”, kolorowe i smaczne lekcje. W
pierwszym tygodniu „niebieska dyskoteka”. Zaprosimy również dzieci i
nauczycieli na ciekawe filmy. Uczniowie wraz z wychowawcą mogą wziąć
udział w konkursie na najciekawsze
zdjęcie klasowe w odcieniach błękitu. Niektórzy dowiedzą się, jak powstaje niebieskie mydełko lub witraż.
Odbędą się zajęcia, dzięki którym nasze stopy staną się na chwilę błękitne, a my będziemy sprawdzać, kto zo-

stawia najśmieszniejsze ślady. Przed
nami spotkania z ciekawymi ludźmi,
wycieczki i zabawy integracyjne. Cieszymy się, że otaczają nas wspaniali
ludzie, którzy pragną z nami współpracować. W tym roku niektóre klasy będą mogły uczestniczyć w zajęciach prowadzonych prze terapeutki
z innych placówek. Rodziców zapraszamy na bezpłatne konsultacje z psychologiem (więcej informacji u Katarzyny Krzemińskiej).
inf. MZS

elegancka restauracja. Muzyk chciałby, by podobny pociąg kursował regularnie na trasie Kłodzko – Kudowa.
Swoją inicjatywę zaprezentował już w
sąsiednich gminach. Liczy na poparcie swoich starań w nakłonieniu samorządu wojewódzkiego, w którego
gestii są lokalne koleje, do uruchomienia linii.
Przewodniczący Andrzej Rymarczyk, który pracuje na kolei, wyjaśnił,
że wprawdzie marszałek województwa może dysponować taborem, to
jednak zarządcą sieci linii kolejowych
są Polskie Linie Kolejowe i to do nich
trzeba by się najpierw zwrócić. Zabytkowe pociągi, które okazjonalnie pojawiają się na naszej linii, pochodzą
z Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie. Rymarczyk przyznał, że byłaby to
duża atrakcja dla regionu i zaproponował kontynuowanie tematu na spotkaniach roboczych. – To nie jest taka
prosta sprawa – zauważył, podpierając
się swoim 25-letnim doświadczeniem
kolejarza.
Burmistrz Piotr Lewandowski zapytał o oczekiwania inicjatora wobec
miasta. Sigmund Liebner prosił o poparcie jego inicjatywy – otrzymał je
już od wszystkich samorządów. Ale
oczekuje także, że zawiąże się komitet
organizacyjny, który przejmie od niego – jako człowieka bardzo zajętego –
dalsze prowadzenie projektu.
K.J.
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MUZEUM PAPIERNICTWA ZAPRASZA

Majówka
i Noc Muzeów

Podczas długiego weekendu majowego (28 kwietnia – 3 maja) Muzeum Papiernictwa proponuje:
 wykonanie kartki papieru ze znakiem wodnym, prezentującym w
przeźroczu daty 1 i 3 maja (w ramach biletu na warsztaty),
 odbicie swojej dłoni w papierze
wzorem osobistości świata polityki
i show-biznesu (w ramach biletu na
warsztaty),
 zwiedzenie wystaw czasowych (w
ramach biletu wstępu):
Signum Temporis Tomasza Westrycha – wystawa sztuki papieru;
trzon kolekcji stanowią Eratyki, papierowe rzeźby inspirowane naturą,
głównie kamieniem (eratyk = fragment skały litej przeniesiony przez lądolód; głaz narzutowy).
Sitodruk z pracowni Dawida Hadara - artysta prezentuje kolekcję grafik powstałych w różnych technikach
sitodruku, które zgromadził podczas
40-letniej działalności.
NieoKreślone. Sztuka kreski Roberta Znajomskiego – abstrakcyjne
prace wykonane tuszem, inspirowane naturą; główną środkiem wyrazu
jest linia.
- zwiedzanie wystaw stałych poświęconych historii papieru i papiernictwa
(w ramach biletu wstępu).

