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Przed
ćwierćwieczem
w Dusznikach
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58 sportowców i osób zaangażowanych w życie sportowe naszego miasta zostało
wyróżnionych podczas drugiej gali Dusznickie Olimpy Sportu – relacja na s. 7
INFORMACJA ODNOŚNIE UDZIELENIA UPUSTU
NA DOSTAWĘ WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW

Upust na wodę
Ze względu na pogorszenie parametrów wody dostarczanej przez sieć
wodociągową w dniach 6-12 grudnia
2018 r. i uznaniu jej za niezdatną do
spożycia, zastosowany zostanie upust
w naliczeniu kwoty do uiszczenia za
zużytą wodę i odprowadzane ścieki
w okresie rozliczeniowym zawierającym ww. dni dla odbiorców usług w
nieruchomościach zamieszkałych.

x=

ilość m3 zużytej
wody/ścieków
w okresie
ilość dni między
ostatnimi odczytami

Wysokość upustu wyliczona zostanie
wg poniższego algorytmu.
Ilość zużytych m sz. wody za 7 dni
pogorszonej jakości zaokrąglona zostanie do jednego miejsca po przecinku.
Uwzględnienie upustu w naliczeniach z odbiorcami usług nastąpi przy
rozliczaniu najbliższego odczytu.

* 7 dni *

stawka netto za
m3 wody/ścieków

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

s. 6
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Nowe zasady
odbioru odpadów
Radni Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju rozpoczęli pracę nad
nowymi zasadami odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych. W pierwszej kolejności planuje się rozdzielenie odpadów
komunalnych
przekazywanych
przez mieszkańców i przedsiębiorców.
Zarówno mieszkańcy (wspólnoty
mieszkaniowe), właściciele nieruchomości, jak i przedsiębiorcy mają obowiązek wskazać miejsce składowania odpadów w terminie do 31 maja
2019 r. W najbliższym czasie wszystkie istniejące boksy będą zamykane
na klucz oraz oznaczone informacją,
które wspólnoty są przydzielone do
danego boksu. Za porządek i czystość
wokół boksu będą odpowiedzialni
mieszkańcy (wspólnoty mieszkaniowe), do których przynależy boks.
Jednocześnie uprasza się o niewystawianie koło boksów odpadów wielkogabarytowych (starego sprzętu RTV,
AGD, mebli, gruzu po remoncie itp.),
tylko wywiezienie we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów (PSZOK) przy ul. Dworcowej. Odbiór gabarytów (akcja „Wywozimy Graty Z Chaty”) odbywa się dwa
razy w roku po uprzednim ogłoszeniu przez Dusznicki Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Dbajmy o porządek najbliższego
otoczenia. Od nas samych zależy wizerunek naszego miasta!
Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach1) Dz.U. 1996 Nr 132 poz.
622 Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i
porządku przez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymywanie
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art.
6r ust. 3, obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w zamian
za uiszczoną przez właściciela opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
inf. UM

Kaledarz imprez
20.03, godz. 15:30
Koncert Camerata Vladislavia
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety 20 zł grupowe,
25 zł indywidualne
24.03, godz. 19:00
Koncert Ponad Chmurami
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety 15 zł grupowe,
20 zł indywidualne
30.03, godz. 19:00
Koncert Pianistyczny
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
wstęp wolny
06.04, godz. 19:00
Koncert Grupy Wokalnej Splot
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
wstęp wolny
07.04, godz. 15:00
Koncert ks. Bogdana Skowrońskiego
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
wstęp wolny

15.03.2019 - 19.04.2019

Konkursy dla organizacji
pozarządowych
Jak co roku gmina ogłasza konkursy dla organizacji
pozarządowych. W trzech kategoriach działań zostaną przyznane granty o łącznej wartości 167 tys. złotych. Poniżej harmonogram terminu składania ofert
oraz ich ocen przez komisje.

TERMIN
OGŁOSZENIA
KONKURSU

RODZAJ
ZADANIA

WSPIERANIE
I UPOWSZECHNIANIE
KULTURY FIZYCZNEJ,
SPORTU, REKREACJI,
TURYSTYKI
I KRAJOZNAWSTWA

TERMIN
SKŁADANIA
OFERT

KOMISJA KONKURSOWA
I PRZEDSTAWICIELE
ORGANIZACJI OBECNI
PRZY OTWARCIU OFERT

TERMIN OTWARCIA
I OCENA FORMALNA
OFERT PRZEZ KOMISJĘ
KONKURSOWĄ

KOMISJA
KONKURSOWA

TERMIN SKŁADANIA
WYJAŚNIEŃ PRZEZ
ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE

TERMIN OCENY
MERYTORYCZNEJ
ZŁOŻONYCH OFERT
PRZEZ KOMISJĘ
KONKURSOWĄ

TERMIN REALIZACJI
ZADANIA PRZEZ
ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE

09.04.2019
(WTOREK)

12.03.2019
(WTOREK)

08.04.2019

(PONIEDZIAŁEK)

GODZ. 10.00
OTWARCIE OFERT
PRZEZ KOMISJĘ
GODZ. 12.00
OCENA FORMALNA
OFERT PRZEZ KOMISJĘ

11.04.2019
(CZWARTEK)

WYJAŚNIENIA
DO GODZ. 15.00

12.04.2019
(PIĄTEK)
GODZ. 10.00

1.01-31.12.2019

15.04.2019

(PONIEDZIAŁEK)

19.03.2019

POLITYKA
SPOŁECZNA

(WTOREK)

12.04.2019
(PIĄTEK)

GODZ. 10.00
OTWARCIE OFERT
PRZEZ KOMISJĘ
GODZ. 12.00
OCENA FORMALNA
OFERT PRZEZ KOMISJĘ

18.04.2019
(CZWARTEK)

WYJAŚNIENIA
DO GODZ. 15.00

19.04.2019
(PIĄTEK)
GODZ. 10.00

1.01-31.12.2019

12.04.2019
KULTURA
OCHRONA DÓBR
KULTURY I
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

(PIĄTEK)

18.03.2019
(WTOREK)

11.04.2019
(CZWARTEK)

GODZ. 10.00
OTWARCIE OFERT
PRZEZ KOMISJĘ
GODZ. 12.00
OCENA FORMALNA
OFERT PRZEZ KOMISJĘ

17.04.2019
(ŚRODA)

WYJAŚNIENIA
DO GODZ. 15.00

18.04.2019
(CZWARTEK)
GODZ. 10.00

1.01-31.12.2019

Przypominamy, że od marca 2019 obowiązuje nowy wzór ofert i sprawozdań dotyczący realizacji zadań publicznych. Dokumenty
można pobrać ze strony www.bip.um-dusznikizdroj.dolnyslask.pl w zakładce dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 21.02.2019 odeszła od nas
nasza wieloletnia koleżanka, pracowniczka Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju,
ale przede wszystkim wspaniały człowiek i kochająca Mama

Ś.P.

Agnieszka
Możdżan-Karmazyn
Łączymy się w bólu z rodziną i najbliższymi.

1 5 . 0 3 . 2 0 1 9 - 1 9.04.2019
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6. SESJA RADY MIEJSKIEJ, 28 LUTEGO

154 hektary
zaplanowane
Rada Miejska przedłużyła obowiązywanie wysokiej bonifikaty dla najemców mieszkalnych lokali komunalnych, chcących wykupić te lokale na własność. Uchwalono też plan
zagospodarowania przestrzennego dla części Zieleńca.
W sesji uczestniczyło początkowo
12, później 13 radnych, nieobecni –
Agnieszka Maksylewicz i Wojciech
Kuklis. Zanim rozpoczęto obrady, na
prośbę przewodniczącej Aleksandry
Hausner-Rosik wszyscy obecni uczcili
minutą ciszy pamięć zmarłej niedawno Agnieszki Możdżan-Karmazyn,
wieloletniej pracowniczki Urzędu
Miejskiego, znanej i lubianej duszniczanki.
Burmistrz Piotr Lewandowski złożył wniosek o włączenie do porządku
obrad rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zieleniec. Decyzję o przystąpieniu do
sporządzenia takiego planu podjęła w 2017 r. rada poprzedniej kadencji. Plan jest wynikiem ponad rocznej
pracy projektanta i uzyskał już wszystkie niezbędne uzgodnienia. – Szybkie
uchwalenie planu jest bardzo ważne
dla inwestora – podkreślił burmistrz.
– Chodzi o zmiany dotyczące wylesień, związane z przedłużeniem stoków narciarskich i nowymi inwestycjami w usługi turystyczne w Zieleńcu
– wyjaśniał.
Rada przyjęła ten wniosek burmistrza, jak również następny – o wycofanie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Duszniki-Zdrój w 2019 r. Z powodu trwających jeszcze uzgodnień procedowanie
tego projektu musiało zostać przesunięte na sesję marcową.
Po tych zmianach porządek obrad
został przyjęty jednogłośnie.

Śledztwo umorzone
Kolejny punkt sesji to zapytania do
dyrektorów jednostek podległych
oraz wystąpienia zaproszonych gości. Obecne były p.o. dyr. Miejskiego
Ośrodka Kultury i Sportu Magdalena Kijanka oraz p.o. dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej Katarzyna Froese.
Choć na poprzednich sesjach radni
chcieli zadawać pytania zwykle nieobecnej szefowej MOKiS-u, to teraz
nikt się jednak nie zgłosił.
Radny Mieczysław Jakóbek natomiast zamierzał zadać pytanie prezesowi Dusznickiego Zakładu Komunalnego, ale ten akurat wyjątkowo nie
mógł przybyć na sesję. Jakóbek chciał
się dowiedzieć, czy znane są już przyczyny zanieczyszczenia ujęcia wody.
W zastępstwie prezesa Grzegorza Pytlowanego burmistrz poinformował,
że policja umorzyła śledztwo w tej

sprawie, nie wskazując powodów zdarzenia.

