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Wybraliśmy
Za nami najważniejsze wydarzenie
w życiu naszej gminnej wspólnoty –
wybory samorządowe. Po raz pierwszy odkąd wybieramy burmistrza,
czyli od 2002 r., zakończyły się one
na przeprowadzonej 21 października pierwszej turze. To wyraz
ogromnego zaufania większości
głosujących duszniczan do urzędującego burmistrza Piotra Lewandowskiego. Zaufanie to potwierdza
również osiem mandatów radnych,
uzyskanych przez jego komitet
wyborczy. Burmistrz będzie miał
teraz w piętnastoosobowej radzie
większość, co oznacza w stosunku
do minionej kadencji zupełnie nową
jakość. Wyborcy mają prawo liczyć
na zdecydowanie lepszą efektywność pracy miejskich władz samorządowych. Przy wydłużonej teraz
do pięciu lat kadencji powinno się to
przełożyć na rezultaty, jakich wcześniej trudno było oczekiwać.
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63. SESJA RADY MIEJSKIEJ, 17 PAŹDZIERNIKA

Na pożegnanie
Sprawozdania i podsumowania, krytyka i oskarżenia, ale także próba zbliżenia stanowisk oraz podziękowania przewijały się przez przedwyborczą sesję Rady Miejskiej, ostatnią w siódmej kadencji.
Z wyborcami
na ulicach
Posiedzenie rozpoczęło się w obecności dziesięciorga radnych (później doszło jeszcze dwoje). Bez uwag przyjęto porządek obrad. Tuż przed sesją
duszniczanka Anna Ciurlej poprosiła
przewodniczącego Andrzeja Rymarczyka o udzielenie jej głosu w sprawie
działalności samorządu. Radni zgodzili się, aczkolwiek nie jednogłośnie (za
– 6, przeciw – 2, wstrzymało się – 3). –
Przyszłam na ostatnią sesję tej kadencji złożyć na ręce pana przewodniczącego podziękowania dla całej rady, że
przez cztery lata nie mieliście czasu, żeby się z nami, mieszkańcami,
spotkać – zaczęła mieszkanka. W poprzednich kadencjach takie spotkania się odbywały, w tej nie – wytykała,
przypominając, że jedynie burmistrz
takowe trzykrotnie zorganizował. –
To jest po prostu żenujące, żeby nas,
mieszkańców tak traktować – podsumowała swoje krótkie wystąpienie.
– Czy ta opinia jest sprawiedliwa, rozsądzą mieszkańcy – zauważył Rymarczyk. – W moim przypadku nie ukrywałem się, nie chodziłem
kanałami po mieście, każdy mógł do
mnie zadzwonić, pani zresztą też wielokrotnie ze mną rozmawiała, wielokrotnie zabierała pani tu głos i wielokrotnie spotykała się pani z radnymi.
W związku z tym podsumuję to jednym słowem: taka opinia, jaka właścicielka opinii.
Burmistrz Piotr Lewandowski poprosił, żeby nie wygłaszać ocen personalnych. – Ocena była personalna,
ponieważ ocena pani Ciurlej była personalna w stosunku do radnych – wyjaśnił przewodniczący.
– Na ul. Słowackiego było spotkanie z mieszkańcami, w którym
uczestniczył pan burmistrz. To, co
pani ogólnie powiedziała, nie dotyczy wszystkich okręgów – oponował
wiceprzewodniczący Bolesław Krawczyk.
– Takich spotkań było bardzo mało
(…). W trzech okręgach, o ile pamiętam, takie spotkania były – powiedział burmistrz i poprosił o powtórne
udzielenie głosu Annie Ciurlej. Radny Robert Kowal przyznał, że większość radnych spotkań nie zorganizowała, w tym on sam. – Ale prawdą też
jest, że rozmawialiśmy wielokrotnie z
ludźmi na ulicach – dodał.
Teresa Zarówna: – Dotychczas
przez kilka kadencji dobrą praktyką było to, że radni spotykali się we
wtorki z mieszkańcami razem z panem burmistrzem, mieli możliwość
rozmów. Tutaj nigdy nie było takiej
inicjatywy, żeby radni mogli kontynuować to, co było przez kilka kadencji.
Na te uwagę burmistrz odparł, że była
możliwość spotykania się z mieszkańcami we wtorki podczas przyjmowania przez niego interesantów. Zachęcał do tego podczas jednej z sesji, ale
skorzystała jedynie radna Katarzyna

Wydrych.
– Bardzo mi przykro, że pani tak
odbiera naszą pracę – oznajmił radny
Wojciech Zaczyk, przypominając, że
radni pracowali intensywnie uczestnicząc a to w nadzwyczajnych sesjach,
a to w nadprogramowych posiedzeniach komisji i poświęcali wiele swojego czasu dla mieszkańców.
Rada odrzuciła wniosek burmistrza
o ponowne udzielenie Annie Ciurlej
głosu (5:6:1).

Nadzieja prezesa
W obradach uczestniczyli dyrektor
Przedszkola oraz prezes Dusznickiego Zakładu Komunalnego. Przewodniczący poprosił burmistrza o wytłumaczenie, dlaczego dyrektorka
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu
od dawna nie pojawia się na sesjach.
Lewandowski poinformował, że dziś
akurat przebywa na zaplanowanych o
wiele wcześniej badaniach, natomiast
sprawy, które mają być poruszone
na sesji będzie referował kierownik
sportu w MOKiS, radny Łukasz Witek. Ta odpowiedź nie zadowoliła Rymarczyka: – Oczekuję odpowiedzi na
pytanie, dlaczego pani dyrektor unika
kontaktu z radnymi. – Proszę zapytać
panią dyrektor – odparł burmistrz. –
Ale to pan sprawuje nadzór nad panią
dyrektor – zakończył przewodniczący.
Kilka pytań szefowej MOKiS zamierzała zadać również Katarzyna
Wydrych. Mogła jednak skorzystać
jedynie z obecności prezesa DZK. Poruszyła kwestię cmentarza, którego
stan oceniła jako „opłakany”. Chodzi
o nieuprzątnięte liście, gałęzie, brak
worków na liście. A ludzie porządkują akurat groby przed Świętem Zmarłych. Radna zwróciła również uwagę
na nieporządki przy ul. Zamkowej.
Przyznała, że rozumie problem braków personalnych w zakładzie, ale
przeciętnego mieszkańca to jednak
nie interesuje.
Prezes Grzegorz Pytlowany wpierw
ocenił to wystąpienie jako „wyborcze”.
Tłumaczył, że trudno zrobić porządek
z liśćmi w całym mieście, kiedy wieją silne wiatry. W pierwszej kolejności oczyszczane są najbardziej uczęszczane ciągi piesze, w dalszej skwery,
w tym ten przy Zamkowej. Przekonywał, że ten rejon jest obsługiwany
tak samo, jak inne i nie ma mowy o
jakiejś dyskryminacji. Pytlowany zapewnił, że cmentarz będzie uporządkowany przed 1 listopada.
Radna oburzyła się na uwagę dot.
prowadzenia kampanii wyborczej
podczas sesji, a odpowiedź jej nie zadowoliła. Gdyby oczyszczano teren
przy Zamkowej zgodnie z planem, podwórka, w tym parking, to nie byłoby
tam nieporządku. A o cmentarz należy dbać na bieżąco, a nie tylko przed
Świętem Zmarłych – napominała.
Pytlowany tłumaczył, że wspomniał
o kampanii w sensie pozytywnym,
gdyż liczy, że radni dostrzegający pro-

blem niewystarczającego oczyszczania miasta, w przyszłej kadencji doprowadzą do zwiększenia środków na
ten cel w proporcji zbliżonej do miast
ościennych. Nie po raz pierwszy prezes zwracał uwagę, że nakłady na
gospodarkę komunalną są daleko
niewystarczające.

Skibusem na prąd
Podjęcie tylko jednej uchwały zaplanowano w porządku tych obrad. Rada
przyjęła ją (11:0:1), wyrażając tym
zgodę na sprzedaż lokalu 1b przy ul.
Kłodzkiej 29. To pokój o powierzchni 12,8 m kw., zbyt mały, by stanowić
samodzielny lokal mieszkalny. Zakupem pokoju jest zainteresowany właściciel mieszkania, do którego ów pokój przylega.
Rada przyjęła protokoły z czterech
ostatnich sesji. Kolejny punkt sesji to
sprawozdanie z pracy burmistrza. Dotyczyło okresu 19 września – 9 października. Radni jak zwykle otrzymali je na piśmie. Robert Kowal poprosił
o zrelacjonowanie spotkania z prezesem firmy Polbus w sprawie funkcjonowania skibusa w nadchodzącym
sezonie zimowym. Burmistrz poinformował, że rozmawiano głównie
na temat rozwiązań formalnych związanych z użytkowaniem autobusu
elektrycznego marki Ursus, który miasto otrzyma od producenta
do testowania. Ustalono, że umowę
użyczenia autobusu elektrycznego zawrze w producentem firma, która wygra przetarg na prowadzenie dusznickiego skibusa.
Kowal zaapelował o przeanalizowanie i skrócenie większości kursów
skibusa. Jego zdaniem zdecydowana
większość narciarzy nocuje w strefie
„A”, a wszyscy chcą jak najszybciej dotrzeć na stoki. Dlatego skibus powinien jechać bezpośrednio ze Zdroju
do Zieleńca drogą powiatową, a tylko
w części kursów obsługiwać centrum
Dusznik. Zdaniem radnego ludzie
nie chcą jeździć skibusem, który
potrzebuje 45 min, żeby dotrzeć
na miejsce. Lewandowski obiecał, że
– o ile pozostanie burmistrzem, zorganizuje spotkanie w sprawie skibusa dla właścicieli hoteli, pensjonatów i
innych zainteresowanych. Bo omówić
trzeba również kwestię przystanków.
Krzysztof Wojtyła poprosił o informacje w sprawie wydanego Zarządzenia Burmistrza nr 93/2018 w sprawie
zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2018.
Zwrócił się również o wprowadzenie do sprawozdania zarządzenia nr
92, którego tam zabrakło. Odpowiadała kierownik Referatu Finansowego Katarzyna Skowron. Wyjaśniła, że
zmiany ujęte w zarządzeniu nr 93 dotyczyły zwiększenia dochodów opieki społecznej w związku z dotacjami
oraz niewielkich przesunięć środków
w związku z projektem Park & Ride
i w wielu innych dziedzinach działa-

nia samorządu. Przedstawiła radnym
szczegółowe dane. Wojtyła miał wątpliwości, czy burmistrz miał prawo
dokonywać niektórych z tych przesunięć, czy nie powinna o tym decydować rada.
W kwestii zarządzenia nr 92 burmistrz wyjaśnił, że nie zostało ono
ostatecznie wydane.

