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Ważne informacje
związane z zagrożeniem
epidemiologicznym
Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego zebrał się na posiedzeniu 11
marca. Podjęto środki zaradcze przeciwko rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie Dusznik-Zdroju.
• Od 12 marca do odwołania zamknięte są wszystkie dusznickie placówki oświatowe (Miejski Zespół Szkół oraz Przedszkole
Publiczne). W kwestii opieki nad
dziećmi istnieją przepisy prawne,
które umożliwiają rodzicom uzyskanie urlopu na taką okoliczność
– informacja zostanie przesłana rodzicom przez dyrekcje placówek.
• Zamknięta do odwołania jest
Miejska Bibilioteka Publiczna.
• Zamknięte do odwołania są: Teatr Zdrojowy im. F. Chopina
(Dworek Chopina), Informacja Tu-

rystyczna (Rynek 9), Hala Sportowa, Tauron Duszniki Arena (tel. 535
981 808).
• Urząd Miejski będzie zamknięty
dla interesantów do odwołania.
Pracownicy będą przyjmować tylko w uzasadnionych przypadkach.
Obowiązuje stały kontakt telefoniczny, mailowy (tel. 748 697 660,
duszniki@duszniki.pl) oraz przez
e-puap.gov.pl i obywatel.gov.pl.
• Ośrodek Pomocy Społecznej
będzie przyjmował tylko w ważnych i pilnych sprawach. Prosimy petentów o załatwianie innych
spraw telefonicznie bądź e-mailowo
(tel. 748 669 133, 500 619 854, e-mail: opsduszniki@poczta.onet.pl)
• Zalecamy, aby osoby starsze nie
wychodziły z domu oraz ograniczyły kontakt z osobami z ze-

wnątrz. Osoby starsze, które potrzebują pomocy przy zakupie
artykułów pierwszej potrzeby, zachęcamy do kontaktu z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej – tel. 748 669
133 lub 500 619 854.
• Na mocy zarządzenia nr 21/2020
Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój
z dnia 11.03.2020 odwołane (do
odwołania) zostają wszystkie
miejskie imprezy kulturalne,
sportowe, szkolenia, itp.
W dniu zamknięcia tego numeru
gazety na terenie powiatu kłodzkiego nie stwierdzono żadnego
przypadku zakażania koronawirusem, jednak zalecamy zachowanie
daleko idącej ostrożności, a przede
wszystkim zdrowego rozsądku.

Koronawirus –
co powinniśmy
wiedzieć?
W ostatnim czasie na terenie Polski,
tak jak na całym globie, rozpowszechnia się koronawirus oznaczony skrótem SARS-CoV-w, który wywołuje
chorobę COVID-19. Objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel, ból
mięśni, zmęczenie. Choroba przenosi się drogą kropelkową, a więc
podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Najbardziej narażone na rozwinięcie choroby w ciężkiej postaci z
możliwością doprowadzenia do zgonu
są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby,
w szczególności przewlekłe.

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

Jak zapobiegać
zakażeniu
Aby zapobiec rozpowszechnianiu się
koronawirusa należy:
• często myć ręce, używając wody z
mydłem,
• zakrywać nos i usta podczas kichania, najlepiej chusteczką,
• zachować co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają,
• w przypadku powrotu z regionu,
gdzie występuje koronawirus i zauważenia u siebie objawów choroby, bądź w przypadku kontaktu z
osobą zakażoną, należy niezwłocznie telefonicznie powiadomić o tym
stację sanitarno-epidemiologiczną
lub zgłosić się do do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
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Uwaga: zmiany
w gospodarce
odpadami
Szanowni mieszkańcy, informujemy, że na terenie
gminy Duszniki-Zdrój wprowadzone zostały istotne
zmiany związane z gospodarką odpadami.

17.03.2020 - 15.04.2020

Co z miejskimi
inwestycjami?
Temat inwestycji w mieście jest bardzo często poruszany, zarówno w rozmowach mieszkańców, jak i na sesjach Rady Miejskiej. Przedstawiamy najważniejsze informacje odnośnie inwestycji, zarówno tych trwających, jak i
przyszłych, na które udało się pozyskać środki zewnętrzne.