W czerwcu
– absolutorium
Przewodniczący poszczególnych komisji problemowych rady przedstawili
plany pracy na pierwsze półrocze br.
Z planem pracy całej Rady Miejskiej
zapoznał wszystkich jej wiceprzewodniczący Robert Kowal.
W marcu rada zajmie się analizą
kosztów i potrzeb utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej. W kwietniu
– podsumowaniem sezonu zimowego oraz przyjęciem programu zdrowotnego dla seniorów. W maju – organizacją letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży, planowanymi imprezami kulturalnymi, a także przygotowaniem programu skutecznej realizacji
potrzeb mieszkańców oraz rozwiązywania zgłaszanych przez nich problemów. W czerwcu rada rozpatrzy sprawozdanie burmistrza z wykonania
budżetu za 2018 r. i podejmie uchwałę w sprawie absolutorium, a ponadto
zajmie się sprawozdaniem z realizacji
prac porządkowych w mieście przed
sezonem letnim oraz planem pracy
Komisji Rewizyjnej i własnym na kolejne półrocze.

Leczyć i zapobiegać
Bez dyskusji i bez uwag ze strony
Komisji ds. Społeczno Kulturalnych,
Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018. Warto tu odnotować
z tego sprawozdania kilka faktów.
W Poradni Leczenia Uzależnień i
Współuzależnień, której dusznicki lokal jest finansowany ze środków programu, udzielono 1.952 świadczenia,
w tym 1.748 sesji psychoterapii indywidualnej, 120 diagnoz i konsultacji
psychologicznych, 84 diagnozy i konsultacje psychiatryczne. Leczono 124
pacjentów, w tym 113 uzależnionych
od alkoholu i substancji psychoaktywnych (85 mężczyzn i 28 kobiet), 26 pacjentów współuzależnionych (4 mężczyzn i 22 kobiety). 65 leczonych to
duszniczanie, pozostali to mieszkańcy
sąsiednich gmin.
W ramach działań finansowanych
ze środków będących w dyspozycji
komisji prowadzono terapię rodzinną w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi. Udzielono porad
prawnych klientom Ośrodka Pomocy

Społecznej. Zorganizowano liczne zajęcia dla dzieci – sportowe, profilaktyczno-rehabilitacyjne, świetlicowe, turystyczne i kulturalne oraz zabawy.
Dofinansowano działalność klubów
sportowych i zakupiono stroje sportowo-treningowe dla dzieci. W Miejskim Zespole Szkół przeprowadzono
warsztaty tematyczne i lekcje wychowawcze poświęcone przeciwdziałaniu
przemocy i uzależnieniom, lekcje psychoprofilaktyczne i warsztaty psychoedukacyjne.
Łącznie wydatkowano w r. 2018
ponad 306 tys. zł. Przypomnijmy, że
środki te pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Mieszkanie nadal
za 5 procent
Pierwszą z podjętych uchwał radni
jednogłośnie zatwierdzili plan pracy
Komisji Rewizyjnej na I półrocze
2019 r., przedstawiony przez przewodnicząca komisji Małgorzatę Hołyst.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/98/04 Rady
Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w
sprawie szczegółowych zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Duszniki-Zdrój utrzymał na kolejny rok wysokie bonifikaty dla najemców mieszkalnych lokali komunalnych, chcących wykupić te lokale na
własność.
Przy zapłacie za lokal i grunt wniesionej jednorazowo w całości przed
zawarciem umowy bonifikata wynosi
95 proc., zaś przy zapłacie w ratach
– 50 proc. Dotyczy to lokali mieszczących się w budynkach, w których
znajdują się co najmniej dwa lokale.
W przypadku lokali w budynkach o
jednym lokalu mieszkalnym oraz w
budynkach mieszkalno-użytkowych
bonifikaty wynoszą odpowiednio 90
proc. i 50 proc.
Projekt omawiały na wspólnym posiedzeniu Komisja Finansów i Komisja Uzdrowiskowa i Spraw Gospodarczo-Technicznych (zwana skrótowo
komisją infrastruktury). Przewodniczący tej pierwszej, Jakub Biernacki,
poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez obie komisje. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Obowiązuje ona do 31 grudnia br.

Najpierw zmiana
granic
Zanim przystąpiono do procedowania
projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla części
obrębu Zieleniec, przyjęto jeszcze jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/180/17 Rady
Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z
dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obrębu Zieleniec. Zmiana dotyczy
przebiegu granic obszaru objętego
planem miejscowym, określonego na
załączniku graficznym do uchwały.
Z granic tych wyłączono cztery
działki w rejonie dawnej strażnicy SG,
z których największa należy do gminy. Dokonano tego na wniosek właściciela nieruchomości objętych tym
planem, w związku z wprowadzonymi
w projekcie planu miejscowego ograniczeniami w zagospodarowaniu terenu. „Zmiana granic obszaru objętego planem miejscowym wyeliminuje
konieczność ponowienia opiniowania
i uzgodnień oraz ponowienia wyłożenia do publicznego wglądu projektu
planu miejscowego wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko” – napisano w uzasadnieniu do projektu tej
uchwały.
Burmistrz tłumaczył, że brak wyłączenia tych działek z planu skutkowałby ograniczeniem możliwości
inwestowania na nich w związku z bliskim przebiegiem drogi wojewódzkiej poza strefą zabudowaną. W interesie inwestorów i gminy, ale także
bezpieczeństwa jej mieszkańców oraz
gości, będzie wystąpienie o rozszerzenie obszaru zabudowanego o odcinek
drogi przebiegający właśnie wzdłuż
tych działek, co będzie skutkowało
nie tylko ułatwieniami inwestycyjnymi, ale i ograniczeniem dozwolonej
prędkości w tym miejscu – podkreślił
Lewandowski. Komisja Uzdrowiskowa i Spraw Gospodarczo-Technicznych zaopiniowała projekt tej uchwały pozytywnie.
Dlaczego zatem gmina nie wystąpiła do zarządu dróg wojewódzkich o
rozszerzenie strefy zabudowanej? –
zapytał radny Piotr Zilbert. To opóźniłoby znacznie przyjęcie planu zagospodarowania, na który od ponad
roku czeka inwestor – odpowiedział
burmistrz.
Kolejną uchwałą radni jednogłośnie wprowadzili niewielkie zmiany do budżetu gminy na rok
bieżący. Polegają one na zmianie klasyfikacji budżetowej przychodów i wydatków dot. budowy parkingu „Park
& Ride” w kwocie 54.520 zł oraz na
zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne o 41.606 zł, zwięk-

szeniu wydatków na wykup działek
147/7 AM-4 oraz 141/8 AM-8 obręb
Zdrój o 10.000 zł oraz zwiększeniu
wydatków na opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych
o 31.606 zł. Komisja Finansów oraz
Komisja Uzdrowiskowa i Spraw Gospodarczo-Technicznych pozytywnie
zaopiniowały projekt.

Więcej dla narciarzy
Ostatni z projektów uchwał przedłożonych do procedowania podczas
tej sesji dotyczył uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębu
Zieleniec.
Przypomnijmy: miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
(MPZG) to akt prawa miejscowego
przyjmowany w formie uchwały rady
gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy
terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. MPZG reguluje m.in. takie kwestie, jak przeznaczenie gruntów, np. tylko pod zabudowę
jednorodzinną czy też na potrzeby
działalności przemysłowej, usługowej
itp.; minimalną wielkość działki budowlanej i jak duża jej część może zostać zabudowana; czy budynki muszą
być wolno stojące czy dopuszcza się
także zabudowę bliźniaczą lub szeregową; ile kondygnacji i jaką wysokość
mogą mieć budynki; jaka ma być szerokość elewacji frontowej; jak ma być
rozwiązany problem mediów, np. zaopatrzenia w wodę (wodociąg czy
studnia), kanalizacji itd.
Ponieważ procedowanie projektu
tej uchwały włączone zostało do porządku obrad na ich początku, radni
nie mieli możliwości zapoznania się z
nim i przedyskutowania w komisjach.
Dlatego projektant Marcin Kowalski
przedstawił najważniejsze informacje
dotyczące ustaleń planu.
Obszary objęte opracowanym planem miejscowym położone są w południowej części Zieleńca (rejon dawnej
strażnicy SG). Dominują tam tereny
leśne. Istniejąca zabudowa o charakterze mieszkaniowo-usługowym związana jest z obsługą ruchu turystycznego.
Łączna powierzchnia obszaru opracowania wynosi ok. 154 hektary. Plan
powstał na wniosek inwestora prywatnego, a głównym celem opracowania było umożliwienie rozbudowy
infrastruktury narciarskiej oraz
turystycznych obiektów usługowych przy maksymalnym zachowaniu walorów naturalnych. W
związku z tym przewidziano wylesienie części terenu. W planie uwzględ-
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ło się 15 lutego, a w którym burmistrz
uczestniczył wraz z przewodniczącą
Hausner-Rosik. – Dowiedzieliśmy się
dużo ciekawych rzeczy, nie tylko dobrych, ale też trochę smutnych, złych.
Musimy zdawać sobie sprawę, że w tej
chwili największym problemem,
jaki stoi przed naszymi strażakami, to jest po prostu ich liczebność
– mówił Lewandowski. To problem
nie tylko Dusznik, ale i sąsiednich jednostek.
Dlaczego strażaków ubywa? Głównie przez drenaż rynku pracy ze strony czeskiej. Druhowie zatrudniają się
w czeskich zakładach, nie mogą więc
zazwyczaj uczestniczyć w akcjach na
miejscu. Trzeba zatem mocno promować strażacką służbę i zachęcać młodych do wstępowania w szeregi OSP
– podkreślił burmistrz.
Na spotkaniu uzgodniono, że należy powrócić do praktyki zlecania straży przez gminę różnych prac, jak np.
mycie ulic czy oczyszczanie koryta
rzecznego. Bardzo istotny jest też aktywny udział OSP w imprezach miejskich, bo pozwala nie tylko zdobyć
dodatkowe środki, ale przede wszystkim promuje idee tej służby w społeczeństwie, co może przyczynić się do
zwiększenia liczebności strażackiego
grona.
Wiceprzewodniczący Robert Kowal zapytał, czy gmina będzie ponosić koszty organizacji 5. Kongresu Młodego Samorządu i kto zapłaci
za biathlonowe mistrzostwa leśników.
Co do kongresu – nie ma kosztów po
stronie gminy – oznajmił burmistrz.
Imprezę finansują bądź to główny
sponsor bądź gminy jej uczestników.
Wydatki związane z organizacją mistrzostw leśników w stu procentach pokryją Lasy Państwowe. Co ciekawe, oprawa tej imprezy
ma być podobna do Mistrzostw Europy w Biathlonie, ale liczba zawodników o wiele większa, bo ok 800–1.000
osób. Trwające tydzień zawody mają
się odbyć wkrótce po Pucharze IBU,
zatem obiekt Duszniki Arena będzie
już wcześniej przygotowany.