W czołówce
bez absolutorium
Przedstawianie sprawozdań przewodniczących komisji statutowych Rady
Miasta za siódmą kadencję rozpoczął
przewodniczący Komisji Finansów
Jakub Biernacki. Ta komisja zebrała
się w ciągu czterech lat 58 razy. Zajmowano się głównie opiniowaniem
projektów uchwał dot. zmian w budżecie miasta oraz innymi mającymi
wpływ na finanse gminy, jak np. w
sprawie zaciągania kredytów i pożyczek czy w sprawie podatków i opłat
lokalnych. Komisja opiniowała również coroczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu oraz projekty budżetu na kolejne
lata.
Biernacki przygotował porównanie
stanu finansów gminy na początku i
na końcu kadencji. W ciągu czterech
lat zadłużenie wzrosło o blisko 80
proc. do prawie 13 mln. zł, jednak w
dużej mierze odzwierciedla to poziom
wkładu własnego gminy w inwestycje, których wartość wyniosła prawie
29 mln zł, z czego aż 22,7 mln zł to
środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa. – Bardzo wysoka wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych
do poczynionych w gminie inwestycji stawia Duszniki-Zdrój pod
tym względem w ścisłej czołówce gmin w całym kraju – podkreślił radny.
Z początkiem kadencji dochody
bieżące gminy kształtowały się na poziomie ok. 18,2 mln zł, a wydatki bieżące ok. 16,7 mln zł. Na koniec kadencji wartości te znacznie wzrosły i
wyniosły odpowiednio 21,2 i 20,6 mln
zł.
Komisja nie miała większych zastrzeżeń co do kondycji finansowej
jednostek gminy z wyjątkiem MOKiS, którego działalność przez cały
okres kadencji budziła wiele kontrowersji – odnotowano w sprawozdaniu.
Pięciokrotnie zmieniano jej dyrektora, a jednostka ma długi sięgające 1,5
mln zł, z czego 1,36 mln stanowi pożyczka z Urzędu Miasta udzielona na
spłatę należności związanych głównie
z organizacją Mistrzostw Europy w
Biathlonie (2017). Biernacki podkreślił przy tym, że za funkcjonowanie
jednostek organizacyjnych gminy odpowiedzialny jest burmistrz.
„W ocenie Rady Miejskiej prowadzenie przez burmistrza gospodarki
finansowej gminy, uwzględniając w
tym raporty instytucji kontrolujących

i opiniujących budżet (RIO) oraz raporty i wnioski Komisji Rewizyjnej,
skutkowały nieudzieleniem burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu aż dwukrotnie – za lata 2016 i
2017. Radni nie przegłosowali także
większością głosów uchwały za udzieleniem absolutorium za 2015 r. Brak
absolutorium jest sprzeciwem rady
wobec polityki finansowej gminy.”
Komisja Finansów zarekomendowała swoim następcom zajęcie się inwentaryzacją zasobów gminy w zakresie gruntów i nieruchomości wraz
z szacunkowym określeniem ich wartości.

Od Jamrozowej
do Sawickiej
Sprawozdanie Komisji ds. Społeczno-Kulturalnych, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki przedstawił
jej przewodniczący Artur Tucholski.
Ta komisja zebrała się 60 razy, w tym
siedmiokrotnie nie uzyskano kworum. Opiniowano projekty uchwał,
zgłaszano wnioski. W sprawozdaniu
zaznaczono, że dokumentacja prac
komisji kończy się na marcu 2017,
co ma wynikać z niekompetencji pracownika biura Rady Miejskiej i braku
reakcji burmistrza na krytyczne uwagi radnych w tym zakresie.
Najważniejsze kwestie rozpatrywane przez komisję: rozbudowa obiektu biathlonowego na Jamrozowej
Polanie, budowa i funkcjonowanie
toru wrotkarskiego, próba likwidacji
Domu Wczasów Dziecięcych przez
Starostwo Powiatowe, projekt likwidacji MOKiS, funkcjonowanie i projekt
likwidacji Straży Miejskiej, organizacja Mistrzostw Europy w Biathlonie (2017) oraz organizacja pucharów IBU, monitoring miejski, kryteria
nadawania honorowego obywatelstwa miasta, przekształcenia w zespole szkół oraz w przedszkolu, zmiana
nazw ulic Świerczewskiego i Sawickiej.
Cyklicznie zajmowano się: Gminnym programem profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, sprawozdaniem z realizacji
tego programu, programem współpracy z organizacjami pozarządowymi, sprawozdaniami jednostek podległych (MOKiS, MBP, OPS, MZS,
Przedszkole), promocją, organizacją
wakacji w mieście, programem opieki nad zwierzętami, kalendarzem imprez sportowych i kulturalnych. Poruszano także wiele bieżących tematów
związanych z funkcjonowaniem gminy i sprawami mieszkańców w zakresie tematyki komisji.
Komisja rekomenduje swoim następcom zajęcie się: zmianą uchwały
ws. stypendiów sportowych, szlakami
turystycznymi oraz kwestią powołania nowego dyrektora MOKiS (obecny pełni obowiązki).
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Hasło: infrastruktura
Wojciech Zaczyk, przewodniczący
Komisji Uzdrowiskowej i Spraw
Gospodarczo-Technicznych (tzw.
komisji infrastruktury), sprawozdania
na piśmie nie przygotował: – Mam w
głowie większość rzeczy – powiedział.
Nie wymieniał tematów, nad którymi
pracowała komisja, bo – jak stwierdził
– o większości z nich mówił już Jakub
Biernacki. Skupił się na zadaniach,
którymi się zajmowano, ale które nie
zostały zrealizowane. Chodzi o infrastrukturę miejską – drogi, kanalizacja, wodociągi, parkingi. – W tym
aspekcie jako rada i jako burmistrz
nie wykazaliśmy należytej staranności – podkreślił. – Nie będę się rozwodził, uważam, że kolejna kadencja
musi upłynąć pod hasłem „infrastruktura dla miasta”, bo mamy infrastrukturę bardzo przestarzałą,
w niektórych rejonach jej nie ma.
(…) Bez infrastruktury nie znajdziemy inwestorów.

Bez pola
do kompromisu
Zaczyk zabrał ponadto głos w sprawie
kosztów organizacji Mistrzostw Europy w Biathlonie. Nawiązał do sprawozdania przewodniczącego Komisji Finansów. W tymże sprawozdaniu była
mowa o zadłużeniu MOKiS z tytułu
organizacji imprezy na kwotę 1,36
mln zł. Tymczasem, zauważył, burmistrz na spotkaniach mówi, że mistrzostwa kosztowały miasto 100 tys.
zł. – Chciałbym dostać odpowiedź,
która informacja jest prawdziwa.
Lewandowski przypomniał, że 1,36
mln zł to kwota pożyczki udzielonej
MOKiS przez gminę. Bilans organizacji mistrzostw wyniósł w przybliżeniu minus 1,6 mln. Natomiast już po
przeprowadzeniu imprezy gmina
uzyskała z Ministerstwa Sportu
dodatkowe dofinansowanie w wysokości 1,5 mln zł, o które prosiła
w związku z takim a nie innym bilansem imprezy. Różnica między tą
dotacją a kosztami to właśnie 100 tys.
zł. Ze względów formalnych dofinansowanie nie mogło dotyczyć imprezy,
która się już odbyła, zatem pieniądze
przeznaczono na realizację inwestycji
biathlonowej na Jamrozowej Polanie.
Skutkiem tego miasto wydało na nią
mniej, niż zakładano, a zaoszczędzone środki trafiły do MOKiS jako pożyczka.
Zaczyk nie przyjął tych wyjaśnień,
wskazując, że w sprawozdaniach dot.
MOKiS wciąż figuruje kwota zadłużenia z tytułu organizacji mistrzostw w
wys. 1,36 mln zł, zaś dofinansowanie
inwestycji przez Ministerstwo Sportu
to zupełnie coś innego.
Według burmistrza kwota figuruje
jako pożyczka, gdyż rada nie chciała
zgodzić się, by pieniądze zostały przekazane do MOKiS jako dotacja. W
sprawie zabrała również głos Katarzyna Wydrych zgadzając się ze stanowiskiem Zaczyka. Lewandowski jeszcze
bardziej detalicznie wyjaśnił całą kwestię.
Przewodniczący zaapelował o zakończenie dyskusji, gdyż jego zdaniem nie wniesie ona niczego nowego, bowiem „my wiemy jedno, pan
burmistrz wie drugie” i nie ma tu
pola do kompromisu. – Kto ma rację ocenią, podejrzewam, wyborcy – zauważył.
– Panie burmistrzu, czuję się, jakbym był w innej radzie, która wcześniej nie brała udziału w tym, o czym
pan mówił – oznajmił Krzysztof Wojtyła. Zaprzeczył jakoby rada nie zgodziła się na przekazanie ministerialnych pieniędzy jako dotacji dla
MOKiS. To były pieniądze na inwestycję na Jamrozowej Polanie, a nie na
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dofinansowanie imprezy i niegospodarności związanej z tą imprezą Mistrzostw Europy – podkreślił.