Godziny otwarcia (28 kwietnia – 3
maja): 9:00-18:00
Noc Muzeów – kolejna edycja już
w sobotę 19 maja w godz. 19:0022:00. Tym razem pod hasłem „Czerpiąc z naszych korzeni”.
W programie prezentacja techniki sitodruku w wykonaniu Dawida
Hadara oraz akcja artystyczna „Czerpiąc z naszych korzeni”. Podobnie
jak drzewo, symbol długowieczności, Muzeum Papiernictwa przez 50
lat wzrastało, rozwijało się i zapuściło korzenie na muzealnej mapie Polski. Aby uczcić jubileusz, zapraszamy
do wspólnego dekorowania papierowego drzewa złotymi liśćmi, symbolizującymi pół wieku działalności instytucji.
Noc Muzeów realizowana jest w
ramach obchodów „Jubileuszu 50-lecia Muzeum Papiernictwa” pod patronatem honorowym: Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
Wstęp wolny
inf. Muzeum Papiernictwa
w Dsznikach-Zdroju

Zieleniec Ski Arena drugim
ośrodkiem narciarskim w Polsce
Dusznicka stacja narciarska Zieleniec Ski Arena po raz kolejny
zajęła drugie miejsce w największym i najbardziej prestiżowym
rankingu, który już po raz czwarty został przeprowadzony i ogłoszony przez portal SkiOnline.pl.
Jest to dla nas niezwykle ważne wyróżnienie z bardzo wielu powodów.
Pierwszym jest fakt, że analizie i ocenie poddanych zostało w tym roku aż
98 ośrodków narciarskich w dwóch
kategoriach – większych i mniejszych. Zgodnie z przyjętą przez portal
SkiOnline.pl granicą, te większe zaczynają się od 6 km dostępnych dla
narciarzy tras.
Drugą istotną rzeczą jest to, w jaki
sposób ów ranking powstaje. Na końcową ocenę ośrodków składają się
twarde dane analityczne, które wyrażane są w formie przyznawanych stacji przez analityków portalu punktów,
oraz oceny użytkowników i narciarzy,

czytelników portalu. Już od pierwszej
edycji rankingu, co mocno podkreślają analitycy SkiOnline.pl, główny nacisk przy ocenie położony jest na liczbę, zróżnicowanie, szerokość i jakość
oraz naśnieżanie tras, przygotowanie
i ich oświetlenie, oraz oczywiście wydajność i nowoczesność narciarskiej
infrastruktury, która ma być przede
wszystkim wygodna dla użytkowników.
inf. Zieleniec Ski Arena
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BIŻUTERIA AUTORSKA KRYSTYNY WARTACZ

Złotmistrzyni
Tworzeniem biżuterii artystycznej zajmuje się od liceum, inspiracje czerpie
z otaczającego ją świata. Jej marzeniem jest otwarcie własnej pracowni i
sklepu. Poznajcie Krystynę Wartacz – duszniczankę, której pasją jest tworzenie biżuterii.
żuterię, to złoto i srebro. Większość
prac, które tworzę, zdobią szeroko rozumiane kamienie szlachetne, takie
jak różowe turmaliny, niebieskie topazy, zielone oliwiny czy inne, równie
piękne kryształy.
Jak dużo czasu potrzeba na wykonanie ozdoby?
– To zależy tak naprawdę od tego, co
się wykonuje. Samo zaprojektowanie
może czasem zająć nawet kilka dni.
Również czas wykonania może być
bardzo różny i wynosić przy prostych
rzeczach kilka godzin, a przy skomplikowanych projektach nawet kilkanaście dni.

Skąd pomysł na wykonywanie biżuterii?
– Pomysł rodził się powoli. Już w
młodości wykonywałam biżuterię z
półproduktów, rysowałam projekty
i tworzyłam w domowym zaciszu. Z
biegiem lat moje hobby zaczęło przeradzać się w pomysł na przyszłość i
dalsze życie. W związku z tym zaczęłam się rozglądać za uczelniami
kształcącymi w tym kierunku. I tak
trafiłam na Wyższą Szkołę Rzemiosł
Artystycznych i Zarządzania we
Wrocławiu, gdzie studiowałam trzy
lata. W tej szkole nauczyciele polecili mi, abym po jej ukończeniu spróbowała swoich sił w Warszawie na
jubilerskim, złotniczym kursie zawodowym, który odbywał się w Zespole Szkół nr 31 imienia J. Kilińskiego. W tych szkołach odbyłam wiele
praktyk i zdobyłam mnóstwo wiedzy
teoretycznej z wszystkich pokrewnych dziedzin, począwszy od projektowania, po gemmologię – czyli naukę o kamieniach szlachetnych.
Od jak dawna zajmuje się pani
tworzeniem biżuterii?
– Od sześciu lat. Już w liceum zaczęłam się w to amatorsko „bawić”.
Obecnie staram się dążyć do tego,
aby moje hobby przerodzić w sposób na życie, aczkolwiek na razie
nie mam tylu projektów, aby utrzymywać się tylko z biżuterii. Mam nadzieję że w niedalekiej przyszłości
uda się to zmienić.
Czy to trudne zajęcie?
– Dość trudne, ponieważ wymaga
sporo cierpliwości, precyzji i skupienia. Brak tych cech może spowodować, że finalny produkt zostanie ła-