W związku ze zmianami właściciele nieruchomości (domy jednorodzinne, wspólnoty, spółdzielnia)
zobowiązani są:
 do zakupu minimum 2 pojemników – na odpady zmieszane i bioodpady oraz utrzymanie ich w
czystości i dobrym stanie technicznym we własnym
zakresie; pojemnik na odpady zmieszane powinien
być w kolorze czarnym lub szarym pojemnik na bioodpady (resztki kuchenne) powinien być w kolorze
brązowym; pojemniki powinny identyfikować właściciela nieruchomości, np.: ODPADY ZMIESZANE,
UL. KWIATOWA 21;
 do wskazania miejsca na postawienie swoich
pojemników (w wyznaczeniu takiego miejsca może
pomóc gmina); właściciele nieruchomości, którzy
mają swój teren, powinni umieścić pojemniki na
swoim terenie, chyba że stwarzałoby to konflikt z
nieruchomościami położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie;
 do utrzymania w czystości miejsca gromadzenia odpadów (wokół pojemników na odpady);
 do poboru worków na segregację odpadów
i odprowadzanie odpadów w tych workach;
worki są do odbioru w dziale komunalnym DZK sp. z
o.o. przy ul. Słowackiego 32a w Dusznikach-Zdroju;
worki posiadają identyfikację właściciela nieruchomości w postaci kodu kreskowego (1 nieruchomość
– 1 kod kreskowy); worek żółty – plastik, metale,
opakowania wielomateriałowe, worek niebieski –
papier, worek zielony – szkło, worek brązowy –
bioodpady;
 do wystawiania worków zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów (w tym samym dniu lub
wieczorem w dniu poprzedzającym odbiór); odpady segregowane wystawione w workach innych niż
wymienione wyżej nie będą odbierane;
 do odprowadzania we własnym zakresie do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Dworcowej
(skład opału) tzw. gabarytów, odpadów z remontów, opon, elektroodpadów (itp.) oraz bioodpadów
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
insp. Agnieszka Kunc – ws. wskazania miejsca na
pojemniki, segregacji odpadów itp.: gkm@duszniki.pl, tel. 533 320 095, 748 697 680;
insp. Małgorzata Gutkowska – ws. deklaracji i
opłat: kasa@duszniki.pl, 748 697 684

Wszyscy martwimy się, że Aleja Chopina wciąż jest placem budowy.
Trzymajmy kciuki, by szybko udało się wyłonić nowego wykonawcę

Jest wykonawca wieży
Pod koniec lutego udało się wyłonić
wykonawcę wieży widokowej na Orlicy. Przetarg udało się rozstrzygnąć
za czwartym razem i po prawie
dwóch latach od ogłoszenia informacji o otrzymaniu dofinansowania
w ramach projektu polsko-czeskiego
pn. „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy –
część wschodnia”.
Dlaczego tak długo trwało znalezienie wykonawcy? Trzy poprzednie
przetargi zostały unieważnione. Spowodowane było to zbyt wysokimi
oczekiwaniami finansowymi ze strony startujących w przetargach firm.
Teraz spośród pięciu złożonych ofert
wybrano ofertę firmy CAKO z Polanicy-Zdroju, która przedstawiła najkorzystniejszą propozycję. Koszt wykonania wieży to blisko 800 tys. zł.
– Zgodnie z umową budowa wieży powinna zakończyć się w listopadzie tego roku, dlatego też chcemy,
aby prace ruszyły możliwie jak najszybciej. Musimy jednak poczekać, aż
na Orlicy stopnieje śnieg – mówi burmistrz Piotr Lewandowski.
Przypomnijmy, że w ramach inwestycji na szczycie Orlicy ma powstać
blisko 26-metrowa, drewniana wieża.

Według projektu teren wokół niej ma
być wyposażony w stoły, ławki i stojaki na rowery, a przy wejściu na górny
taras ma zostać zamontowany licznik
do pomiaru liczby odwiedzających ją
turystów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, późną jesienią będziemy wreszcie mogli podziwiać widoki
z tego tarasu. Od drogi wojewódzkiej do wieży dotrzemy po istniejącej
gruntowej drodze, którą biegnie czerwony i zielony szlak turystyczny.

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Inwestycja zakłada przebudowę blisko 9 km tras oraz przygotowanie odpowiedniej infrastruktury w
postaci odwodnienia tras, a także ich
oznakowania. Singletracki będą miały
na celu połączenie miasta ze szczytem
Orlicy, gdzie równolegle ma zostać
wybudowana wieża widokowa. Zgodnie z warunkami przetargu, wyłoniony wykonawca musi wykonać zadanie
najpóźniej do połowy czerwca br.