Winna sobie
Lewandowski tłumaczył po raz trzeci, że 1,5 mln z Ministerstwa Sportu
zwiększyło budżet budowy areny nie
bez powodu. – Minister znalazł sposób, żeby pomóc nam jako gminie i
odciążyć nas z kosztów inwestycji, żebyśmy mogli poradzić sobie z kosztem zorganizowania Mistrzostw Europy.
To nie przekonało Wojtyły. Radny stwierdził, ze dług MOKiS-u (wobec gminy) jest długiem gminy. – Panie Krzysztofie, proszę o nieszerzenie
nieprawdziwych informacji. To nie
jest dług gminny. Gdyby to był dług
gminny, oznaczałoby to, że zaciągnęliśmy zadłużenie, kredyt, jako gmina
na zapłacenie tych zobowiązań. A nie
zaciągnęliśmy – odpowiedział Lewandowski.
Katarzyna Wydrych sugerowała, że burmistrz mija się z prawdą w
kwestii dotacji ministerialnej, bo jeszcze przed jej uzyskaniem zapowiadał
w prywatnej rozmowie, że taka dotacja będzie – ale z przeznaczeniem
na inwestycję biathlonową. Natomiast
rada znalazła rozwiązanie, by pożyczką spłacić zobowiązania MOKiS-u, od
których narastały już odsetki. Lewandowski odparł, że radnej pomyliły się
dotacje, których było kilka.
– Panie burmistrzu, prawda jest
taka: w zdobywaniu pieniędzy jest
pan mistrzem świata. (…) Gdyby
nie dodatkowe półtora miliona zł,
które pan zdobył, to pewnie musielibyśmy wziąć kredyt dodatkowy, bo musielibyśmy dokończyć
inwestycję i pożyczyć MOKiS-owi
– podsumowywał Robert Kowal. Jednak również jego zdaniem dług MOKiS-u jest długiem gminy. – Mistrzostwa Europy były udane, ale nie ulega
wątpliwości, że były przepompowane – ubolewał. – Mleko zostało rozlane. Teraz trzeba pracować nad tym
(…) żeby na Jamrozowej polanie działo się się coraz więcej, żeby przynajmniej się utrzymywała. I trzeba się zająć innymi rzeczami, infrastrukturą,
nie sportową, tylko tą, żebyśmy mogli
ściągnąć do gminy inwestorów.

Czuwać musi ktoś
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za siódmą kadencję przedstawił
jej przewodniczący Krzysztof Wojtyła. Komisja spotkała się na 72 posiedzeniach. Rozpatrzono 15 skarg
złożonych przez mieszkańców na
działalność burmistrza bądź organów
gminy. Większość dotyczyła bezczynności burmistrza.
Analizowano wykonanie budżetu miasta – z wnioskami o udzielenie
burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu (jednokrotnie) oraz nieudzielenie absolutorium (trzykrotnie).
Komisja przeprowadziła kontrole: wydatkowania środków z rezerwy celowej na Szkołę Mistrzostwa
Sportowego, realizacji inwestycji
toru wrotkarskiego, organizacji zabawy sylwestrowej w Rynku, procedur
sprzedaży nieruchomości, realizacji
planu zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta, funkcjonowania Straży Miejskiej, funkcjonowania
monitoringu miejskiego, umów cywilnoprawnych zawieranych przez Urząd
Miasta, wynagrodzeń w Urzędzie Miasta, organizacji Mistrzostw Europy w
Biathlonie oraz MOKiS i ostatnio –
kontrolę procedur wydawania decyzji administracyjnych dot. inwestycji
budowy apartamentowca „Infinity” w
Zieleńcu od 2013 r. począwszy.
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Wojtyła powiedział, że prowadząc
kontrole komisja spotykała się z dużymi utrudnieniami w dostępie do informacji i dokumentów, szczególnie w
ostatnim roku, dlatego to ostatnie postępowanie kontrolne nie zostało zakończone.

Kij śródkontrolny
Jednakowoż protokół z tej kontroli
stanowił następny punkt porządku obrad. – To nie jest protokół pokontrolny – zastrzegł Wojtyła. Tłumaczył, że
ponieważ kadencja się kończy, członkowie komisji (Krzysztof Wojtyła, Teresa Zarówna, Katarzyna Wydrych,
Beata Kwolek, Artur Tucholski, Janusz Holcman) postanowili przekazać
rezultaty dotychczasowej pracy swoim
następcom. W protokole wytknięto
burmistrzowi uchybienia proceduralne i zarzucono wydanie decyzji
dopuszczającej do przekroczenia
ustaleń Studium Uwarunkowań
Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu – w zakresie
dopuszczalnej powierzchni oraz
wysokości i formy obiektu. Wskazano również na uchybienia Dusznickiego Zakładu Komunalnego związane z procedurą wydawania warunków
technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
Jako pierwszy z ustaleniami zawartymi w protokole nie zgodził się prezes DZK Grzegorz Pytlowany. Wojtyła powtórzył, że to nie jest protokół
pokontrolny i prezes będzie mógł
wnieść zastrzeżenia, o ile kontrola zostanie zakończona przez komisję rewizyjną rady następnej kadencji.
– Na takim etapie nie prezentuje
się wyników takiej kontroli! – oburzał się burmistrz. W programie sesji
znalazł się punkt „przedstawienie protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej...”,
tymczasem kontrola nie została zakończona. Co więcej, w przedstawionym dokumencie stawia się zarzuty burmistrzowi oraz DZK, choć nie
umożliwiono im wcześniej ustosunkowania się do tych zarzutów i złożenia
wyjaśnień. Oburzenie Lewandowskiego podzielił Kowal: – Uderzyliście
kogoś kijem i to tak dosyć porządnie! – mówił.

Przerwany przegląd
Zgodnie ze Statutem Miasta burmistrz
przedstawił Radzie Miejskiej raport o
stanie gminy. Częściowo pisemnie,
częściowo w formie filmowej, a także
ustnie. Rozpoczął od przeglądu wydarzeń czteroletniej kadencji. Pierwsze
– wzruszające powitanie Weroniki Nowakowskiej w Rynku po jej powrocie
z medalami Mistrzostw Świata, dalej
wspólne wigilie mieszkańców, Kongres Młodego Samorządu…
Wystąpienie burmistrza zostały przerwane nieformalnymi komentarzami i protestami radnych
Zaczyka, Wydrych i Holcmana. Zarzucono Lewandowskiemu, że
mówi nie na temat i prowadzi kampanię wyborczą. – To jest czas dla pana
burmistrza – uspokajał przewodniczący. Wyjaśniał, że forma raportu jest
dowolna. Lewandowski z kolei tłumaczył, że ponieważ w porządku obrad
następny punkt to „ocena realizacji
programu Burmistrza Miasta za VII
kadencję”, on chce przypomnieć radnym i mieszkańcom, jak ta realizacja
przebiegała.
Kolejny temat przeglądu to modernizacja i rozbudowa obiektu biathlonowego na Jamrozowej Polanie, no
i oczywiście organizacja Mistrzostw
Europy w Biathlonie w 2017 r. Dalej
to, co na Duszniki Arena się działo –
m.in. „Olimpy Sportu”, finał czeskich
zawodóww biegach narciarskich

czy Mistrzostwa Polski w biathlonie.
Wśród krótkich filmowych impresji z
wydarzeń były także te z Dni Dusznik organizowanych w nowej formule. Oczywiście nie mogło zabraknąć w
tym zestawieniu kolejnej dużej inwestycji miejskiej – toru wrotkarskiego
i świetnie zorganizowanych na nim w
br. przez UKS Orlica Torowych Mistrzostw Polski.
Pomiędzy projekcjami burmistrz
poinformował, że większość z zaprezentowanych filmów nie powstała w
wyspecjalizowanej agencji, ale została
zrealizowana samodzielnie przez Biuro Promocji Miasta. Uznał to za duże
osiągnięcie pracowników. – Jestem z
nich bardzo dumny – podkreślił. Radny Zaczyk pożegnał się i opuścił obrady.
Inny przykład wykorzystania miejskich obiektów sportowych to dwutygodniowe zgrupowanie polskiej kadry
gimnastycznej.
Następna impresja filmowa dotyczyła Rajdu Dolnośląskiego z odcinkiem
specjalnym na obiekcie Duszniki Arena – imprezy bardzo efektownej, która wzbudziła duże zainteresowanie
Dusznikami, choć i sporo kontrowersji w mieście. Ostatni filmik prezentował inwestycję, która będzie wkrótce realizowana – wieżę widokową na
Orlicy.