Po dwóch latach prac Rada Miejska przyjęła miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
dla części obrębu Zieleniec

niono m.in. potrzeby gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i wyznaczono
tereny dla ujęć wody pitnej.
Radni nie mieli pytań, uchwałę podjęto jednogłośnie.

Przykład włoski...
Przedstawiając sprawozdanie ze swojej pracy w ostatnim okresie, sporo
uwagi burmistrz poświęcił niedawnej wizycie (4-7 lutego) we
włoskich miejscowościach Madonna di Campiglio, Ponte di Legno, Pinzolo, Tonale i Bellamonte. Lewandowskiemu towarzyszyli w
tym wyjeździe radna Patrycja Bednarz, radny Jakub Biernacki oraz kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta Agnieszka
Fituch. – Wbrew prześmiewczym
wpisom jednego z radnych, że
zrobiliśmy sobie, jak to ładnie nazwał, chyba „ferie”, to były bardzo ważne spotkania – zapewniał
burmistrz. Wszystkie związane były
z planami rozwoju stacji narciarskiej
w naszym mieście, zwłaszcza w nowych lokalizacjach Podgórza i Zieleńca, dla których powstaje plan zagospodarowywania przestrzennego.
To jeden z potencjalnych inwestorów,
Maciej Szpot, zaproponował, by delegacja Dusznik zapoznała się z organizacją i funkcjonowaniem infrastruktury rozwiniętej stacji narciarskiej we
włoskich górach, która procesy inwestycyjne, przed którymi stoją Duszniki, ma już za sobą.
Szpot to absolwent AWF i doświadczony w branży biznesmen – od 1992
r. prowadzi ze partnerem Łukaszem

Adamowiczem biuro podróży BFC
(skrót od Businessman Fun Club) specjalizujące się w wysyłaniu aktywnych
rodzin na narty w Dolomity. Wyjazdy BFC charakteryzują się kompleksową organizacją – uczestnicy mają
zapewnionych polskich instruktorów
narciarstwa, zajęcia dla dzieci, kuchnię na wysokim poziomie, codzienny
program apres ski. Duża część klientów to klubowicze. Firma ma tysiąc
rodzin klubowych i około pięciu tysięcy klientów zimą (wg inf. „Rzeczypospolitej”). W 2013 r. otworzyła swój
własny hotel pod Warszawą.
– Przed nami ogromne wyzwanie. Lepiej usłyszeć, zapytać, zobaczyć, jak inni to zrobili tam, gdzie to
się udało, tam gdzie odnieśli sukces.
Żeby móc te najlepsze praktyki przenieść do siebie – mówił Lewandowski.
Delegacja spotkała się m.in. z
burmistrzem Pinzolo oraz z prezesami spółek działających w
branży narciarskiej. Lewandowski
podkreślał, że tamtejszy biznes narciarski jest o wiele bardziej zintegrowany, np. wszystkimi trasami zarządza
jedna spółka, a inwestycje wzajemnie
się uzupełniają. Również gminy łączą
swoje wysiłki, np. poprzez powołanie
spółki zajmującej się promocją. – Jeśli chcemy, żeby ten nasz plan, ten
bardzo ambitny, duży plan rozwoju stacji narciarskiej się urealnił,
to musimy na to patrzeć właśnie w
ten sposób (…) jak na jedno duże
przedsięwzięcie – zaznaczył burmistrz. Poinformował ponadto, że z
burmistrzem Pinzolo rozmawiał o nawiązaniu współpracy, a nawet o part-

nerstwie, na którym Duszniki mogłyby skorzystać dzięki wymianie
doświadczeń. – Gondola łącząca Pinzolo z Madonna di Campiglio była
motorem rozwoju tego miasta – zauważył Lewandowski porównując
Pinzolo do Dusznik.
Podziękował Maciejowi Szpotowi
za zorganizowanie wyjazdu i zaaranżowanie spotkań.

… i niemiecki
Burmistrz zatrzymał się też przy kolejnym dotyczącym wizyty zagranicznej
punkcie sprawozdania. W dniach 12–
14 lutego na zaproszenie Lasów Państwowych wziął udział w inauguracji
51. biathlonowych Mistrzostw Europy Leśników w niemieckim Arberland. Lewandowski obserwował
organizację imprezy i reprezentował
Duszniki jako gospodarza przyszłorocznych mistrzostw. – Chcieliśmy zobaczyć w jakiej formie i w jakiej skali te mistrzostwa są przygotowywane
– powiedział.
Radni zostali poinformowani, że w
przypadku wyjazdu do Włoch gmina poniosła koszty transportu, jednego noclegu i diet członków delegacji,
poza tym była gościem Macieja Szpota. Wizyta Lewandowskiego w Niemczech zamknęła się kosztami dojazdu
i diety, zaś pozostałe wydatki pokryły
Lasy Państwowe.

Remiza pustoszeje
Niepokojące wieści płyną ze spotkania sprawozdawczo-wyborczego strażaków dusznickiej OSP, które odby-

Też byłem na wsi
Radny Piotr Zilbert: – Wątpię, że
ten wyjazd do Włoch, we włoskie
Alpy był bardzo owocny, interesujący,
zwłaszcza że mamy tak ambitne plany rozwojowe. Mogę powiedzieć, że
też byłem na wsi, byłem w mieście,
byłem w Budapeszcie, mogłem się z
państwem tu podzielić. Ale gdyby na
przyszłość jakieś takie wyjazdy były
organizowane, to prosiłbym o informacje, bo chętnie też byśmy zdobyli
jakieś doświadczenia za granicą.
Po tym komentarzu Zilbert zapytał, co dalej z garażem dla nowego wozu bojowego. – Druga rocznica już chyba minęła, jak pan obiecał,
że ten garaż będzie zrobiony – zauważył. Prosił o informacje, jak wyglądają prace, czy już jest projekt i w jaki
sposób inwestycja będzie realizowana.
– Projekt jest, został zakończony,
mamy pozwolenie na budowę. Kwestia finansowania – mamy przewidziane w tym roku w budżecie 15 proc.
wkładu własnego, więc będziemy się
ubiegać o to, by te 85 proc. zdobyć z
zewnątrz. Jest parę możliwości – odpowiedział burmistrz. Modernizacja remizy ma kosztować prawie milion zł.
Radna Małgorzata Hołyst: – Ja się
chciałam odnieść do wypowiedzi pana
radnego Piotra Zilberta w kwestii wyjazdu do Włoch, troszeczkę takiej ironicznej. Przypominam panu Piotrowi,
że komisja infrastruktury, która odbyła się na Arenie, właśnie w sprawie
tego projektu… był pan tylko 10 minut, był pan niezainteresowany, pan
wyszedł. A myśmy potem dyskutowali
o zaproszeniu, o wyjeździe, co przedstawiciele, radni, i ktokolwiek by tam

pojechał, zobaczy. Mniej więcej chyba była też dyskusja o jakichś kosztach, czyli co pokrywa gmina, a co
państwo, którzy zaprosili. Gdyby pan
był do końca wtedy i przyglądał się i
dyskutował na ten temat z nami, myślę, że dzisiaj by pan nie musiał wypowiadać takich słów, jakie pan wypowiedział.
Nawiązując do udziału burmistrza
w studniówce klasy trzeciej LMS, Zilbert przypomniał, że w tym roku
dokonuje się reforma oświaty, w
wyniku której dwa roczniki będą
wchodziły do szkoły średniej. – Myślę,
że wypadałoby, byśmy w tej sprawie
się spotkali i porozmawiali – zaproponował, apelując o ujęcie tematu w jednym z posiedzeń komisji. – Przy okazji chciałbym zapytać, czy studniówka
była udana, panie burmistrzu? – Tak,
organizacyjnie było wspaniale, rodzice i nauczyciele stanęli na wysokości
zadania – odpowiedział Lewandowski,
dodając, że imprezie jak zawsze towarzyszyły emocje związane z pożegnaniem kolejnego rocznika opuszczającego mury dusznickiej szkoły.
Burmistrz podkreślił, że na szczęście
liczba uczniów żegnanego rocznika
była większa, niż w ostatnich dwóch
latach oraz że należy przyłożyć wielką wagę do tegorocznego naboru, by
wykorzystać poszerzoną ofertę sportowej szkoły.

Chcemy 24
Ostatni punkt sesji – „Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i sprawy różne” – rozpoczęła Małgorzata Hołyst,
nawiązując do odpowiedzi burmistrza
na wnioski zgłoszone przez nią oraz
radną Patrycję Bednarz po grudniowym spotkaniu z mieszkańcami ich
okręgów wyborczych. Konkretnie –
w kwestii problemów z odbiorem
pełnego zakresu programów telewizji naziemnej na terenie miasta.
Hołyst chce, by gmina ponownie rozpoczęła rozmowy z firmą Emitel, odpowiedzialną za rozsiewanie ogólnie
dostępnego sygnału telewizyjnego.
– Mieszkańcy chcą korzystać z tego,
co Emitel gwarantuje i się chwali, że
korzysta cała Polska. 24 programy to
24 programy i my tutaj w górach też
chcemy te 24 programy oglądać. Więc
składam wniosek formalny, żeby gmina zwróciła się jeszcze raz z pismem,
argumentując, ze powinniśmy mieć
dostęp do tych 24 programów, a nie
do ośmiu. Radni jednogłośnie poparli
wniosek Małgorzty Hołyst.
Radna ta zapowiedziała ponadto, że
mieszkańcy ul. Wiejskiej złożą udokumentowany wniosek dotyczący tej
drogi. Prosiła, żeby już podjąć działania w tej sprawie i zbadać stan jezdni. – Tą drogą trzeba się zająć. Nie
robi się to już tylko droga dla pana
burmistrza, bo jest tam wybudowany,
to jest droga do mieszkańców, którzy
już tam mieszkają i potrzebują tę drogę mieć dobrą, a nie taką, jaka jest
w obecnym stanie – argumentowała
radna. Mieszkańcy podesłali jej nawet
artykuły dotyczące środków, które
państwo i samorząd wojewódzki przeznaczyły na remonty dróg.