two zepsuty.
Czy posiada pani wśród swoich
wyrobów jakiś szczególny?
– We wszystkie moje projekty staram
się wkładać całe moje serce i nie chcę
wyróżniać żadnego, lecz jest kilka, a
szczególnie jeden, który zawsze przychodzi mi na myśl. To srebrny grzebyk do włosów, który zdobił fryzurę
panny młodej, Jowity, w jednym z najważniejszych dni w jej życiu.
Skąd czerpie pani inspirację?
– Inspiruję się wszystkim, co mnie
otacza. Może to być delikatne piękno
natury lub unikalny kształt kamienienia. Inspiracja może przyjść w każdej
chwili. Natchnieniem od zawsze były
dla mnie także dzieła wielkich mistrzów, takich jak Faberge czy Lalique,
którzy są dla mnie wzorem.
Z jakich materiałów wykonuje
pani biżuterię?
– Z matali szlachetnych. Główne surowce, z których wykonuję moją bi-

Jak pani dzieła odbierają inni?
– O to chyba najlepiej zapytać samych
klientów. Mam jednak nadzieję, że odbiór jest pozytywny. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie po rozmowach
z klientami oraz z osobami, z którymi
mam okazję współpracować.
Czy oprócz sprzedaży planuje pani
pokazywać swoje wyroby na wystawach?
– Wystawy biżuterii raczej nie są
zbyt popularne i nie jest ich zbyt wiele. Jednak mogę się pochwalić, że do
tej pory brałam udział w kilku konkursach. Najważniejszy z nich odbywał się pod patronatem Amberif, czyli
Międzynarodowych Targów Bursztynów, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich,
które to targi są wysoko cenione w
branży. Niestety, nie udało mi się zdobyć głównej nagrody, ale już samo
uczestnictwo w konkursie o tak dużej
renomie jest dla mnie sporym osiągnięciem. Poza tym każdy konkurs
to nowe doświadczenie i myślę, że
wszystko jeszcze przede mną.
Gdzie można kupić pani wyroby?
– Na razie tylko poprzez bezpośredni
kontakt. Moim marzeniem jest własny sklep, mam nadzieję zrealizować
je w niedalekiej przyszłości.
rozmawiał
Piotr Szewczyk

Prace Krystyny Wartacz można oglądać na stronie: www.facebook.com/
Jewelery.Krystyna.Wartacz.Bizuteria.
Autorska
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II Kobiecy turniej
gry w kręgle
Po raz drugi Lions Club Duszniki-Zdrój, który od 18 lat organizuje i
wspiera wiele inicjatyw lokalnych,
zorganizował II Kobiecy turniej
gry w kręgle. Impreza odbyła się
z okazji Dnia Kobiet 9 marca br. w
Wellness & SPA Werona w Dusznikach. W tym roku celem organizacji turnieju było pozyskanie
środków na zakup projektora dla
Liceum Ogólnokształcącego im.
B. Chrobrego w Kłodzku.
W zawodach udział wzięło 13 kobiecych drużyn:
1. ZEM sp. z o.o. Duszniki-Zdrój,
drużyna I: Małgorzata Banaszewska, Iwona Banaszewska, Monika
Banaszewska, Magda Banaszewska, Barbara Nawara, Monika Ziółkowska.

11.Starostwo Powiatowe, w składzie: Jowita Goszcz, Monika Dobniak, Justyna Bieruta, Paula Blacharczyk, Natalia Czerwik, Sylwia
Tronina
12.SCM Polanica: Jolanta Kazimierczak, Wanda Baum, Urszula Kunc,
Dominika Kunc, Danuta Szczepocka, Anna Strzygocka.
13.LO „Chrobry” Kłodzko: Weronika Onyszczuk, Wiktoria Kujawa,
Zuzia Cholewka, Emilia Jeziorek,
Ewelina Cienkosz, Wiktoria Pałczyńska.
Turniej rozpoczął się krótkim
przedstawieniem scenek z życia codziennego kobiet, które przygotowały uczennice LO „Chrobry”. Następnie,
pod nadzorem sędziowskim, wylosowano kolejność gry i rozpoczęły się