Ruszył z kopyta
Przyszedł czas na liczby. Lewandowski przedstawił najpierw wydatki gminy: 2014 – 16,8; 2015 – 20,2; 2016 –
33,6; 2017 – 26,3; 2018 (plan) – 30,6
mln zł. Potem dochody: 2014 – 18,3;
2015 – 22,2; 2016 – 30,1; 2017 – 24,3;
2018 (plan) – 29,9 mln zł. Wydatki inwestycyjne: 2014 – 1,1; 2015 – 3,5;
2016 – 14,6; 2017 – 6,8; 2018 (plan)
– 10 mln zł. Wydatki ze środków zewnętrznych (z dotacji): 2014 – 0,5;
2015 – 2,4; 2016 – 10,1; 2017 – 4,5;
2018 (plan) – 5,4 mln zł.
Omawiając przeprowadzane w mijającej kadencji inwestycje, burmistrz
podkreślił, że żadna nie była kontynuacją projektu rozpoczętego w poprzedniej kadencji. Cieszył się, że
„udało się od razu ruszyć z kopyta”
– dzięki pozyskaniu środków z funduszy krajowych, bo w pierwszej połowie kadencji dofinansowania z
Unii Europejskiej nie były dostępne.
Wzrost wydatków na inwestycje
wiąże się ze wzrostem zadłużenia
gminy, bowiem dotacjom towarzyszyć musi wkład własny, a bieżące dochody pokrywają bieżące
wydatki oraz raty spłat kredytów.
Zadłużenie Dusznik wzrosło w latach
2014 – 2017 z 7 do 13,1 mln zł, a w br.

ma wynieść 13,7 mln zł. Kredyty zaciągnięte w trakcje kadencji to zatem 6,6 mln zł, przy pozyskanym
z funduszy zewnętrznych dofinansowaniu w wysokości 22,7 mln zł.
Wartość poczynionych inwestycji sięgnęła blisko 30 mln zł. – Takich budżetów, jak teraz, gmina nigdy
nie notowała – zauważył Lewandowski. Podziękował za to osiągnięcie
pracownikom gminy, szczególnie wiceburmistrzyni Karolinie Łuszczki,
ale także poprzedniemu wiceburmistrzowi Jackowi Kowalczykowi. Podziękował też osobom wspierającym
Duszniki w pozyskiwaniu środków –
radnemu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Czesławowi Kręcichwostowi, ministrowi Witoldowi Bańce i
wiceministrowi Jarosławowi Stawiarskiemu z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a szczególnie posłowi naszego
okręgu, szefowi Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów Michałowi Dworczykowi. Dużo osób w Urzędzie Miasta
i poza urzędem pracowało na takie
wyniki, zarówno przy pozyskiwaniu
środków, jak i przy realizacji oraz rozliczaniu inwestycji – podkreślił burmistrz. Dziękował w tym kontekście
zespołowi finansowemu Urzędu Miasta z Katarzyną Skowron oraz zajmującej się zamówieniami publicznymi
w ratuszu Ewie Zilbert. Przepraszał,
że nie wymienia wszystkich. – To była
fantastyczna robota, jeszcze raz wam
wszystkim bardzo dziękuję.
Lewandowski przypomniał jeszcze dane dotyczące realizacji budżetu miasta za pierwsze półrocze 2018.
Mówiąc o promocji stwierdził, że po
czterech latach gmina jest w lepszym stanie marketingowym, jest
lepiej rozpoznawalna na zewnątrz.
Wyraził nadzieję, że ten kierunek będzie kontynuowany, a przyszła rada
nie będzie obcinała budżetu promocji,
bo to jest dziedzina dla miasta żyjącego z turystyki niezwykle istotna i mająca wpływ m.in. na prywatne inwestycje. Lewandowski podkreślił również
znaczenie wprowadzenia miejskiej
komunikacji skibusami.

Zrobiliśmy to razem
Na koniec burmistrz podziękował
radnym, że mimo dużych różnic,
udało się wspólnie wypracować
decyzje skutkujące konkretnymi
inwestycjami. – To nie jest tak, że
to jest tylko sukces burmistrza, to jest
sukces całego samorządu – stwierdził.
Oczywiście, nie wszystko udało się
zrealizować w ciągu czterech lat, na
rozpoczęcie wciąż czeka m.in. modernizacja Alei Chopina.
– Dziękuję, że pan burmistrz na
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WYBORY
NA BURMISTRZA
LEWANDOWSKI Piotr

BEDNARZ Patrycja Magdalena
1055

PAWLAK Zenon
KWW ZENON PAWLAK

127

KWW SAMORZĄDNOŚĆ RP

KWW WOJCIECHA MATUSZEWSKIEGO

55

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DFIS

838

KWW NA RZECZ ROZWOJU DUSZNIK-ZDROJU

MATUSZEWSKI Wojciech

63

KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO

RYMARCZYK Andrzej Paweł

ZAWADZKA Danuta Maria

18
11

ul. Krakowska, u. Orlicka, ul. Zamkowa od 3 do 11

WYBORY
DO RADY MIEJSKIEJ

75

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DFIS

JÓZEFOWSKI Bogdan Józef

39

KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO

KARMAZYN Jan Kazimierz

13

KWW SAMORZĄDNOŚĆ RP

OKRĘG WYBORCZY NR 1

HAUSNER-ROSIK Aleksandra

70

KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO

KRAWCZYK Bolesław

20

KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO

18

KWW NA RZECZ ROZWOJU DUSZNIK-ZDROJU

10

KWW SAMORZĄDNOŚĆ RP

KWW BOLESŁAWA KRAWCZYKA

ZARÓWNA Teresa Danuta
KWW NA RZECZ ROZWOJU DUSZNIK-ZDROJU

BODZIANA Joanna

47

KWW NA RZECZ ROZWOJU DUSZNIK-ZDROJU

46

KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO

SZCZEPOCKI Jerzy

3

HOŁYST Małgorzata
WOJTYŁA Krzysztof Jan

OKRĘG WYBORCZY NR 3

OKRĘG WYBORCZY NR 10

ul. Słowackiego od nr 1 do 19 nieparzyste
i od nr 2 do 24 parzyste

ul. Osiedlowa, ul. Sprzymierzonych 4 i 14,
ul. Wojska Polskiego od nr 1 do 7a nieparzyte i 4c

MAKSYLEWICZ Agnieszka

ZILBERT Piotr

53

KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO

18

KWW NA RZECZ ROZWOJU DUSZNIK-ZDROJU

WINNICKI Bogusław Józef

14

PÓŁTORZYCKA-MAZUREK Marta
KĘDZIOR Jarosław

OKRĘG WYBORCZY NR 4

OKRĘG WYBORCZY NR 11
80

KWW NA RZECZ ROZWOJU DUSZNIK-ZDROJU

62

ŻULIŃSKA Elżbieta Krystyna
ŁAZIENICKA Klaudyna Martyna

KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO

OKRĘG WYBORCZY NR 5

OKRĘG WYBORCZY NR 12
76

KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO

38

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DFIS

TYSZECKI Ryszard
KWW WOJCIECHA MATUSZEWSKIEGO

93
60
14

16

PUCHNIAK Stanisław

133
51

54
38

KWW NA RZECZ ROZWOJU DUSZNIK-ZDROJU

POLOCZEK Ryszard Edward
KWW SAMORZĄDNOŚĆ RP

KOWAL Robert

56

KWW ROBERT KOWAL

JABŁOŃSKI Wojciech Piotr

52

KWW WOJCIECHA MATUSZEWSKIEGO

OKRĘG WYBORCZY NR 1 5
103

ZACZYK Wojciech Filip

35

KWW NA RZECZ ROZWOJU DUSZNIK-ZDROJU

WYBORY
DO RADY POWIATU
OKRĘG NR 6
CISAKOWSKI Michał Zbigniew
KOŚCIUK Anetta Maria
BALDY Krzysztof
PISZKO Anita Katarzyna
TRACZ Wiesław Piotr
BUDNIK Iwona Barbara

1041
552
525
382
283
167

KKW SLD LEWICA RAZEM

CHARCZUK Janusz Stanisław
BERCZYÑSKI Andrzej
MICHALSKA Anna Paulina
KRAWCZYK Małgorzata Beata
SEIFFERT Klaudiusz Henryk
SAMSONOWICZ-SMOLEÑSKA Iwona

520
195
124
96
91
40

ŚLIWIŃSKA Krystyna Antonina
DUBANIEWICZ Daniel
KOCZOT Paweł
PAWEŁCZYK Piotr Wojciech
KIEŁBASA Marzanna Bożena
CISZEWSKA Ewa

764
664
563
449
167
121

KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI KŁODZKIEJ

KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO

KWOLEK Beata Joanna

ul. Chopina, ul. Górska, Ul. Klubowa, ul. Podgórska,
ul. Wojska Polskiegood nr 6 do końca nr parzyste,
od nr 9 do końca nieparzyte, ul. Zdrojowa od nr 11
do 13 nieparzyste i 44, ul. Zielona

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

ul. Zdrojowa od nr 1 do 10, od nr 12 do 36a parzyste

ul. Mickiewicza, Rynek

SCHULZ Maciej Arkadiusz

73

KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO
KWW NA RZECZ ROZWOJU DUSZNIK-ZDROJU

RYBECZKA Mateusz

80

ul. Sportowa 7, ul. Sprzymieroznych od nr 2
do 12 parzyste oprócz nr 4

ul. Krasińskiego, ul. Miejska Górka,
ul. Wybickiego, ul. Stawowa, ul. Sudecka od nr 1 do 12

60

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO
KWW WOJCIECHA MATUSZEWSKIEGO

MALISZAK Krystyna Teodora

6

KWW NA RZECZ ROZWOJU DUSZNIK-ZDROJU

KWW WOJCIECHA MATUSZEWSKIEGO

KUKLIS Wojciech Marcin

6

KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DFIS

HOLCMAN Janusz Józef
KWW JANUSZA HOLCMANA

44

ul. Kłodzka od nr 25 do końca, ul. Okólna,
ul. Sprzymierzonych od nr 1 do 13 nieparzyste,
ul. Wiejska, ul. Wrocławska

KWW WOJCIECHA MATUSZEWSKIEGO

CIASTEK Paweł Piotr

72

OKRĘG WYBORCZY NR 9

ul. Dworcowa, ul. Kolejowa, ul. Olimoijska, ul. Polna,
ul. Sudecka od nr 13 do końca

70

KWW JAKUBA BIERNACKIEGO

KWW WOJCIECHA MATUSZEWSKIEGO

OKRĘG WYBORCZY NR 2

WITEK Łukasz Paweł

MULARZ Kamil
MARCINKOWSKA Stanisława Krystyna

KWW WOJCIECHA MATUSZEWSKIEGO

ZUBERSKI Marcin Jakub

WYDRYCH Katarzyna Iwona

OLSZEWSKI Ryszard Kazimierz
KWW WOJCIECHA MATUSZEWSKIEGO

BIERNACKI Jakub Mateusz

ul. Kłodzka od nr 25 do końca, ul. Okólna,
ul. Sprzymierzonych od nr 1 do 13 nieparzyste,
ul. Wiejska, ul. Wrocławska

CIEŚLAK Krystyna Maria

ul. Orzechowa, ul. Słoneczna, ul. Willowa

ul. Graniczna, ul. Podgórze, ul. Zieleniec

OKRĘG WYBORCZY NR 8

ul. Słowackiego od nr 21 nieparzyste
i od nr 26 parzyste

OKRĘG WYBORCZY NR 13

OKRĘG WYBORCZY NR 14

OKRĘG WYBORCZY NR 7
JAKÓBEK Mieczysław

10

KWW WOJCIECHA MATUSZEWSKIEGO

ul. Kłodzka od 2 do 23, ul. Krótka

KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO

ZILBERT Piotr

DURLAK Wojciech

OKRĘG WYBORCZY NR 6

33

KANECKA Małgorzata
DUDEK Renata Barbara
HELIŃSKI Wojciech Paweł
GORAJ Kinga Barbara
HAWAŁEJ Krzysztof Łukasz
KRÓL Jacek

834
631
577
213
176
196
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WYBORY
DO SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA
OKRĘG NR 3

Zima w mieście
istniałe na obsługiwanym przez nas
terenie.