Promocja i drogi
W kontekście niedawnych wydatków
na organizację finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wiceprzewodniczący Robert Kowal zaapelował
do burmistrza o rozważne wydatkowanie pieniędzy przeznaczonych
na promocję miasta, o ograniczenie
kosztów organizacji imprez majówkowych i innych, ponieważ w budżecie
jest mało środków.
Burmistrz zgodził się, że w promocji trzeba poczynić oszczędności, gdyż
na finał WOŚP najwięcej pieniędzy
poszło z tego właśnie budżetu. Ma-
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jówka natomiast organizowana jest ze
środków Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. A nie będzie to zadanie łatwe, bo okres świąteczny będzie długi,
a każdego dnia trzeba coś turyście zaproponować.
Przewodnicząca
Hausner-Rosik
poprosiła o umożliwienie radnym
udziału w ustaleniach dotyczących
programu majówki. Radna Hołyst zasugerowała, by wziąć pod uwagę majówkowy repertuar sąsiednich gmin i
ewentualnie ograniczyć imprezy dusznickie w tym czasie, żeby zaoszczędzić
i może zorganizować większą imprezę na koniec lata. Kowal zauważył, że
MOKiS też powinien zaoszczędzić, bo
trzeba tak zorganizować obsługę wypożyczalni sprzętu narciarskiego na
Jamrozowej Polanie, by w przyszłym
sezonie funkcjonowała ona także w
niedziele.
Radny Mieczysław Jakóbek przypomniał o problemie lokalowym
Poradni Terapii Uzależnienia i
Współuzależnienia od Alkoholu. Wg informacji burmistrza Uzdrowiska Kłodzkie zostały poproszone
o krótkie przedłużenie najmu lokalu dla poradni, zaś umowa w sprawie
dzierżawy pomieszczeń ZOZ przy ul.
Sprzymierzonych właśnie wpłynęła i
po jej podpisaniu, trzeba będzie jeszcze tylko odświeżyć lokal.
Jakóbek zwrócił jeszcze uwagę, że
problem zniszczonej nawierzchni dotyczy nie tylko ul. Wiejskiej, ale
i większości dróg w Dusznikach. Zgodził się z tym burmistrz, wyrażając nadzieję, że gmina będzie mogła skorzystać ze środków pomocowych na
remonty dróg.
Radny Jakub Biernacki nawiązał do
kwestii kosztów promocji i przypomniał o pomyśle burmistrza Lewandowskiego z okresu poprzedniej kadencji, by promować się wspólnie
z sąsiednimi gminami. Zdaniem
radnego brak konsolidacji podmiotów turystycznych w tej dziedzinie to
problem tak ogólnopolski, jak i lokalny. – Mamy nowych burmistrzów, zarówno w Kudowie, jak i w Polanicy, w
sąsiednich gminach, może warto rozpocząć z nimi dyskusję na ten temat
i wrócić do tego pomysłu – zaproponował.
Podobnie jak radna Hołyst zaapelował, by koordynować majówkowe
imprezy z tymi, odbywającymi się w
sąsiednich miejscowościach. Lewandowski zgodził się, że warto powrócić
do idei współpracy, której nie poparli wówczas burmistrzowie poprzedniej
kadencji, a może teraz będzie inaczej i
już właśnie majówka mogłaby się stać
takim pierwszym testem współpracy.
Byłoby to korzystne dla wszystkich,
bo – jak wiadomo – turysta jest dziś
bardzo mobilny. Burmistrz nawiązał do wyjazdu we włoskie Dolomity,
gdzie gminy nie mają już swoich biur
promocji, a zadanie to przejęła powołana przez nie oraz przez podmioty
prywatne spółka regionalna.

Parkomaty
i porządki
Trzeba zastanowić się nad wprowadzeniem stref płatnego parkowania, może to rozładowałoby zatłoczenie – zaproponował radny Ryszard
Olszewski. Burmistrz poparł takie
rozwiązanie, jako zniechęcające do
pozostawiania aut na dłuższy okres i
blokowania newralgicznych miejsc w
centrum. Budowa parkingu za hotelem „Sonata”, którym miasto zapewniło szereg stanowisk parkingowych,
jest krokiem w tym kierunku. Przypomniał jednak, że gmina ma kilka
dużych projektów inwestycyjnych do
przeprowadzania w tym roku i musi
najpierw zrealizować plany sprzedaży,
by zapewnić środki na pokrycie wkładu własnego. Dopiero wtedy, w mia-
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rę możliwości, będzie można myśleć
o zakupie parkometrów.
– Weekendy mamy ładne, słoneczne i turyści, którzy zjeżdżają z Zieleńca, z nart, przyjeżdżają do nas i
niestety nas źle oceniają, bo jest bardzo brudno – Robert Kowal poprosił o przyspieszenie sprzątania części
zdrojowej miasta. Z Kolei Małgorzata Hołyst zwróciła się do burmistrza
o zobowiązanie prezesa DZK do dokonania przeglądu wiosennego miasta, by określić miejsca wymagające
szczególnej troski. Zdaniem Hołyst
DZK powinno w razie konieczności – jeśli nie zadziała upomnienie
– sprzątać miejsca należące do prywatnych właścicieli i wystawiać im
faktury. Radna zawnioskowała ponadto o przeprowadzenie inwentaryzacji
uszkodzeń w nawierzchniach miejskich dróg w celu ich szybkiego załatania oraz naprawy studzienek odpływowych. O tych sprawach mówiono
wcześniej na połączonym posiedzeniu komisji infrastruktury i Komisji
Finansów.
Musimy uświadomić sobie, że w
obecnych czasach marzec czy kwiecień to nie jest martwy sezon, w weekendy hotele często są pełne – przekonywał Jakub Biernacki. Dlatego
czystość w mieście powinna być zapewniona już teraz, a nie dopiero na
majówkę.
Wiosenny przegląd już się odbywa
– zapewnił burmistrz. Podinspektor
ds. inwestycji przeprowadza przegląd
dróg, podpisano już umowę z firmą,
która zajmie się wkrótce ich naprawą. Dla utrzymania czystości w mieście okres przełomu zimowo-wiosennego jest najtrudniejszy, ale służby
miejskie będą się starały sprostać wymaganiom.
Odnosząc się do problemów kadrowych DZK, Małgorzata Hołyst zaproponowała, by mieszkańcy, którzy mają
problem z uregulowaniem należności
wobec DZK, mogli odpracowywać
zadłużenie uczestnicząc w porządkowaniu miasta. Z jednej strony pomogło by to rozwiązać problem zadłużenia, z drugiej – przyspieszyło
oczyszczanie Dusznik. – Zarządzenie
w tej sprawie jest już przygotowywane
– poinformował burmistrz.
Do sprawy rekompensat dla
mieszkańców za okres, w którym
woda w kranach nie była zdatna do
picia, powrócił Piotr Zilbert. Pierwsze odliczenia od rachunków za wodę
będą się pojawiać w marcu – wyjaśnił
burmistrz. Radny poprosił, by dokładna informacja na ten temat pojawiła
się na stronie internetowej DZK.
Burmistrz przypomniał jeszcze radnym o nadchodzących spotkaniach
i imprezach, a także zaprezentował
radnym logo, jakie będzie towarzyszyło tegorocznym obchodom 300-lecia
Zieleńca.

Czysto i koszernie
Wśród zapowiadanych spotkań znalazło się również to z przedstawicielami spółki Winterpol w sprawie ewentualnego zakupu przez tę
firmę dzierżawionej przez nią od
gminy nieruchomości w Zieleńcu. W projekcie uchwały budżetowej
na rok bieżący dochód ze sprzedaży
tej działki oszacowano na 2,5 mln zł,
jednak radni godząc się na bezprzetargową sprzedaż, zobowiązali burmistrza do podniesienia ceny do minimum 4,5 mln netto.
– Ja rozumiem, że ktoś może być
jakby niezadowolony z tego, że miało
to wyglądać inaczej, a teraz trzeba całą
sprawę naprowadzić na właściwe tory
– powiedział Piotr Zilbert. W związku z tym podejrzeniem złożył wniosek, by spotkanie z przedstawicielami
Winterpolu miało formę posiedzenia komisji infrastruktury, odbyło się

w sali posiedzeń i było transmitowane przez internet. – Bo ja chciałbym,
żeby ta sprawa była, że tak powiem,
jak to klasyk mówił, czysta i koszerna. Ja oczywiście w takim spotkaniu
nie wezmę udziału, ale składam taki
wniosek. (…) Państwo możecie się
spotykać z inwestorami poza tą salą,
poza, że tak powiem, opinią publiczną. Może sobie nawet zrobicie to spotkanie w gronie klubu swojego radnych czy klubu tych radnych, którzy
startowali z jednej listy z panem burmistrzem… Ja chciałbym, żeby to spotkanie było… żeby mieszkańcy widzieli, co na tym spotkaniu będzie mówił.
Przewodnicząca poinformowała, że
wniosek o nagrywanie spotkania został już złożony na ostatnim posiedzeniu komisji. Przypomniała, że rada
już wcześniej zdecydowała, że również posiedzenia komisji będą transmitowane i nagrywane.
Radna Patrycja Bednarz zapytała Piotra Zilberta, dlaczego nie chce
uczestniczyć w spotkaniu, skoro przecież zależy mu na jak najkorzystniejszym dla gminy zbyciu działki. – Później pan powie, że radni tacy i tacy
sprzedali działkę za bezcen, zrobili z
nią, co chcieli…
Radny tłumaczył, że po podjęciu
uchwały o sprzedaży działki przeprowadzanie rozmów radnych z inwestorem jest niewłaściwe – burmistrz po
prostu powinien zrealizować uchwałę.
– Jeśli chodzi już o realizację samej
sprzedaży, jest to kompetencja burmistrza – przyznał Lewandowski. Chodzi jednak o to, by transakcja odbywała się za wiedzą i akceptacją radnych.
– Temat był poruszany przez państwa
radnych, chcieliście mieć wpływ na to,
co się z tą działką stanie, za jakie pieniądze zostanie sprzedana, ze względu
na to, że to nie jest zwykła sprzedaż –
mówił. Dlaczego nie zwykła? Bo ma
się odbyć w trybie bezprzetargowym
w związku z długoletnią dzierżawą
nieruchomości przez inwestora i inwestycjami poczynionymi przez niego
na tym terenie za zgodą samorządu.
Po podjęciu przez radę uchwały o
sprzedaży, burmistrz wystosował pismo do inwestora z prośbą o ustosunkowanie się do tej decyzji. W odpowiedzi inwestor poprosił o spotkanie
z radą. – Rozumiem, że państwa zainteresowanie i chęć uczestnictwa dalej jest. To, że pan jako radny nie chce
się z inwestorem, a przypomnę – największym inwestorem w historii tego
miasta – spotkać, to jest pana wybór –
powiedział do Zilberta. Formuła spotkania zależy od decyzji rady – dodał.