ta Daniel, 3. ex aequo Kornelia Szostak i Jolanta Musiał-Mikrut. Wielkie
gratulacje!
Wyróżnione zostały również
trzy drużyny, które w sposób specjalny wyróżniły się strojami, a
tym samym kreatywnością i poczuciem humoru: I wyróżnienie DZK, II
wyróżnienie ex aequo ZEM II i Starostwo Kłodzkie.
Lions Club Duszniki-Zdrój bardzo
serdecznie dziękuje wszystkim paniom, które zechciały uczestniczyć w
naszym turnieju, za tak liczny udział
i świetną zabawę. Duże podziękowania również dla sponsorów, w szczególności dla prezesa Andrzeja Banaszewskiego – ZEM sp. z o. o., Iwony
Rychlik – Ars Medica Szczytna s.c.,
Grażyny i Jerzego Kleszczyńskich,

Aktywny wypoczynek
na trasie Zielonej Ścieżki
Zdrowia
Rosnąca popularność aktywnego spędzania wolnego czasu oraz rozwój
sportów outdoorowych przyczyniły się do powstania Zielonej Ścieżki
Zdrowia. Jest ona elementem szerokiej oferty sportowo-turystycznej miasta.
Zielona Ścieżka Zdrowia została
podzielona na dwie części: małą i dużą
pętlę. Mała pętla z dziesięcioma drewnianymi stanowiskami została zlokalizowana na miejscu dawnej ścieżki
zdrowia w Parku Leśnym. Duża pętla
– wyposażona w 10 stanowisk siłowni
zewnętrznej – połączyła centrum miasta z Podgórzem oraz małą pętlą. Zestawy ćwiczeń na poszczególnych stanowiskach są tak przygotowane, aby
każdy kto zechce korzystać z Zielonej
Ścieżki Zdrowia, mógł samodzielnie
wykonywać ćwiczenia bez względu na

 „twister/wahadło” – umożliwia ćwiczenie mięśni brzucha i talii oraz
usprawnia zmysł równowagi, pomaga także trenować partie mięśniowe dolnych części ciała;
 „orbitek” – do treningu ogólnorozwojowego, imituje wykonywanie
joggingu;
 „drabinka/podciąg do nóg” – umożliwia wykonywanie ćwiczeń rozciągających i wzmacniających mięśnie
rąk, a także pozwala na wykonywanie ćwiczeń wzmacniających mięśnie kończyn górnych, ud oraz
brzucha i grzbietu.

Lokalizacja II
– teren Parku Leśnego (dawne ścieżki zdrowia). To trasa małej pętli Zielonej Ścieżki Zdrowia.
Umiejscowiono tu urządzenia drewniane, umożliwiające wykonywanie
wielu ćwiczeń sprawnościowo-siłowych. Są to:
 „równoważnia na sprężynach i na
podporach”, która pomaga ćwiczyć
zmysł równowagi;
 „slalom”– do usprawniania koordynacji ruchowej;
 „przeskoki” – do treningu mięśni
nóg i zmysłu równowagi;
 „drabinka skośna” – ćwiczenie mięśni rąk, zmysłu równowagi oraz
poprawa koordynacji ruchowej;
„kółka akrobatyczne” – ćwiczenie
mięśni rąk;
 „poręcze” – trening mięśni rąk oraz
zmysłu równowagi;
 „drążki akrobatyczne” – ćwiczenia
sprawnościowe;
 „ławka do brzuszków”- ćwiczenie
mięśni brzucha;
 „belka do przewrotów”.