Odbiór popiołu
Popiół z domowych palenisk należy gromadzić w workach do tego
przeznaczonych. Jego odbiór w okresie zimowym odbywa się nie rzadziej
niż raz na dwa tygodnie. Istnieje możliwość zaopatrzenia się w bezpłatne
worki na popiół, które po zapełnieniu należy wystawiać przy pojemnikach na odpady komunalne. Zapotrzebowanie na worki można zgłaszać
bezpośrednio w siedzibie Dusznickiego Zakładu Komunalnego przy
ul. J. Słowackiego 32A, telefonicznie
pod numerem 748 627 632 lub mailowo na adres dzk@duszniki.pl

Na radnych wojewódzkich
wybrani zostali:
KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

WILD Patryk Edward
KOMITET WYBORCZY PSL

LUBIŃSKI Mirosław Aleksander
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

KRAWCZYK Iwona Małgorzata
IWANCZ Jacek Julian
JURCEWICZ Stanisław
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof
DEC Jerzy Grzegorz
MACKO Grzegorz

5

W związku ze zbliżającym się
okresem zimowym przypominamy o obowiązku zimowego utrzymania czystości i porządku na terenie chodników położonych
wzdłuż posesji, spoczywającym na
właścicielach, zarządcach i użytkownikach nieruchomości.
Obowiązkiem właściciela, zarządcy
lub użytkownika nieruchomości jest
oczyszczenie chodnika przy posesji
ze śniegu, błota, lodu i gromadzenie
ich na jego skraju od strony jezdni.
Jednocześnie zabrania się wyrzucania
wyżej wymienionych nieczystości na

jezdnię, do kratek ściekowych bądź
koszy ulicznych.

mu jednak tych w stylu i skali „Lata z
radiem”, a także kontynuacji „Festiwalu z duszą” przy czarnym Stawie.
– Ja de facto odbieram pana kadencję jako trudną. Trudną dla mnie jako
przewodniczącego, z którym bardzo
często się pan nie zgadzał. Dla przewodniczącego, którego pan nie chciał,
żeby był przewodniczącym. I ciężko
wypracowywaliśmy pewne kompromisy. Ale nie uważam jej za straconą, żeby było jasne. (…) Udawało nam
się pewne rzeczy osiągnąć. Podsumowując pana raport powiem tak:
bez względu na to, jak ułożą się
losy wyborcze, mam nadzieję, że
następny samorząd będzie kładł
większy nacisk na działania związane z mieszkańcem, z infrastrukturą, z potrzebami mieszkańców.
Ponieważ jesteśmy do tego powołani
i nie możemy tylko i wyłącznie myśleć o turystach, musimy też myśleć o
mieszkańcach.

koszty (bez tych stałych) – 135 tys. zł,
aktualny dochód to zatem 118 tys. zł.
W związku z tym realny koszt utrzymania ośrodka w br. wynosi na chwilę obecną 265 tys. zł. W najbliższej
perspektywie jest szansa na podpisanie porozumienia z Polskim Związkiem Biathlonu o finansowaniu systemu naśnieżania, co zmniejszyłoby
jeszcze koszty o ok. 100 tys. zł rocznie.
Artur Tucholski zauważył, że w wyliczeniach nie ujęto stałych kosztów
pracowniczych. Witek tłumaczył, że
w MOKiS nie ma pracowników przypisanych wyłącznie do obiektu na
Jamrozowej Polanie. Burmistrz przyznał, że jednak trzeba wyliczyć na ile
pracownicy stali są zaangażowani w
prace na obiekcie i ująć to w kolejnym bilansie.
– Po tej prezentacji można zobaczyć potencjał, jaki drzemie w obiekcie. Jesteśmy świeżą ekipą, i pani dyrektor i ja pracujemy niewiele więcej
niż pół roku. Myślę, że w czasie tego
krótkiego czasu udało się pokazać
chociaż namiastkę tego, jak obiekt
może funkcjonować w latach następnych. Przed nami dopiero są największe imprezy, największe wyzwania
– mówił Witek podsumowując swoje wystąpienie. – Zrobimy wszystko, żeby ten obiekt był jak najbardziej multifunkcyjny i w jak
największym stopniu miał szansę
na samofinansowanie się.

DZK pomoże
w odśnieżaniu
Istnieje możliwość podpisania odpłatnej umowy z Dusznickim Zakładem Komunalnym na świadczenie
usług w powyższym zakresie, co pozwoli zaoszczędzić czas i wysiłek poświęcony na zimowe utrzymanie
chodników przylegających do nieruchomości, a także zwolni od odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia za-

Odśnieżanie ulic
Wraz z opadami śniegu pojawia się
problem odśnieżania dróg. Za stan
ulic odpowiada Dusznicki Zakład Komunalny. Kiedy widzicie, że droga jest
nieprzejezdna prosimy o kontakt pod
numer 748 627 632. Numer dostępny
jest przez 24 godziny na dobę.
Jeśli zaobserwujecie jakiekolwiek
zagrożenie spowodowane złym stanem dróg lub chodników w okresie
zimowym, niezwłocznie poinformujcie
o tym Dusznicki Zakład Komunalny,
tel. 748 627 620 lub Urząd Miejski w
Dusznikach-Zdroju, tel. 748 697 669.

ciąg dalszy ze s. 3
koniec zauważył, że również nie byłoby tych inwestycji, gdyby nie państwa zgoda i zapewnienie w budżecie
środków finansowych na te działania
– mówił do radnych przewodniczący
Rymarczyk, zauważając przy tym, że
pomimo różnicy zdań tylko nieliczne
projekty uchwał przedłożone przez
burmistrza zostały odrzucone przez
radę i że w większości spornych sytuacji udało się wypracować niełatwy,
ale jednak kompromis.

Nie do końca
Dyskusję w punkcie „ocena realizacji programu burmistrza za VII kadencję” rozpoczęła Katarzyna Wydrych: – Zabrakło mi tutaj oczywiście
jakiegokolwiek sprawozdania z tego,
co zrobił pan dla zwykłego, szarego mieszkańca – rozpoczęła. Zdaniem radnej nie należało inwestować
aż tyle w obiekt na Jamrozowej Polanie, który teraz jeszcze obciąża budżet kosztami swojego utrzymania.
Wytknęła burmistrzowi zadłużanie
miasta. Po raz kolejny skrytykowała
sposób przygotowania raportu: – Sesja nie jest po to, żeby pan sobie robił kampanię wyborczą, tylko po to,
żeby mieszkańcy mieli jasny i czytelny obraz pewnych rzeczy. A nie żeby
pan „łał” ogłaszał, jaki to pan jest znakomity, jak pan wszystko najlepiej potrafi, jak pan wszystko najlepiej robi.
Bo nie do końca jest to prawdą, panie
burmistrzu.
Przewodniczący zaapelował, by nie
wysuwać oskarżeń o prowadzenie
kampanii wyborczej podczas sesji, bo
można to zarzucić także kandydującym ponownie radnym. Zaś burmistrz
miał prawo przedstawić raport w formie, w jakiej go przygotował.
Bolesław Krawczyk ostrzegał, że
burmistrz i rada następnej kadencji
zderzy się z dużymi trudnościami, bo

oprócz spłaty zadłużenia, trzeba będzie
wykupić grunty z dzierżawy zwrotnej.
O obiekcie Duszniki Arena: – Uważam, że taki rozmach był zbędny.
Krzysztof Wojtyła wytknął, że raport skoncentrowany był na imprezach i eventach, czym bardziej przypominał sprawozdanie MOKiS-u niż
gminy. – Jeżeli chodzi o część merytoryczną, to ten raport dla mnie tylko w
części spełnia to, czego ja bym oczekiwał od burmistrza – stwierdził. Jego
zdaniem zabrakło szeregu informacji
i danych dotyczących wszystkich sfer
działalności gminy.
Burmistrz dość szczegółowo odpowiadał na poszczególne zarzuty,
powtarzając najczęściej argumenty
z znane z licznych polemik podczas
wielu sesji.