Piotr Zilbert: – Bardzo panią przepraszam, jeśli pani poczuła się urażona, nie miałem tego na myśli. Natomiast państwo się zapisaliście chyba
do trzech albo czterech komisji, ja się
zapisałem do dwóch. Jest taki obowiązek radnego, żeby uczestniczyć w
dwóch…
Robert Kowal oznajmił, że już wcześniej powiedział, iż spotkanie powinno zostać zorganizowane w ratuszu, w
formie wspólnego posiedzenia komisji infrastruktury i Komisji Finansów
i być nagrywane, żeby nie było niedomówień i prób wpływania na radnych. Kowal przypomniał też, że propozycja dla dzierżawcy jest otwarta do
końca kwietnia.
Formułę spotkania oraz termin (8
marca, godz. 15) potwierdził przewodniczący Komisji Finansów Jakub Biernacki.
Małgorzta Hołyst: – Chciałam zapytać, czy będą kwiaty, bo to jest 8 marca…
Piotr Zilbert: – Kwiaty dla pani
będą ode mnie w ramach przeprosin
na pewno. Dziękuję za te informacje,
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nie wiedziałem o tych wnioskach, które złożył pan przewodniczący. Jeżeli to
będzie w formie komisji, oficjalnej takiej, a ja jestem jej członkiem, to nie
wykluczam, że też wezmę udział w takim spotkaniu.
Zilbert złożył ponadto formalny
wniosek o umieszczenie nie tylko na
internetowej stronie DZK, ale również miejskiej, w terminie do 15 marca, informacji o sposobie i terminie
odliczenia od opłat za wodę za okres,
w którym mieszkańcy nie mogli korzystać z wody. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Robert Kowal poprosił, by ta informacja znalazła się
również w „Kurierze Dusznickim”, bo
przecież nie wszyscy z internetu korzystają.
Ponieważ pojawiły się wątpliwości,
o którą stronę miejską chodzi, burmistrz wyjaśnił, że główna strona, na
której publikowane są bieżące informacje dla mieszkańców to duszniki.pl.
Sesja trwała 2 godz. 40 min.
Krzysztof
Jankowski

Trwa sprzedaż biletów
na 74. Międzynarodowy
Festiwal Chopinowski!
Festiwal Chopinowski to jedno z ważniejszych wydarzeń kulturalnych,
nie tylko w Dusznikach, ale i w całym kraju. Ten najstarszy na świecie,
nieprzerwanie trwający festiwal pianistyczny i jednocześnie najstarszy
festiwal muzyczny w Polsce, już w pierwszym tygodniu sierpnia zgromadzi w Dusznikach-Zdroju wirtuozów fortepianu z całego świata.

Kwiaty będą
Małgorzata Hołyst: – Panie Piotrze,
jest mi bardzo przykro, słuchając
pana wypowiedzi, że my tutaj radni
z komitetu pana Piotra Lewandowskiego... Chciałam panu przypomnieć,
że wystarczy, że ludzie w mieście nas
obrażają na portalach społecznościowych, że jesteśmy z tego komitetu.
Natomiast chciałam przypomnieć, że
chodziłam do szkoły, nauczyłam się
czytać, nauczyłam się pisać, nauczyłam się myśleć i pan burmistrz Lewandowski, z którego komitetu ja
startowałam, nie musi mi mówić, czy
ja mam w danym momencie rękę
podnosić za czy nie. Potrafię myśleć,
potrafię analizować i potrafię czytać
różne przepisy. I jestem odpowiedzialna za to, czy podnoszę rękę za czy
przeciw, pełną odpowiedzialność ponoszę. I proszę nie obrażać nas tutaj
akurat na sesji. Jeżeli pan chce swoje
frustracje w jakiś sposób tutaj wyładować, no to chyba nie w tym miejscu.
Bo nie chodzi pan na komisje wszystkie, nie uczestniczy pan w komisjach,
nie pracuje pan z nami po cztery godziny. Natomiast później pan tutaj artykułuje swoje niezadowolenie.

74. MFCh rozpocznie koncert holenderskich braci Lucasa i Arthura Jussen
Aby móc uczestniczyć w festiwalowych recitalach, już dziś można zakupić karnet na całe wydarzenie, bądź
bilety na poszczególne koncerty. Rezerwacji karnetów i biletów należy dokonać na podstawie pisemnych zamówień, przesłanych tradycyjną pocztą
bądź e-mailem. Cena karnetu wynosi
960 zł – obejmuje wstęp na wszystkie
koncerty o godz. 16:00 i 20:00 oraz na
koncert Nokturn. Poza karnetem na
całe wydarzenie w sprzedaży są również bilety na poszczególne koncerty.
Ich ceny prezentują się następująco:
 koncert inauguracyjny – 90 zł
 koncerty w dniach 3-9 sierpnia,
godz. 20:00 – 70 zł
 koncerty w dniach 3-10 sierpnia,
godz. 16:00 – 50 zł
 koncert finałowy – 90 zł
 koncert „Nokturn” – 150 zł

W ramach Festiwalu odbędzie się
również koncert charytatywny i koncert promocyjny. Wstęp na te wydarzenia jest bezpłatny. Wszystkie
koncerty odbędą się w Teatrze Zdrojowym im. F. Chopina. Zajęcia Master
Class odbędą się w Sali Kameralnej
im. Jana Webera, ul. Rynek 10. Koncerty promocyjny i charytatywny odbędą się w Hotelu Impresja.
Rezerwacja biletów i karnetów będzie trwała do wyczerpania puli. Więcej informacji odnośnie rezerwacji,
oraz na temat harmonogramu Festiwalu można znaleźć na stronie www.
festival.pl
inf. Fundacji Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich
w Dusznikach-Zdroju

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

Największa inwestycja
W Dusznikach na Jamrozowej Polanie trwają prace wykończeniowe w
nowo wybudowanym ośrodku wypoczynkowym Elektrowni Opole S. A.
Jak na razie jest to największa inwestycja
w naszym mieście. Generalnym wykonawcą jest Ośrodek Sporu i Rekreacji w Dusznikach, podwykonawcą „Budrem” z Kudowy.
W budynku będzie 150 miejsc noclegowych
w komfortowych pokojach jedno i dwuosobowych z łazienkami, z telefonami. W skład
kompleksu wchodzi obok części hotelowej
restauracja ,,Na Polanie”, a także urządzenia zaplecza: oczyszczalnia ścieków, własne
ujęcie wody, agregat prądotwórczy. Ośrodek
jest więc w pełni niezależny od infrastruktury miejskiej. Na uwagę zasługuje nowoczesny system grzewczy ze sterowanymi elektronicznie kotłami olejowymi, pracującymi
czysto i bezszelestnie. Wzorcowo zabezpieczono się przed ewentualnością wycieku
oleju opałowego – zbiornik jest umieszczony w specjalnym basenie. Otoczenie budynku ma być urozmaicone sztucznym potokiem, zaś w niedalekiej przyszłości zbiornik
przeciwpożarowy będzie przebudowany na
basen, początkowo otwarty, później kryty.
Teraz jeszcze wraz z kierownikiem budo-

wy Jerzym Domitraszczykiem i architektem
miejskim inż. Maksymilianem Gutfreundem
brniemy w błocie, ale już czekają palety z
kostką, która pokryje drogę i chodniki.
Dzięki urządzeniom sportowym OSiR-u i bliskości Zieleńca obiekt będzie bardzo
atrakcyjny szczególnie zimą. Pierwszych gości, uczestników międzynarodowej imprezy, przyjmie już w lutym. A i latem piękne
położenie wśród lasów z pewnością przyciągnie do niego wielu amatorów górskiego wypoczynku. Dla mieszkańców Dusznik
nowy ośrodek to nowe miejsca pracy, większy ruch na ulicach, więcej klientów w sklepach. Dla gminy więcej wpływów z podatków. Krok do przodu? Miejmy nadzieję.
(KmJ)