Lokalizacja III
2. ZEM sp. z o.o., drużyna II: Małgorzata Hołyst, Aneta Olecha-Maśko, Sylwia Dudzic, Joanna Hołyst,
Sylwia Jasztal, Patrycja Bednarz.
3. ZEM sp. z o.o . drużyna III PG:
Ewa Kudłacik, Anna Łabonarska,
Marta Kubiak, Bożena Korman,
Kornelia Szostak, Renata Kubawska.
4. LC Duszniki-Zdrój: Jolanta Musiał-Mikrut, Grażyna Kleszczyńska,
Elżbieta Paluch, Anna Stefaniszyn,
Aneta Kościuk, Aneta Sitarz.
5. Muzeum Papiernictwa: Agata
Daniel, Marta Nowicka, Marta Borowiec-Greszta, Magda Junik, Małgorzata Jakubiec, Dorota Zielińska-Pytlowany.
6. Urząd Miasta Duszniki-Zdrój:
Elżbieta Błasiak, Katarzyna Skowron, Joanna Szewczyk, Małgorzata
Gutkowska, Aleksandra Hausner-Rosik, Beata Wartacz.
7. Dusznicki Zakład Komunalny:
Teresa Kudełko, Sylwia Ostrowska,
Urszula Zych, Justyna Walszczyk,
Barbara Nowicka, Grażyna Bzowy
8. Ars Medica Szczytna: Iwona Rychlik, Barbara Konopczak, Alicja
Gondek, Zofia Zieja, Danuta Żak,
Anna Tuszyńska.
9. Chirplast Szczytna: Barbara Lichołat, Czesława Szymczak, Wiesława Davies, Karolina Rutkowska,
Zdzisława Buda, Jolanta Leszko.
10.Urząd Miasta i Gminy Szczytna:
Monika Dziuba, Monika Żak, Ewa
Moskal, Elżbieta Maciejczyk, Marlena Tracz, Małgorzata Raczuk.

zmagania zawodniczek i ich drużyn.
Atmosfera w czasie zawodów przypominała mecze reprezentacji narodowych, kibicowano i wspierano wszystkie zawodniczki. Było głośno, wesoło
i bardzo miło.
Po rozegranych rundach, nastąpiło podliczenie punktów przez sędziów
zawodów. Następnie ogłoszone zostały wyniki, wręczono nagrody oraz pamiątkowe dyplomy i statuetki.
Wyniki II Kobiecego Turnieju Gry w Kręgle przedstawiają się następująco:
I miejsce zajęła drużyna reprezentująca Muzeum Papiernictwa, II miejsce
zajęła drużyna reprezentująca ZEM
III PG, III miejsce zajęła drużyna reprezentująca LO „Chrobry”,
Tytuł najlepszych zawodniczek
spośród 90 grających wywalczyły kolejno: 1. Weronika Onyszczuk, 2. Aga-

Wellness & SPA Werona, Leclerc oraz
wszystkim pozostałym sponsorom.
Duże podziękowania składamy
wszystkim osobom, które pomogły nam zorganizować i prowadzić
turniej, a w szczególności dla Jolanty Musiał-Mikrut (LC), Edyty Kędzia-Huber(LC), Wioletty Onyszczuk
(LC) oraz specjalne podziękowania
dla Krzysztofa Mikruta za nadzór sędziowski.
Zachęcamy już teraz do udziału w
kolejnym turnieju oraz innych inicjatywach organizowanych przez nasz
klub.
„Duch czynienia dobra drzemie
w nas wszystkich. Bywa, że najjaśniejsze iskry lecą z najmniejszych
ognisk. W każdym nawet najmniejszym akcie dobroci i życzliwości tkwi
siła” – Deborah Spaide.
Inf. LC

wiek, płeć i stopień wytrenowania organizmu. W połączeniu z nieodległym
obiektem Duszniki Arena powstał zatem kompleks rekreacyjno-sportowy
umożliwiający uprawianie różnych
form aktywnego wypoczynku oraz
dyscyplin sportowych, począwszy od
biathlonu przez narciarstwo biegowe,
nordic walking, kolarstwo, nartorolki,
wrotki i kulturystykę. Zielona Ścieżka Zdrowia umożliwia jej użytkownikom poprawę kondycji i zdrowia fizycznego. Jej stanowiska rozlokowane
są w trzech miejscach na terenie miasta Duszniki-Zdrój.

Lokalizacja I
– nieopodal centrum miasta, obok
toru wrotkarskiego przy Aleji Chopina. Stanowi element dużej pętli Zielonej Ścieżki Zdrowia. Znajduje się tutaj 5 stanowisk. Urządzenia, które tu
umieszczono, pozwalają na wykonywanie ćwiczeń pobudzających układ
krążenia, stąd polecane są wszystkim
grupom wiekowym, a zwłaszcza osobom po 50. roku życia. Znajdziemy tu
urządzenia:
 „wioślarz” – służy aktywizacji wszystkich partii mięśni i poprawia wydolność organizmu;