Trudna,
ale nie stracona
Jako ostatni w sprawie raportu zabrał
głos Andrzej Rymarczyk. Ubolewał, że
w raporcie położono zbyt mały nacisk
na kwestie społeczne czy infrastrukturalne. Przypomniał, że w tej kadencji,
jak w poprzedniej, nie udało się zrealizować drogi na Miejskiej Górce, ani
projektów rewitalizacyjnych w dusznickiej starówce. Tłumaczył, dlaczego
po poprzedniej kadencji, w której był
burmistrzem, nie pozostały żadne inwestycje do kontynuacji – wiąże się to
z zamknięciem kolejnego okresu programu dotacji unijnych (2007-2013).
Dlatego nie został wówczas zrealizowany projekt budowy wieży widokowej na Orlicy, choć do realizacji był
przygotowywany.
Rymarczyk poparł działania proturystyczne i promocyjne: – Ten raport
jasno nam pokazał, że rzeczywiście
wiele rzeczy w mieście się udało zrobić – przyznał, wskazując na imprezy
organizowane w centrum. Zabrakło

Jest potencjał
Następny punkt porządku obrad to
„sprawozdanie dyrektora MOKiS za
lata 2017–2018”. Radni otrzymali je
na piśmie, a wobec nieobecności p.o.
dyrektorki uzupełnił je radny Łukasz
Witek, będący jednocześnie w ośrodku kierownikiem ds. sportu. Jego prezentacja dotyczyła aktualnych kosztów utrzymania obiektu Duszniki
Arena – wyniosą one szacunkowo 383
tys. zł w br. W porównaniu z kosztami
funkcjonowania ośrodka przed modernizacją wzrosły o ok. 8-10 proc. –
Tak duża rozbudowa nie wygenerowała zdecydowanie większych
kosztów stałych – podkreślił Witek. Największe wydatki dotyczą energii elektrycznej i utrzymania armatek
śnieżnych. Przychody z organizacji
wydarzeń sportowych i eventów wyniosły 253 tys. zł za trzy kwartały br.,

Wojewódzkiej już
nie odśnieżamy
„Interpelacje, wolne wnioski, zapytania, sprawy różne” – w tym punkcie
Katarzyna Wydrych poruszyła kwestie utrzymania cmentarza, terminu zakończenia budowy parkingu za
hotelem „Sonata”, dofinansowania do
modernizacji ogrzewania, utrzymania
drogi wojewódzkiej, bezpieczeństwa

i wykorzystania monitoringu. Odpowiadając burmistrz poinformował, że
na cmentarzu w ramach środków zarezerwowanych w budżecie wykonano głównie remont ciągu schodów
po prawej stronie nekropolii; budowa
parkingu powinna być zakończona w
połowie listopada; gmina zrezygnowała z utrzymywania drogi wojewódzkiej; stan bezpieczeństwa nie jest zły,
natomiast poczucie bezpieczeństwa –
gorsze; monitoring wymaga modernizacji i rozszerzenia oraz współpracy
ze strony policji.
Najdłużej rozmawiano o możliwości dofinansowania wymiany kotłów grzewczych. Lewandowski potwierdził, że jeśli nie uda się uzyskać
środków z któregoś z programów, to
gmina może przeznaczyć zarezerwowane w budżecie pieniądze na wsparcie tych, którzy złożyli wcześniej wnioski, a nie otrzymali dofinansowania z
powodu nagłego zakończenia tamtego programu.

Kurtyna
Sesja trwała już ponad pięć godzin, a
na sali była już tylko siódemka radnych, kiedy Andrzej Rymarczyk w
imieniu swoim i burmistrza podziękował wszystkim za czteroletnią pracę. – Było wiele rzeczy dobrych,
było też mniej dobrych, ale ogólnie rzecz biorąc, trzeba przyjąć, że
państwo poświęcili tu dużą dozę
swojego czasu i energii, po to, aby
służyć mieszkańcom.
Radni otrzymali od przewodniczącego również podziękowania na piśmie, były zwyczajowe uściski dłoni.
Osobne, swoje podziękowanie burmistrz przekazał przewodniczącemu.
Po oficjalnym zamknięciu obrad rozległy się oklaski.
Krzysztof Jankowski
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Duszniki
pięknieją
Dwie duże kamienice – przy ul. Mickiewicza 1
oraz Wybickiego 1 zyskały nowe elewacje. Zdecydowanie poprawiła się estetyka centrum miasta.

22.11.2018 - 19.12.2018

KOLEJNA WSPÓLNA WIGILIA MIESZKAŃCÓW

Świąteczny weekend
na dusznickim Rynku

Święta Bożego Narodzenia to czas,
który spędzamy w gronie bliskich
wspólnie świętując. W tym roku
15 i 16 grudnia na dusznickim
Rynku zapanuje iście świąteczna
atmosfera. Dwudniowy Jarmark
Bożonarodzeniowy, występy dusznickich dzieci i młodzieży, koncerty oraz wspólne biesiadowanie
przy wigilijnym stole – to tylko
niektóre atrakcje tego grudniowego weekendu.
Pierwszy dzień wspólnego świętowania to sobota. O godz. 10:00 rozpocznie się jarmark, na którym
można będzie zakupić świąteczne
przysmaki, ręcznie wykonane ozdoby, stroiki i drobne podarunki, a także
lokalne produkty. Tego dnia jarmark
potrwa do godz. 18:00. W niedzielę
oprócz świątecznego jarmarku będziemy mogli nacieszyć nasze uszy
kolędami w wykonaniu Grupy Wokalnej Splot oraz księdza Bogdana Skowrońskiego. Będą jasełka przygotowane przez dusznickich przedszkolaków
oraz przedstawienie, które zaprezentuje Grupa Teatralna Misz Masz.
Tradycyjnie już – jak co roku – o
godz. 14:00 mieszkańcy i przybyli goście usiądą przy wspólnym stole. Każdy będzie miał okazję przełamać się
opłatkiem, złożyć życzenia sąsiadom,
przyjaciołom i najbliższym, a także
rozkoszować swoje podniebienia do-

mowymi pierogami z kapustą, barszczem czerwonym oraz kluskami z
makiem. Jeśli mróz zacznie doskwierać, na zziębniętych czekać będzie
grzane wino. Zachęcamy do przyniesienia swoich świątecznych potraw i
ciast i do podzielenia się nimi z najbliższymi i sąsiadami. W tak ważny
dzień nie zapomnijmy również o osobach samotnych – zaprośmy ich do

wspólnego świętowania. Przy wigilijnym stole dla nikogo nie zabraknie
miejsca.
Na
zakończenie
świątecznego
weekendu zachęcamy wszystkich do
wspólnego śpiewania pastorałek wraz
z zespołem Centrala 57. Serdecznie
zapraszamy do wspólnego świętowania!
inf. MOKiS

24. Edycja Dziecięcego
Pucharu Orlicy
Zima zbliża się wielkimi krokami. Dlatego już dziś chcielibyśmy
przedstawić kolejną edycję kultowego już wydarzenia, jakim jest
Dziecięcy Puchar Orlicy. Warto dodać, że to już 24. edycja największej w okolicy narciarskiej
imprezy dla dzieci i młodzieży.
DPO adresowany jest do wszystkich. Oczywiście, należy pamiętać, że
niezbędne jest posiadanie odpowiednich umiejętności narciarskich.
Zawodnicy będą mieli szansę wystartować w poszczególnych kategoriach wiekowych:
• Smerfy: rocznik 2013 i młodsze;
• Skrzaty: roczniki 2011 – 2012;
• Krasnale: roczniki 2009 – 2010;
• Starsze Krasnale: rocz. 2006 – 2008;
• Elfy: roczniki 2003 – 2005;
• Open: rocznik 2002 i starsze.

Wcześniej – żal było patrzeć. Oba
budynki nie były remontowane pewnie nawet od dziesięcioleci i wręcz
straszyły swoim wyglądem. Jednak
ich wspólnotom mieszkaniowym udało się zmobilizować i podjąć decyzję niełatwą, bo oznaczającą przecież
duże wydatki. Gratulacje!
To nie koniec dobrych wieści – rozpoczęły się remonty elewacji kolej-

nych trzech domów mieszkalnych na
ul. Kłodzkiej. Zaś przy ul. Sudeckiej
dobiega końca budowa nowego parkingu z infrastrukturą towarzyszącą,
dzięki czemu duży i zapuszczony teren w centrum miasta jest rewitalizowany i stanie się pozytywną wizytówką Dusznik dla zatrzymujących się na
nim gości.
kmj

Na cały cykl zawodów składa się
5 dni startowych. Pierwsza runda to
tradycyjne edycja bożonarodzeniowa.
Kolejne edycje odbędą się już w roku
2019. Terminy poszczególnych rund
prezentują się następująco:
27 grudnia 2018 – edycja bożonarodzeniowa, zaliczana do klasyfikacji generalnej Pucharu
19 stycznia 2019 – I edycja Wielkopolska, zaliczana do klasyfikacji generalnej Pucharu
2 lutego 2019 – II edycja Dolnośląska, zaliczana do klasyfikacji general-

nej Pucharu
16 lutego 2019 – III edycja Śląska,
zaliczana do klasyfikacji generalnej
Pucharu
09 marca 2019 – edycja finałowa, zaliczana do klasyfikacji generalnej Pucharu
Aby wziąć udział w zawodach, należy się zapisać na jeden z podanych niżej sposobów:
• mailowo na adres marcin@tandt.pl
do dwóch dni przed każdymi zawodami;

• w dniu zawodów od 9:30 do 11:00 w
sekretariacie Zawodów, który znajdować się będzie w hotelu „Szarotka”, ul. Zieleniec 72;
• online – link do zapisów elektronicznych zostanie udostępniony na
stronie www.zieleniec.pl po starcie
sezonu zimowego.
Regulamin zawodów dostępny jest
na stronie www.zieleniec.pl. Już dziś
zarezerwujcie sobie termin i szykujcie formę. Zapraszamy!

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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Z prac Zarządu Miasta
• Zatwierdzono składy Obwodowych Komisji Wyborczych i podjęto w związku z tym
stosowną uchwałę.
• Zarząd upoważnił firmę EKO-BUD Rybnik do prowadzenia robót publicznych
związanych z usuwaniem barier architektonicznych.
• Zarząd zapoznał się z przedłożonym przez
wykonawcę projektem umowy zadania
pod nazwą „Likwidacja barier architektonicznych” i wniósł do tego projektu swoje uwagi.
• Po wnikliwej analizie stanu budżetu, Zarząd nie znalazł możliwości dofinansowania MKS Duszniki Zdrój.
• Zarząd wyraził zgodę na wydzierżawienie
dodatkowych pomieszczeń w budynku po
byłej szlifierni za kwotę 1.700 tys. miesięcznie do czasu zbycia obiektu, a także
postanowił wydzierżawić położone w Podgórzu grunty rolne o powierzchni 2.44 ha
na okres 3 lat.
• Zgodnie zobowiązującą uchwałą, postanowiono pozytywnie załatwić podanie w
sprawie nabycia dzierżawionych gruntów
rolnych.
• Proponowaną zabudowę działki przy ul.
Stawowej Zarząd zaproponował przekazać jako aktualizację planu zagospodarowania miasta.