Czy znikną dymy nad miastem?
30 miliardów ma kosztować budowa
sieci gazowej dla potrzeb ogrzewczych
Dusznik. Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska przyznał miastu korzystny kredyt. Radni postanowili skorzystać
z tej możliwości. Jeśli uda się sfinalizować formalności związane z koniecznością poręczenia, prace mogłyby się rozpocząć już za kilka miesięcy.
Dla Dusznik-Zdroju niezwykle cennym
darem danym im przez naturę jest powietrze tj. specyficzny górski mikroklimat, który oddziaływuje bodźcująco i leczniczo na
organizm człowieka. Dbałość o kuracjuszy
wymaga od uzdrowiska utrzymania ostrych
norm dla powietrza. Stąd też parametry powietrza, jego stan czystości są śledzone już
od bardzo dawna i troska o nie spędzała
sen z powiek mieszkańcom Dusznik-Zdroju o wiele wcześniej niż w innych miejscowościach.
Już wczasach, kiedy trudno było przekonać kogokolwiek o potrzebie ochrony środowiska, wykreowano tutaj i realizuje się
obecnie program mający podstawowe znaczenie dla uzdrowiska. Jest to program
ochrony powietrza. W wyniku jego realizacji
dokonano setek pomiarów diagnozujących,
a potem wygenerowano koncepcję zmiany
paliwa do ogrzewania z węgla i koksu, powodujących zwłaszcza w zimie zanieczyszczenie powietrza, na gaz. Trudności do pokonania były i są olbrzymie.
W wyniku realizacji programu regionalnego i dzięki staraniom miasta, do Dusznik-Zdroju w 1994 roku dojdzie druga nitka
gazociągu, pozwalająca na rozpoczęcie realizacji sieci gazowej dla potrzeb ogrzewania. W międzyczasie projektanci na zlecenie
miasta opracowali już koncepcję jej budowy.
Działania zmierzające do realnego wcielenia
wżycie ustaleń koncepcji idą w trzech kierunkach: budowa sieci gazowej średnioprężnej, wymiana starych nitek sieci niskoprężnej, zmiana kotłów węglowych na gazowe.
Obecnie zadanie jest podzielone na 5 etapów
pod względem wykonawczym, z tym że etapy 3, 4 i 5 przy dostatecznym dopływie środków mogą być realizowane równolegle.
Etap 1: wykonanie 1.5 km odcinka sieci średnioprężnej do szpitala, co pozwoli na
wyeliminowanie zanieczyszczenia powietrza
atm. powodowanego kotłowniami Chopin 1
i 2, kotłownią szpitala i szkoły podstawowej
(przy niesprzyjającej pogodzie mieszkańcy
tych osiedli duszą się dymem…).
Etap 2: doprowadzenie gazu do kotłowni

uzdrowiskowych wzdłuż ul. Wojska Polskiego (czy wreszcie przestałby dymić komin sanatorium „Jan Kazimierz”?).
Etap 5: wykonanie nitki zasilającej resztę
miasta z dojściem do Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej.
Etap 4: zamknięcie pętli gazu .
Etap 5: gazyfikacja Podgórza.
Etap 6: zaopatrzenie w gaz ośrodków znajdujących sią za parkiem w stronę Zieleńca.
Wykonanie sieci gazowej pozwoli uzdrowisku na spełnienie wymagań dla obszaru
specjalnie chronionego i stworzenie prawidłowych warunków do rozwoju lecznictwa
uzdrowiskowego. W efekcie przejścia kotłowni węglowych na zasilanie gazowe emisja pyłów zmniejszy się o 512 t, dwutlenku
siarki 2.600 t, a tlenków azotu o 107 t. w stosunku rocznym. Odpadnie problem określonej przepisami „bariery ekologicznej” dla
kotłowni nowo wznoszonych budynków, zaspokojone zostaną również potrzeby mieszkańców.
Nie wykonanie zamierzenia oznacza dla
Dusznik rezygnację z funkcji uzdrowiskowej
na skutek niespełniania podstawowych warunków leczniczych klimatu, a w szczególności wymogów dotyczących parametrów
atmosfery. Mieszkańcom pozostanie wdychać zanieczyszczone powietrze samotnie.
Jeśli zgodzimy się, że zamierzenie jest
godne realizacji, to pozostaje jeszcze pytanie:
czy miasto zdoła spłacić 30 mld. zł z odsetkami? Dusznicki radnym wydaje się to możliwe. Wysokość oprocentowania kredytu wynosi 0.25 stopy kredytu refinansowego (czyli
obecnie ok. 9%). Jest więc dużo niższe niż
stopa inflacji, a spłata pożyczki miałaby się
rozpocząć w rok po zakończeniu inwestycji
tj. w połowie 1988 r. i trwać do 2001 r. Realnie więc część pieniędzy zostaje nam darowana. Dodatkowo część kredytu może zostać umorzona, jeśli osiągnie się zamierzony
efekt ekologiczny. W perspektywie może się
też okazać, że miasto spłaci kredyt za pieniądze uzyskane z przekazania sieci Zakładom
Gazowniczym. Druga możliwość to uwzględnienia spłaty kredytu w kosztach eksploatacji dla użytkowników sieci. Przewiduje się
również partycypację w spłacie instytucji,
które z sieci będą korzystały.
(przygot. na podst. uzasadnienia do
uchwały RM w sprawie zaciągnięcia
kredytu – KmJ)

• Zarząd ogłosił nieograniczony przetarg
ofertowy na konserwację zabytkowej ambony oraz ołtarza Czternastu Wspomożycieli w kościele parafialnym pw. św. Piotra
i Pawła w Dusznikach.
• Powołując się na uchwałę Rady Miejskiej
nr 180/37/93, negatywnie załatwiono podanie w sprawie nabycia gruntów w Podgórzu.
• W świetle przedłożonych informacji oraz
z braku podstaw Zarząd załatwił negatywnie wystąpienie w sprawie udzielenia ulgi
w opłatach czynszowych z tytułu dzierżawy nieruchomości (skład opału).
• Postanowiono zaktualizować ceny gruntów, oddanych w użytkowanie wieczyste i
zarząd, które to ceny są podstawą do ustalenia opłat rocznych na 1994 r.
• W odpowiedzi na wystąpienie Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG w
sprawie porozumienia dot. stworzenia systemu wymiany informacji gospodarczej
Ziemi Kłodzkiej, Zarząd zaproponował
nawiązanie bezpośrednich kontaktów z
istniejącymi podmiotami gospodarczymi.
• Po zapoznaniu się wystąpieniem Fundacji Oławy i Nysy Kłodzkiej w sprawie nawiązania współpracy, Zarząd opiniuje negatywnie i przesyła do przewodniczącego
RM wg. kompetencji.
• Zaakceptowano projekt porozumienia o
warunkach korzystania z wysypiska śmieci przez Hutę Szkła „Sudety” w Szczytnej.
• Podjęto uchwałę o przesunięciu w dziale
gospodarki komunalnej z par. 47 na par.
72 kwoty 100 mln z przeznaczeniem na
zakup młota.
• Zarząd podjął decyzję o przyznaniu nagród dla burmistrza i pracowników Urzędu w ramach posiadanych środków,
pozyskanych z oszczędności z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz zmian w planie budżetowym.
• Zarząd odstąpił od zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż lokalu użytkowego nr
1a, położonego na parterze przy ul. Słowackiego 15. Uzasadnienie: nabywca bez
usprawiedliwienia nie zgłosił się na dwukrotne wezwanie. Wobec powyższego wezwano dzierżawcę do opuszczenia lokalu
w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia.
• W świetle wystąpienia ZBGKiM dot. kompleksowego zagospodarowania lokali przy
Pl. Warszawy 4 i w związku z wcześniej
poczynionymi staraniami zagospodarowania opuszczonego lokalu mieszkalnego, Zarząd postanowił rozpatrzyć ponownie przedstawione propozycje w terminie
do 25.02.94.
• Wyrażono zgodę na przekazanie zwolnionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej
lokalu, położonego przy ul. Stromej 8, na
rzecz Klubu Piłkarskiego do czasu sprzedaży tego lokalu. Zarząd zaproponuje wła-
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ścicielowi lokalu położonego obok (sklep
obuwniczy) kupno ww. pomieszczenia na
poprawę zagospodarowania (lokale te
stanowiły wcześniej integralną całość).
Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Wałbrzyskiego, Zarząd podjął uchwały o komunalizacji środków transportu przypadających na gminę (w procencie 2,32),
nieruchomości położonej w Wałbrzychu
przy ul. Topolowej 17 (w procencie 2,32),
nieruchomości położonej w kamionkach
przy ul. Górskiej.
Negatywnie rozpatrzono wystąpienie w
sprawie przesunięcia terminów spłaty rat
za nabycie lokalu przy ul. Zdrojowej. Podtrzymano warunki zawarte w akcie notarialnym.
Po zapoznaniu się ze sprawą budowy
garaży przy ul. Słowackiego 19, Zarząd
uznał, że najwłaściwszym rozwiązaniem
problemu jest wskazanie pod budowę garaży innego terenu (obecnie pomiędzy
..Zagłobą” a „Papiernią”). Zainteresowani,
którzy nabyli od miasta działki pod garaże w zamian otrzymają równoważne
działki. Zarząd uznał, żee sprawę należy
uregulować w trybie bardzo pilnym.
Zarząd postanowił przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu teren na łąkach
poborowinowych (działka bud. nr 92/5
AM-2 obręb Zdrój) z przeznaczeniem
pod mini-golf.
Zarząd postanowił dofinansować zawody
(bieg karnawałowy) w kwocie 4 mln. zł.
Zarząd wyszedł z inicjatywą zorganizowania „na sportowo” ferii w mieście la dzieci
i młodzieży. Opiekę nad chętnymi uczestniczenia w takiej formie spędzania czasu
sprawować będą nauczyciele wf. Na ten
cel przeznaczono 4 mln. zł.
Podjęto decyzję o postawieniu znaku „zakaz ruchu wszelkich pojazdów” na drodze do DW „Warszawianka” w Podgórzu
ze względu na istniejące niebezpieczeństwo dla pieszych.
Podjęto uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych i
użytkowych w budynkach komunalnych
na rzecz dotychczasowych najemców.
Dokonano inspekcji budowy szkoły i zapoznano się ze stanem i postępami robót.
W związku z powyższym dokonano wpisu do dziennika budowy. Zasygnalizowano wykonawcy obawy co do dotrzymania
ustalonych terminów.
* W odpowiedzi na pismo Ochotniczej
Straży Pożarnej, Zarząd zwrócił się do
prezesa OSP o podanie wstępnego szacunku kosztów planowanych robót remontowych remizy.
* Przeprowadzono wizję lokalną na
Jamrozowe’ Polanie. Dokonano oceny
obiektów w aspekcie zbliżających się zawodów sportowych.