– na terenie Parku im. mjr. pilota Czecha Nowackiego, nieopodal Czarnego
Stawu, to część dużej pętli Zielonej
Ścieżki Zdrowia i jej punkt końcowy.
W tym miejscu można skorzystać z:
 „prasy nożnej” – czyli urządzenia
pozwalającego trenować mięśnie
kończyn dolnych;
 „ławki” – na której można wykonać
trening mięśni brzucha;
 „prostownika pleców”, który służy
do treningu mięśni grzbietu;
 „wyciągu górnego” oraz „wyciskania
siedząc” pozwalającego na trening
górnych partii mięśni.
Przypominamy, że Zielona Ścieżka
Zdrowia powstała w ramach projektu
„Przekraczamy granice”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
– Program Operacyjny Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska
– Rzeczpospolita Polska 2007-2013,
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
Więcej informacji na temat Zielonej Ścieżki Zdrowia można znaleźć
na stronie duszniki.pl oraz visitduszniki.pl
Piotr Cisakowski

„ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”
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FOTORELACJA
Mistrzostwa Polski w Biathlonie
27-29 maraca 2018 | Duszniki Arena

WERONIKA NOWAKOWSKA ZAKOŃCZYŁA KARIERĘ BIATHLONISTKI

Odchodzę szczęśliwa,
spełniona i radosna

„Nie byłam wybitna, ale póki co żadna polska biathlonistka nie osiągnęła więcej”
Rodowita duszniczanka, trzykrotna
olimpijka, podwójna medalistka mistrzostw świata – nasza Werka – ostatecznie zakończyła swoją zawodniczą
karierę.
Weronika Nowakowska jest najbardziej utytułowaną polską biathlonistką w historii. Taki status zapewniły jej dwa medale mistrzostw świata
wywalczone w 2015 roku na trasach
w Kontiolahti. Na szyi zawiesiła srebro w sprincie i brąz w biegu pościgowym. W Pucharze Świata najlepszy
był dla niej sezon 2014/2015, kiedy
uplasowała się na 14. pozycji w klasyfikacji generalnej.
Startowała na trzech kolejnych
igrzyskach olimpijskich. Najlepszy
wynik osiągnęła w swoim debiucie w
Vancouver (2010), gdy była 5. w biegu indywidualnym na 15 km. Miejsca
w dziesiątce wywalczyła także z Soczi
(2014), kiedy zajęła 7. pozycję w sprincie i 10. w sztafecie.
Igrzyska Olimpijskie 2018 były
ostatnią najważniejszą imprezą sportową w jej karierze. W PjongChang
zasłynęła nie z osiągnięć sportowych,
bo te dla znacznej większości naszych
reprezentantów nie były satysfakcjonujące, a ze zdecydowanej reakcji na
falę hejtu, jaki rozlał się w internecie z powodu słabych wyników osiąganych przez polskich sportowców
podczas tej olimpiady.. Podczas mi-

strzostw świata 2016 w Oslo ogłosiła,
że jest w ciąży. Rozbrat z zawodowym
sportem trwał półtora roku, wróciła
do niego z dwoma największymi kibicami - Kubą i Kacprem. Po powrocie
do sportu „Groszki” towarzyszyły mamie na zgrupowaniach i podczas wielu startów.
Przygodę z biathlonem rozpoczęła oczywiście w Dusznikach-Zdroju.
choć początkowo trenowała narciarstwo biegowe. Jej pierwszym klubem
był MKS ,,Muflon” Duszniki-Zdrój,
gdzie zasmakowała sportowej rywalizacji i – jak sama mówi – zakochała
się w karabinie. Był rok 2000.

W biathlonowym Pucharze Świata
debiutowała w grudniu 2007 r., ale na
zdobycie pierwszych punktów musiała czekać prawie rok.
Choć oficjalnie z wielkim światem
biathlonu pożegnała się 29. miejscem
podczas Pucharu Świata w rosyjskiej
Tiumeni, to kibicie mogli ją na trasach zobaczyć jeszcze raz. Oczywiście
w Dusznikach. To tutaj po raz pierwszy miała narty na nogach i karabin
na plecach, i to na dusznickich trasach
założyła je po raz ostatni podczas Mistrzostw Polski 27-29 marca br.
Werka, Duszniki dziękują!
Szymon Korzuch

„Mam takie życie, jakie zawsze chciałam mieć” - Weronika podsumowała swoją
karierę, na mecie ostatniego biegu w karierze.

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