Kup pan
mieszkanie
Na nadzwyczajnej sesji 8 września duszniccy radni przyjęli nową, korzystniejszą
dla nabywców uchwałę określającą zasady
sprzedaży mieszkań komunalnych. Teraz
także kupujący na raty otrzyma co najmniej
40-procentową bonifikatę.
Głosowanie poprzedziła krótka dyskusja.
Władze miasta najchętniej oddałyby mieszkania za darmo, ale nie jest to możliwe z
prawnego punktu widzenia. Radny R. Poloczek: „mieszkania są dla miasta kulą u nogi,
można by jeszcze większe ulgi dla kupujących zastosować”. Tę propozycję odrzucono,
co jej autor skomentował: „nie chcemy sprzedać tych lokali”... Radny R. Pietrzyk zauważył, że korzystniejszym dla miasta wyjściem
byłoby przeznaczanie do sprzedaży konkretnych budynków: „należy wytypować budynki
do sprzedaży i pozbyc’ się tych najgorszych”.
Dyrektor ZBGKiM S. Filipiak: „mieszkańcy
nie chcą brać mieszkań nawet za darmo, do
tej pory sprzedano 4 mieszkania i ani jednego budynku”. Burmistrz B. Berczyński:
„mieszkańcy nie widzą w tym interesu dopóki opłata eksploatacyjna jest równa czynszowi, dopiero podwyżka czynszów może uruchomić wykup mieszkań”.
Tymczasem jednak w miejsce uchwały z
16.10.92 ( patrz nr 1 Gazety Gmin) mamy
nową. Poniżej jej ustalenia.
1. Przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemców lub wspólnie zamieszkujących osób
bliskich najemcy, lokale mieszkalne w budynkach komunalnych, o ile istniejąca zabudowa nie koliduje z ustaleniami planu przestrzennego zagospodarowania miasta w
okresie perspektywicznym.
2. Cena nabycia lokalu, wraz z ułamkową
częścią gruntu niezbędnego do racjonalnego
korzystania z domu, może być rozłożona na
raty roczne płatne w okresie 10 lat. Pierwsza
rata wynosi 10% ceny, Niezapłacona część
ceny nabycia podlega zabezpieczeniu hipotecznemu i jest oprocentowana w wysokości
1% w stosunku rocznym.
3.1 W przypadku jednorazowej zapłaty cało-

• Zarząd postanowił zbyć w drodze przetargu budynek położony na działce nr
259/20 przy ul. Świerczewskiego 1.
• Negatywnie załatwiono podania w sprawie umorzenia odsetek od nie wpłaconych w terminie na rzecz gminy należności.
• Dyskutowano nad propozycjami FWP
dotyczącymi przejęcia obiektów położonych w części zdrojowej miasta i opracowano propozycje do negocjacji.
• Zarząd zatwierdził regulamin konkursu
na stanowisko dyrektora Placówki Upowszechniania Kultury.
• Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż działki nr 6/1 w Zieleńcu na zasadzie negocjacji za kwotę 90 mln. Działka ta nie została
sprzedana w dwóch kolejnych przetargach.
• Zarząd, po przeanalizowaniu propozycji OSiR Duszniki, przyjął ostateczne stanowisko odnośnie dzierżawy majątku po
OSiR Duszniki przez spółkę „Turbo”, obniżając odpłatność za dzierżawę o 50%.
• Zarząd negatywnie ustosunkował się do
wystąpień ZZG Zarządu Zakładowego
KWK „Halemba” w sprawie zwolnienia z
opłaty klimatycznej.
• Zarząd podjął uchwałę w sprawie ustale-

ści ceny, nabywcom lokali mieszkalnych
udziela się bonifikaty w następujących wysokościach:
• 80% – gdy następuje równoczesny wykup wszystkich lokali, w wyniku czego
cały budynek przestaje być własnością
gminy;
• 60% – gdy następuje wykup pojedynczych lokali.
3.2. W przypadku rozłożenia ceny nabycia
na raty, bonifikaty wynoszą:
• 60% – gdy następuje równoczesny wykup wszystkich lokali, w wyniku czego
cały budynek przestaje być własnością
gminy;
• 40% – gdy następuje wykup pojedynczych lokali.
3.3. Przy równoczesnym wykupie wszystkich lokali, w wyniku czego cały budynek
przestaje być własnością gminy, 50% kwoty uzyskanej ze sprzedaży tych lokali przekazywane jest nowemu zarządcy domu z
przeznaczeniem na pokrycie kosztów
związanych z jego remontem. Podstawę
do przekazania ww. kwoty stanowią informacje o budynku, wynikające z zapisów w protokołach przeglądów prowadzonych przez dotychczasowego zarządcę
tego domu.
4. W przypadkach szczególnych, podyktowanych sytuacją materialną lub rodzinną
nabywcy, do negocjacji warunków sprzedaży upoważniony jest Zarząd Miasta.
4.1. Nie podlegają sprzedaży pojedyncze
lokale w budynkach przeznaczonych do
remontu kapitalnego, wyburzenia, oraz w
budynkach, w których przewidywana jest
zmiana funkcji.
4.2. Zarząd Miasta może odmówić również sprzedaży lokalu w innych uzasadnionych przypadkach.
4.3. Wolny lokal mieszkalny, jeżeli jest
ostatnim lokalem w danym budynku stanowiącym własność komunalną, może zostać sprzedany w drodze przetargu.

Kup pan sklep
Większość radnych głosowała przeciwko
projektowi uchwały w sprawie określenia
zasad sprzedaży lokali użytkowych, stano-

•
•

•
•
•

nia wysokości opłat za bezumowne korzystanie z gruntów gminy.
Zarząd na miejscu zapoznał się z postępem prac na ul. Zielonej w ramach likwidacji barier architektonicznych.
W związku z napływającymi krytycznymi uwagami co do funkcjonowania służb
komunalnych i Straży Miejskiej, Zarząd
ustala dzień 30 września jako ostateczny
termin doprowadzenia do pełnej czystości terenu całego miasta.
Zarząd podjął uchwałę o zmianie składu
osobowego Komisji nr 5.
Podjęto decyzję o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie komunalizacji drukarni przy ul. Krótkiej 7.
W związku z nadchodzącymi informacjami, że w obiektach FWP, przeznaczonych do skomunalizowania, odbywa się
demontaż boazerii i innych urządzeń, Zarząd postanowił wystąpić w trybie natychmiastowym do Urzędu Rejonowego z pismem powiadamiającym o tym fakcie z
jednoczesną informacją, że jeżeli ten proceder nie zostanie powstrzymany, Zarząd
odstąpi od przejęcia tych obiektów. Postanowiono również zaproponować wydanie
Zarządowi upoważnienia do sprawowania nadzoru nad omawianymi obiektami
do czasu ich pełnej komunalizacji.

wiących własność gminy Duszniki-Zdrój,
który przewidywał możliwość spłaty należności w okresie dwóch lat.
Tym samym obowiązują nadal dotychczasowe zasady sprzedaży. W dyskusji nie
doszło do głosowania nad projektem radnego R. Poloczka, który przewidywał rozłożenie spłat na 10 lat. R. Poloczek stwierdził, że
sklepy branży przemysłowej, w przeciwieństwie do spożywczej, nie będą wstanie spłacić lokalu w ciągu dwóch lat.
Uczestniczący w sesji dyr. ZBGKiM S. Filipiak wyraził swój zdecydowanie negatywny stosunek do wyprzedaży lokali użytkowych. – Słucham tego przerażony, to jest
mydlenie oczu – powiedział. – Uchwała spowoduje pozbycie się lokali, a wpływy z lokali użytkowych są 2-3 razy większe niż z
czynszów. Jeśli nie załata się dziury po wpływach z lokali użytkowych, to gospodarka
mieszkaniowa upadnie, nie będzie pieniędzy na nic – podkreślił zdenerwowany. –
Jeśli radni wezmą tę odpowiedzialność, to
trzeba to powiedzieć mieszkańcom, niech
oni nie porozchodzą do mnie, trzeba to napisać w Gazecie Gmin! – dodał.
Burmistrz B. Berczyński oświadczył, że
Zarząd Miasta stoi na stanowisku utrzymania dotychczasowych zasad sprzedaży. Radny Ugarenko zauważył, że jeśli utrzyma się
wysokie czynsze, to i tak mieszkańcy zapłacą za to w sklepach. Natomiast radny
R. Tyszecki zawsze był przeciwko sprzedaży lokali. – Tu się załatwia prywatne sprawy
kosztem miasta, najpierw trzeba sprzedać
lokale mieszkalne, a na końcu użytkowe –
powiedział. Przeciwko takiemu stanowisku
zaprotestowali radni Poloczek i Mroziński.
– Radni nie mogą kupić lokali, proszę mi
nie ubliżać... Są tu handlowcy, a nie spekulanci, dla handlowca nic się nie zrobiło, tylko galopujące podwyżki czynszów – zauważył S. Mroziński.
Wiceburmistrz M. Berezecki złożył formalny wniosek o wstrzymanie sprzedaży lokali użytkowych, ale po dyskusji uznano, że takiego wniosku nie można postawić,
musi być uchwała w tej sprawie. Odrzucono
też jego wniosek o zobowiązanie Zarządu
Miasta do przygotowania projektu uchwały
w tej sprawie. Wiceburmistrz oświadczył na
to, że sam przygotuje taki projekt.
(KM])