Z komisariatu policji
11.12. Policja została wezwana do pogotowia ratunkowego, gdzie pewien duszniczanin awanturował się pod wpływem alkoholu. Delikwent użył obraźliwych słów w
stosunku do interweniujących policjantów i
stawiał przy tym czynny opór. Dochodzenie
jest w toku.
* * *
16.12 w jednej z melin doszło do awantury,
w trakcie której jeden z uczestników, duszniczanin, został uderzony w głowę i kilka
dni później zmarł szpitalu. Z dotychczas
dokonanych ustaleń wynika jednak, że owo
uderzenie nie było bezpośrednią przyczyną
zgonu. Śledztwo jest w toku.
* * *

W nocy 16/17.12 włamano się powtórnie do restauracji „Zagłoba”. Straty szacuje
się na ok. 9.5 mln. zł.
* * *
19.12 miało miejsce włamanie do domu
w Podgórzu. Straty wynoszą ok. 50 mln.
Część łupu sprawcy porzucili nieopodal
miejsca przestępstwa.
* * *
07.01. ok. godz. 19 na alejce obok parkingu strzeżonego przy ul. Wojska Polskiego
dokonano napadu rabunkowego. Poszkodowana, mieszkanka Dusznik, straciła torebkę z dokumentami, kluczami i pieniędzmi.
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To jest wasze święto!
W pierwszy czwartek marca zagęszczenie wybitnych sportowców na metr
kwadratowy Duszniki Areny było z pewnością rekordowe. Wszystko za
sprawą drugiej gali Dusznickie Olimpy Sportu, organizowanej przez Urząd
Miejski, która odbyła się w sali konferencyjnej głównego budynku kompleksu. Wyróżniono 58 sportowców i osób zaangażowanych w dusznickie życie
sportowe – za wyniki i zasługi w sezonie 2018.
Na sali wśród zaproszonych gości
znaleźli się: radni województwa dolnośląskiego Teresa Zębik i Stanisław Jurcewicz, radna powiatu kłodzkiego Krystyna Śliwińska, wiceprezes
Polskiego Związku Biathlonu Stanisław Kępka, prezes Dolnośląskiego
Związku Biathlonu Jerzy Pytasz, dyrektor ds. klientów strategicznych
firmy Viessmann Łukasz Sajewicz,
burmistrz Szczytnej Jerzy Król. Środowisko dusznickie reprezentowali burmistrz Piotr Lewandowski oraz
radni Rady Miejskiej, dyr. Miejskiego Zespołu Szkół Renata Brodziak i
p.o. dyr. Miejskiego Ośrodka Kultury
i Sportu Magdalena Kijanka.
– To wyjątkowa chwila, spotykamy
się na drugiej Dusznickiej Gali Sportu.
Sport to aktywność, która znana jest
wszystkim już od starożytności. Jedni
definiują sport jako rodzaj gry i zabawy, inni utożsamiają sport z walką i
rywalizacją. Jeszcze inni uważają, że
jest to odkrywanie samego siebie.(…)
Jestem dumna, że przyszło mi kierować szkołą, która wychowuje olimpijczyków i mistrzów. Mamy już wielkie
nazwiska: Anna Stera, Weronika Nowakowska, Kamila Żuk i jeszcze wielu innych, ale karty księgi sportu w
Dusznikach są ciągle otwarte i będą
je zapełniać obecni tutaj sportowcy –
tymi słowami galę otworzyła Renata
Brodziak, która – przypomnijmy –
jest współpomysłodawczynią imprezy.

Stypendyści
i wyróżnieni
Stypendia burmistrza otrzymali: Justyna Panterałka, Paulina Kulik,
Hanna Mazur, Monika Wyszyńska, Marta Paździorko, Kaja Gajewska, Nicol Kamińska, Alicja
Jasztal, Kinga Wojnar, Filip Hawrylak, Aleksandra Glamkowska,
Jakub Ogorzałek, Zofia Karmazyn, Marzena Zoriy.
Swoje własne stypendium ufundowała i wręczyła Marzenie Zoriy z życzeniami licznych sukcesów i medali radna powiatu kłodzkiego Krystyna
Śliwińska. – Chciałam złożyć serdeczne gratulacje nauczycielom, trenerom, ale przede wszystkim sportowcom. Tym, o których już głośno, nie
tylko w Polsce, ale i na świecie. Ale
również tym, dla których to dopiero
początek sportowej drogi. Kiedy pracowałam w dusznickim liceum, miałam okazję przekonać się, jak wielkim
trudem jest pogodzenie nauki, tej codziennej, z obowiązkami sportowca –
powiedziała.
Stypendia ufundowane przez dusznickie radne – Aleksandrę Hausner-Rosik, Krystynę Cieślak, Elżbietę Żulińską, Agnieszkę Maksylewicz,
Patrycję Bednarz i Małgorzatę Hołyst – wręczyła przewodnicząca Rady
Miejskiej Aleksandra Hausner-Rosik.
Otrzymali je: Natalia Finc, Antonina
Ostrowska, Aleksandra Jabłońska,

Amelia Pańczyszyn, Jakub Bednarz, Mariusz Bałęczny i Maciej
Siwek. – W imieniu Rady Miejskiej
Dusznik-Zdroju wszystkim nominowanym do Olimpów Sportu serdecznie gratuluję. (…) Dla nas wszyscy
jesteście zwycięzcami, jesteście mistrzami w swoich dyscyplinach sportu
– gratulowała przewodnicząca.
Nadszedł czas na uhonorowanie
osób zasłużonych dla dusznickiego
sportu. Kryteria nominacji były różne,
ale w większości dotyczyły rodziców,
którzy niemal zawsze stoją za sukcesem swoich dzieci, wspierają je i dopingują. – Chciałbym bardzo podziękować wszystkim rodzicom, bo sam
fakt, że dzieci uczestniczą w treningach regularnie, to już jest olbrzymie
osiągnięcie – rozpoczął trener Bogusław Hacuś. – Klub [UKS Orlica] istnieje tak naprawdę tylko dzięki rodzicom. Kryteria w tym roku były bardzo
surowe. Po pierwsze – wycieranie nosów, po drugie – wiązanie sznurówek,
po trzecie – gotowanie, a dopiero później inne sprawy – tak scharakteryzowała poświecenie mam i ojców
trenerka Agnieszka Ziemczonek. Wyróżniono: Annę Panterałkę, Arkadiusza Ogorzałka, Sabinę i Grzegorza Boosów, Martę i Michała
Grudyszów, Roberta Jabłońskiego, Magdalenę Kijankę, Gabrielę
Moździeż, Sławomira Bernackiego i Marzenę Mielcarek.
– Chciałabym wyróżnić grupę
sportowców, którzy pojawili się w naszej szkole rok temu – mówiła Ewa
Tucholska, nauczycielka wychowania
fizycznego w MZS – Są to badmintoniści. Dwa lata temu zaczynaliśmy
bardzo mocno rekreacyjnie, a w tym
roku drużyna zdobyła srebrny medal w zawodach strefowych i dziesiąte
miejsce w województwie – relacjonowała z dumą. Wyróżnieni badmintoniści to: Karina Dyczko, Nikola Duda,
Martyna Witek i Dawid Giza.
Podczas gali wyróżniono również grupę najmłodszych biathlonistów: Martynę Bernacką, Karolinę
Biernacką, Martynę Biegus, Marysię Karmazyn, Mateusza Kijankę, Kamila Mielcarka, Oliwię Kubacką, Natalię Półtorzycką i Olę
Skorupę. – To jest grupka młodych
biathlonistów i proszę się im przyjrzeć, bo być może już niedługo będziemy mogli ich oglądać na arenach
międzynarodowych – podsumowała prezentację zawodników trenerka
Bożena Janukowicz. Wśród wyróżnionych znalazł się również Jan Jakubiec, który trenuje tenis ziemny w
Czechach i w Szczawnie-Zdroju.
Jako ostatni wyróżnienia wręczał
prezes MKS Pogoń Duszniki-Zdrój
Paweł Skok. – Chciałbym podziękować wszystkim ludziom, dzięki którym my, jako osoby związane z Pogonią, możemy się realizować. Tak
jak wszyscy moi poprzednicy, dziękuje rodzicom, dziękuję burmistrzowi,

miastu, naszym sponsorom i wszystkim ludziom, którzy nam dobrze życzą. Natomiast szczególne podziękowania chciałbym skierować w stronę
prezesa ZEM Andrzeja Banaszewskiego. Niewiele osób zdaje sobie
sprawę, że bardzo niewiele brakowało, aby drużyna seniorów Pogoni
przestała istnieć w poprzednim roku.
Gramy dalej dzięki wsparciu ZEM-u
i są przed nami jakieś perspektywy –
powiedział.
Wyróżnienie dla sponsora nie było
jedynym. – Chciałbym uhonorować
dwóch bardzo zasłużonych dla klubu. Są to ludzie związani z klubem
od zawsze, którzy pamiętają czasy starej wielkiej Pogoni, która była jedną
z największych drużyn w regionie.
Mnie wprowadzali do piłki jako moi
trenerzy i zapewne mają wielki wkład
w to, że ciągle z tą piłką jestem związany – tak Paweł Skok zwrócił się do
Mieczysława Jakóbka i Marka Niemczuka.