Szkoła
w Dusznikach
Cud jest to chyba prawdziwy, ale jak widać
budowa szkoły przebiega zgodnie z harmonogramem. Prawdopodobnie zaraz po feriach zimowych dzieci rozpoczną naukę w nowych
salach. Mimo najrozmaitszych i jak zwykle
nieoczekiwanych przeszkód, oraz zwiększenia
kosztów budowy przez żarłoczny VAT, budżet
samorządnej gminy jakoś znosi ciężar budowy. Tym, których polityka nie interesuje, przypomnę, że od 1 stycznia szkoła stanie się częścią gminy i radni miasta będą się martwić, jak
dać sobie z tym radę. Wycieńczony budową
budżet miasta nie bardzo będzie stać na dobre
wyposażenie nowego budynku. Przykładowo
nauczyciele zdobyli z Ministerstwa Edukacji
Narodowej programy komputerowe specjalnie dedykowane do nauczania w szkole podstawowej (wielomilionowej wartości). Chciałoby się aby nasze dzieci nie były gorsze i umiały
się komputerami profesjonalnie posługiwać.
Cóż z tego, gdy jeden kosztuje ok. 20 mln zł,
a potrzeba ich minimalnie 10 szt. Z pracowni
także mogłoby korzystać liceum.
W nowym budynku będą mieścić się m. in.
pracownie zajęć praktyczno-technicznych. Aby
nasze dzieci nie miały dwóch lewych rąk, na
wyposażeniu szkoły powinny znajdować się
stoły ślusarskie, imadła, piły, strugi, dłuta, obcęgi, młotki, itd., a dla dziewcząt przykładowo
żelazka, deski do prasowania i sprzęty do gotowania (lista zawiera więcej niż 500 różnych
pozycji). Aby dusznickie dzieci potrafiły też coś
więcej od rzucania kamieniami do latarń, w
nowej salce gimnastycznej oprócz standardowego wyposażenia w drabinki i maty konieczne są lustra i poręcz do ćwiczeń baletowych.
Budżet miasta mając do wyboru pomiędzy
wyposażeniem, a remontami budynków szkolnych, przedstawiających z powodu notorycznego braku pieniędzy od starego właściciela, Ministerstwa Edukacji, opłakany stan, musi
wybrać remonty.
Aby nie dopuścić do oddania budynku z minimalnym wyposażeniem organizuję kwestę
na rzecz szkoły.
Może ktoś powiedzieć, że przewróciło mi się
w głowie, ale czy chcecie aby Wasze dzieci ze
szkolnych lat wyniosły tylko niechęć do nauki
i nie miały żadnych aspiracji, i aby ich jedyną
receptą na życie było kiwanie się przed sklepem monopolowym w rynku? Jeżeli nie damy
nauczycielom nowsoczesnych narzędzi do pracy, to jak mogą oni zachęcić swoich podopiecznych do nauki, czy można uczyć dzieci mając
tylko wskaźnik w ręce?
Goryczą napawa fakt, że znowu trzeba na
coś się składać, jak nie na komitety, to zawsze
coś innego się znajdzie. Gorąco dziękuję osobom, które na wezwanie sprzed lat dobrowolnie wpłacały (niektórzy wpłacają do tej pory)
część z wypłat na rzecz rozbudowy szkoły i,
mimo że są to kwoty symboliczne, cieszę się,
że przynajmniej wreszcie urealniły się w postaci nowego pawilonu.
Być może ta moja zupełnie prywatna akcja
spali na panewce, ale zanim się o tym nie przekonam nie opuszczę rąk.
Dlatego też, acz z wielką rozterką, PROSZĘ WAS MIESZKAŃCY DUSZNIK DAJCIE SWOIM DZIECIOM CHOĆBY JEDNĄ
SZANSĘ.
Na chętnych do wpłacania darowizn będę
czekał w czwartki i soboty o godzinie 17:00
przed budową szkoły, aby w zamian oprowadzić ich i zapoznać z nowym budynkiem i jego
„tajemnicami”.
Wpłaty można też dokonywać w kasie szkolnej przy ul. Sprzymierzonych w godzinach od
11:00 do 14:00 lub na specjalne konto zwolnione z podatkow od darowizn nr 765-3111-2 BS
Duszniki, koniecznie z dopiskiem „darowizna
na wyposażenie nowego pawilonu”. Każda osoba otrzyma kwit (ważne dla tych osób i firm
które zechcą skorzystać z ulg podatkowych).
Wszystkich tych, którzy będą opowiadać, że
mam w tym swój własny interes, pragnę uspokoić. Pewnie, że mam interes! Moja córką też
chodzi do tej szkoły.
Z poważaniem M. Gutfreund

7

Zostań wolontariuszem
27. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy!
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
jak co roku organizuje sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także jej miejski finał.
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to akcja pozyskiwania
środków na wsparcie polskiej medycyny. Jej najistotniejszym elementem
jest jednodniowa zbiórki publiczna,
która odbywa się co roku w drugą
niedzielę stycznia. Podczas 27. Finału WOŚP środki zebrane do puszek
przeznaczone będą na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla
specjalistycznych szpitali dziecięcych.
Są to placówki które mogą dokonać
specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce funkcjonuje
dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim
zasięgiem obejmują one teren całego kraju. W placówkach tego rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne,
spełniające najwyższe standardy wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze

Kalendarz
wydarzeń
Duszniki-Zdrój
25.11. godz. 19:00
Koncert zespołu Ponad Chmurami
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety 20 zł indywidualne
i 15 zł grupowe
30.11. godz. 15.30
Koncert Andrzejkowy
Małżeństwa Jankiewiczów
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety 20 zł indywidualne
i 15 zł grupowe

możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków.
Dlatego już dziś zachęcamy – zgłoś
się do lokalnego sztabu i zostań wolontariuszem WOŚP w Dusznikach-Zdroju. Siedziba sztabu WOŚP w
Dusznikach-Zdroju znajdować się będzie w Miejskim Ośrodku Kultury i
Sportu (ul. Zdrojowa 8)

01.12. godz .16:00
Występ Grupy Teatralnej Misz Masz
„Dziwne pytania i odpowiedzi”
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
wstęp wolny

Jak zostać
wolontariuszem?
Wystarczy wykonać kilka prostych kroków:
1. Zgłoś się do sztabu, który zarejestruje Cię w bazie. To w sztabie dostaniesz identyfikator, puszkę kwestarską i serduszka.
2. Aby otrzymać identyfikator, osoba
zgłaszająca się do sztabu jako wolontariusz musi podać swoje dane osobowe, numer PESEL, adres e-mail oraz

numer telefonu kontaktowego, a także dostarczyć swoje zdjęcie.
3. Należy wyrazić pisemną zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, a
w przypadku osób niepełnoletnich
oświadczenie wolontariusza musi być
podpisane przez opiekuna prawnego.
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona!
Zapisy będą przyjmowane w Miej-

skim Ośrodku Kultury i Sportu w
Dusznikach-Zdroju, ul. Zdrojowa 8.
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu pod
nr tel: 515 159 735. Zgłoszenia należy
składać do …. 2018r.
inf. MOKiS

NOWA WYSTAWA CZASOWA W MUZEUM PAPIERNICTWA

Sztuka papieru –
prace duszniczan
Muzeum Papiernictwa zaprasza do obejrzenia wystawy prac
uczniów naszej szkoły, zrealizowanych w Muzeum Papiernictwa
podczas kreatywnych spotkań odbywających się od września do
grudnia 2018 r.
Tegoroczne zajęcia, wieńczone wystawą, odbywają się już po raz ósmy.
Tym razem uczniowie przygotowali papierowe wycinanki, kompozycje
kwiatowe w papierze czerpanym, arkusze zdobione techniką EBRU oraz
ozdoby i kartki bożonarodzeniowe.
Wernisaż wystawy odbędzie się 14
grudnia o godz. 13:00 w muzeum,
jednak dzieła młodych dusznickich
artystów będzie można oglądać do
16 stycznia przyszłego roku. Po zamknięciu wystawy, podobnie jak w
ubiegłych latach, prace tafią na Oddział Medycyny Paliatywnej i Oddział
Chirurgii Plastycznej dla Dzieci w
Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy-Zdroju.
Realizacja zajęć w Muzeum Papiernictwa została dofinansowana przez
gminę Duszniki-Zdrój. Nad wystawą
patronat honorowy objął burmistrz
miasta Piotr Lewandowski, a patronat

medialny TV Kłodzka i Nowa Gazeta Gmin. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane we współpracy z Miejskim
Zespołem Szkół, a koordynatorką
projektu ze strony Muzeum Papiernictwa i kuratorką wystawy jest Dorota Zielińska-Pytlowany.
inf. Muzeum Papiernictwa

07.12.2018, godz. 15:30
Arie Operetkowe
Małżeństwa Jankiewiczów
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety 20 zł indywidualne
i 15 zł grupowe
12.12. godz. 15:00
Camerata Vladislavia
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety 20 zł indywidualne
i 15 zł grupowe
15-16.12.
Jarmark Bożonarodzeniowy
i Wigilia Miejska
Rynek, wstęp wolny

Polanica-Zdrój
9-28.11. godz. 19:30
100 lat w polskim filmie
– projekcje filmowe
Teatr Zdrojowy; wstęp wolny
Plan projekcji:
09.11 – PAN TADEUSZ,
premiera: 09.11.1928,
reż. Ryszard Ordyński
14.11 – HALKA,
premiera: 2.01.1930,
reż. Konstanty Meglicki
21.11 – SPORTOWIEC MIMO WOLI,
premiera: 31.05.1940,
reż. Mieczysław Krawicz
28.11 – ADA, TO NIE WYPADA!,
premiera: 19.11.1936,
reż. Konrad Tom
8.12.
Idą Święta
– warsztaty rękodzielnicze i kulinarne
Teatr Zdrojowy; wstęp wolny

Kudowa-Zdrój
21.11. godz. 16:00
Czytodajnia – dyskusyjny klub książki
dla dzieci i młodzieży
Miejska Biblioteka Publiczna;
wstęp wolny
28.11. godz. 17:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki
Miejska Biblioteka Publiczna;
wstęp wolny
05.12. godz. 16:00
„Rozmowy przy wspólnym stole”
Miejska Biblioteka w Kudowie-Zdroju, zapisy tel. 748 661 435

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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