Niektórzy ze sportowców odebrali stypendia od burmistrza
i radnych Rady Miejskiej Dusznik-Zdroju

Olimpy 2018
Zasady przyznawania nagród pozostały niezmienne. Trenerzy poszczególnych dyscyplin nominowali po szóstce zawodników, z których najlepsza
trójka otrzymała nagrodę Dusznickiego Olimpa Sportu 2018. W przypadku
dyscyplin mniej popularnych wśród
duszniczan nominowano po cztery
osoby, a Olimpa otrzymał tylko jeden
sportowiec. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku tenisa i narciarstwa
alpejskiego. Wszystkim nominowanym wręczono pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody rzeczowe ufundowane
przez Viessman Polska, ZEM Sp.
z o.o., Grupę BFC i Muzeum Papiernictwa. Zwycięzcy dodatkowo
otrzymali gratyfikacje finansowe od
gminy Duszniki-Zdrój, Stowarzyszenia Zieleniec, Roberta Kowala
i ZEM-u oraz kryształowe statuetki.
Główną część uroczystości rozpoczął burmistrz Piotr Lewandowski:
– Mam przyjemność powitać państwa na drugiej gali Dusznickie Olimpy Sportu. To jest wasze święto, kiedy
możemy wam wszystkim pogratulować, powiedzieć „dziękuję” i się ukłonić za te wszystkie emocje sportowe,
które w nas wywołujecie. (…) Oprócz
pomocy rodziców i trenerów są też
firmy, które wspierają finansowo nasze dusznickie kluby, które wspierają
nas też dzisiaj podczas tej gali. Oczywiście ZEM, to jest nasz największy
dar, jeśli chodzi o to, co robi dla dusznickiego sportu od wielu lat. Tak naprawdę, każda dyscyplina, jaka tutaj jest, korzystała z pomocy ZEM-u.
Jest też firma, która – wydawałoby się
– potężna korporacja, co ich obchodzi kilku sportowców w Dusznikach?
Jest z nami od początku, przypomnijmy, że wcześniej wspierała przez wiele lat Weronikę Nowakowską, a teraz
wspiera nas podczas tej gali. Dziękuje-

Dusznickie Olimpy wręczała dyrektor MZS Renata Brodziak
i burmistrz Piotr Lewandowski, na zdjęciu z Kają Gajewską

Olimp Sportu w kategorii sportowiec amator został przyznany Agnieszce
Uznańskiej, której aktywność mocno ożywiła dusznicką halę sportową

Hanna Mazur – najmłodszy dusznicki Olimp Sportu 2018.
Nagrodę otrzymała w kategorii łyżwiarstwo szybkie

my firmie Viessmann, którą dzisiaj reprezentuje Łukasz Sajewicz. Mówiąc
„firmy”, mam na myśli również stowarzyszenia, które wspierają dusznicki
sport. Jest takie jedno stowarzyszenie,
które od początku istnienia UKS Orlica, wspiera ich bardzo mocno. To Stowarzyszenie Zieleniec.

Biathlon
Do nagrody nominowano: Justynę
Panterałkę, Monikę Wyszyńską, Jakuba Ogorzałka, Sebastiana Ochapa,
Łukasza Bałęcznego i Norberta Leszczyńskiego. Pierwszego Olimpa otrzymała podwójna mistrzyni Polski na
nartorolkach, medalistka Mistrzostw
Polski w kategorii młodziczki, zwyciężczyni Pucharu Polski, członkini
kadry narodowej juniorów w biathlonie – Justyna Panterałka. Druga nagroda w tej kategorii przyznana została medaliście Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży i Mistrzostw
Polski na nartorolkach, członkowi
klasy anrodowej młodzieżowej, reprezentantowi Polski podczas Nadziei Olimpijskich – Jakubowi Ogorzałkowi. Jako trzeci nagrodzony
został członek kadry narodowej juniorów, reprezentant Polski podczas
Mistrzostw Świata Juniorów – Łukasz
Bałęczny, który nagrodę otrzymał
m.in. za zdobycie trzeciego miejsca w
klasyfikacji generalnej zawodów „Celuj w Igrzyska” oraz licznych medali
podczas Pucharów Polski. Nagrodę
w imieniu Łukasza odebrał jego tato,
gdyż on sam w czasie trwania gali był
sześć tysięcy kilometrów od Dusznik-Zdroju, w Krasnojarskuna Syberii, gdzie uczestniczył w 29. Zimowej
Uniwersjadzie. Nagrody wręczał burmistrz Piotr Lewandowski i dyrektor
MZS Renata Brodziak.

Łyżwiarstwo szybkie
Do nagrody nominowano: Kaję Gajewską, Natalię Finc, Antoninę Ostrowską, Hannę Mazur, Filipa Hawrylaka i
Mariusza Bałęcznego. Pierwsza statuetka została przyznana zdobywczyni
czwartego miejsca w mass-starcie w
Pucharze Świata Juniorów i licznych
medali Mistrzostw Polski – Kaii Gajewskiej.
Druga nagroda trafiła do Filipa

Hawrylaka, który w poprzednim sezonie wielokrotnie zdobywał złota w
Mistrzostwach Polski w łyżwiarstwie
szybkim. Trzeci olimp w tej kategorii trafił do najmłodszej z laureatów
Dusznickich Olimpów – Hani Mazur,
która zwyciężyła w swojej kategorii w
klasyfikacji generalnej 2017/2018 w
short-tracku i na torze długim.

Wrotkarstwo szybkie
Do nagrody nominowano: Alicję Jasztal, Kingę Wojnar, Aleksandrę Glamkowską, Aleksandrę Jabłońską, Amelię Pańczyszyn i Jakuba Bednarza.
Olimpa otrzymały: Alicja Jasztal za
wielokrotne złote medale w Mistrzostwach Polski, Kinga Wojnar za
medale zdobyte podczas Mistrzostw
Polski i Aleksandra Glamkowska
– mistrzyni Polski 2018 oraz członkini kadry Polski na The World Games 2017.

ju. Olimpa Sportu kapituła przyznała
Agnieszce Uznańskiej. – W zeszłym
roku zwycięzcą w tej kategorii został Roland Winnicki i zapowiadam
już dzisiaj, że w przyszłym roku, czyli
2020, będziemy wspólnie z Rolandem
brali udział w Zimowych Igrzyskach
Olimpijskich w kategorii Masters. Zatem trzymajcie za nas kciuki, jedziemy do Insbrucka! – ogłosiła laureatka.

Wydarzenie roku

Do nagrody nominowano: Marysię
Przewłocką, Mikołaja Manikowskiego, Mateusza Dziwca i Wojtka Kijankę. Nagrodę otrzymał właśnie Wojtek,
którego lista osiągnięć jest imponująca, a znajdziemy na niej m.in.: trzecie
miejsce w turnieju ligi tenisowej do
16 lat, drugie miejsce w Turze Polsko-Czeskim, pierwsze miejsce w deblu
Tur Polsko-Czeski, drugie miejsce w
turnieju wojewódzkim debel, pierwsze
miejsce liga tenisa, czwarte miejsce w
turnieju wojewódzkim.

Wybór najważniejszego wydarzenia
sportowego 2018 roku nie był łatwy.
Nominację otrzymały Torowe Mistrzostwa Polski w jeździe szybkiej na
wrotkach, 52. Rajd Dolnośląski i Mistrzostwa Polski Seniorów w biathlonie. Każda z nich z zupełnie innych
powodów. Odcinek specjalny Duszniki Arena powoli odmienia rajdy samochodowe w Polsce i wyznaczył już
nowy kierunek. Nominowane zawody
biathlonowe odbyły się w marcu, więc
już bardziej wiosną niż zimą, a mimo
to warunki na trasach były dobre.
Torowe MP, które otrzymały główną nagrodę w tej kategorii, pokazały
duszniczanom jak bardzo emocjonujący to sport. Ponadto odbyły się u nas
po raz pierwszy, były ogromnym wyzwaniem organizacyjnym i ochrzciły
nasz tor. Nagrodę w imieniu organizatorów mistrzostw odebrała Agnieszka
Ziemczonek. Rywalizacja była tak wyrównana, że pozostałe imprezy wyjątkowo postanowiono również uhonorować statuetkami.

Narciarstwo alpejskie

Piłka nożna

Do nagrody nominowano: Alicję Zaczyk, Hannę Spyrę, Jakuba Zaczyk i
Mateusza Spyrę. Główną nagrodę w
tej kategorii, ufundowaną przez Stowarzyszenie Zieleniec, z rąk Jakuba
Biernackiego radnego Rady Miejskiej
z okręgu Podgórze – Zieleniec, otrzymał Jakub Zaczyk, który w sezonie
2017/18 wielokrotnie stawał na podium Pucharu Polski w narciarstwie
alpejskim.

Ostatniego Olimpa podczas drugiej
gali wręczył wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Robert Kowal, fundator dodatkowej nagrody pieniężnej
w wysokości 500 zł. W tym roku wyróżniona została drużyna trampkarzy MKS Pogoń Duszniki-Zdrój.
Młodzi pogoniści wywalczyli pierwsze miejsce w rozgrywkach trampkarzy Podokręgu Kłodzkiego w sezonie
2017/2018. – Dziękuję w imieniu
nie tylko zawodników Pogoni, ale
wszystkich, za przygotowanie tej
wspaniałej gali – powiedział odbierając statuetkę Grzegorz Staniszewski,
trener trampkarzy MKS. Do młodych
piłkarzy w imieniu zarządu klubu
zwrócił się Robert Popławski: – Pamiętajcie, że z pasji się to wszystko
zaczęło i z braku pasji się kończy,
więc pielęgnujcie ją w sobie. Gratuluję!
Galę zakończył występ Emmy
Węglorz i Poli Szlosberger i chóru Tarantella, pod kierownictwem
Agnieszki Gbyl. Występy artystyczne, przygotowane przez dusznickich uczniów, były dopełnieniem całej oprawy audiowizualnej gali, którą
poprowadzili Anita Bodzińska i Damian Bochnak. W imieniu organizatorów kierujemy podziękowania dla
Roksany Niedziałkowskiej, Adeli
Uznańskiej, Hani Słupskiej za pomoc w organizacji gali. Wyrazy uznania należa się również dla pań kucharek oraz uczennic z Miejskiego
Zespołu Szkół, które pod kierownictwem Joanny Dąbrowskiej przygotowały wyśmienity poczęstunek dla
uczestników gali.
Szymon Korzuch

Tenis

Sportowiec amator
W tej kategorii kandydatów zgłaszali sami mieszkańcy Dusznik-Zdro-

Marek Niemczuk (po lewej, obok Mieczysław Jakóbek): – Dziękujemy
prezesowi i burmistrzowi, że nie zapomnieli o starych trenerach...

Wydarzeniem roku 2018 zostały uznane Torowe Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim. Nagrodę odebrała Agnieszka Ziemczonek, trener UKS
Orlica i główny organizator wyróżnionych zawodów

Liczną grupę wyróżnionych na gali stanowili rodzice sportowców.
Na zdjęciu Marzena Mielcarek i Sławomir Bernacki

Galę zorganizowaną przez Urząd Miejski poprowadzili ponownie
Anita Bodzińska i Damian Bochnak

Radni województwa dolnośląskiego Teresa Zębik i Stanisław Jurcewicz
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