Ścieżki czekają

Czeka też aleja

Z końcem lutego ogłoszono kolejny przetarg na przebudowę ścieżek leśnych na terenie naszej
gminy na ścieżki rowerowe typu
singletrack. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione, ponieważ
wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, nie złożył wymaganego kompletu dokumentów. Natomiast pozostali zainteresowani złożyli
oferty z kwotą przekraczającą założenia finansowe inwestycji.
Projekt, w ramach którego mają
powstać singletracki jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu

W ramach projektu Aquamineralis Glacensis do 31 stycznia miała zakończyć się przebudowa Alei Chopina wraz ze źródłami wody mineralnej
„Jacek” i „Agata”. Jednak wykonawca nie wykonał prac w terminie i
gmina zmuszona była odstąpić od
umowy. Na chwilę obecną prowadzone są czynności zabezpieczające teren
budowy. Trwa również inwentaryzacja
budowlana, która ma na celu określenie robót, które pozostały do wykonania. Będzie podstawą do wyłonienia
kolejnego wykonawcy, który dokończy inwestycję.
ps
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XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ, 27 LUTEGO

Od zieleni do fotoradaru
To było jedno z tych posiedzeń, które nie miało zdecydowanie dominującego wątku. Kilkukrotnie jednak
wracał w dyskusji temat jawności umowy Mokisu z Tauronem w sprawie sponsoringu, a także pytanie,
czy mieszkańcy gotowi są na zmiany, jakie niosą ze sobą nowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami.
Pod nieobecność burmistrza władzę
wykonawczą naszej gminy reprezentowała podczas sesji wiceburmistrzyni
Karolina Łuszczki. Po zwyczajowym
powitaniu przez przewodniczącą rady
Aleksandrę Hausner-Rosik zarówno
obecnych na sali, jak i tych, śledzących obrady poprzez transmisję internetową, Łuszczki złożyła wniosek o
zmianę porządku obrad, proponując
wprowadzenie dwóch nowych projektów uchwał. Pierwszy – zmieniający
uchwałę w sprawie świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Drugi – w sprawie uchwalenia
regulaminu korzystania z cmentarza
komunalnego w Dusznikach-Zdroju.
Czy projekt tego regulaminu był
omawiany w komisji po wprowadzeniu zmian w jego treści? – zainteresował się wiceprzewodniczący rady
Robert Kowal. Ponieważ okazało się,
że niezupełnie, zaproponował, by najpierw przedyskutować dokument na
posiedzeniu komisji, w obecności administratora cmentarza. Propozycję
poparł radny Piotr Zilbert oraz radna Małgorzata Hołyst, która zauważyła przy tym, że jest dużo zastrzeżeń co
do utrzymania cmentarza.
Radni przychylili się do propozycji
Kowala. Projekt odrzucono 11 głosami, wstrzymali się Aleksandra Hausner-Rosik, Stanisław Puchniak i
Elżbieta Żulińska. Natomiast za wprowadzeniem do porządku obrad pierwszego z projektów uchwał głosowało
13 radnych, wstrzymała się Elżbieta Żulińska. Porządek obrad wraz ze
zmianami przyjęto 13 głosami, Żulińska po raz kolejny wstrzymała się od
głosu. Nieobecna była Patrycja Bednarz, która na sesji pojawiła się później.

Komu zieleń
Czas na zapytania do dyrektorów jednostek gminy. Radny Wojciech Kuklis: – Od jakiegoś czasu dochodzą
mnie takie słuchy, mówi się o tym
wśród pracowników zakładu komunalnego, iż miasto chce podjąć jakieś
kroki celem pozbawienia pielęgnacji
zieleni Dusznickiego Zakładu Komunalnego. Wiem, że wczoraj na komisji było takie pytanie, padło tu. Pani
Asia opowiadała, że będzie przetarg,
że wszyscy będą mogli do tego przetargu przystąpić. Panie prezesie, jak
jesteście w tej chwili przygotowani do
tego przetargu, żebyście nie stracili takiej szansy, jaką jest, jakby nie patrzeć,
wypracowanie jakiś zysków związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni w mieście? Żeby DZK po prostu
tego nie stracił.
Prezes DZK Sławomir Szymaszek:
– W tej chwili nie mamy zlecenia na
utrzymanie zieleni w mieście. Będzie przetarg, jeszcze nie jest ogłoszo-

Kto będzie opiekował się miejską zielenią w tym roku? Rozstrzygnie postępowanie przetargowe
ny. Będziemy oczywiście startować w
tym przetargu. Będzie określona specyfikacja, będziemy kalkulować ceny
zgodnie z wymogami specyfikacji.
Radny Marcin Zuberski: – Panie
prezesie, czy jeśli zakład nie wygra
tego przetargu, to będą zwolnienia
duszniczan w zakładzie? – Zobaczymy. Mamy też inne ścieżki rozwoju
zakładu. Prawdopodobnie może być
taka sytuacja, że nie zostaną przedłużone umowy dla pracowników. Nie
myślę o zwolnieniach na razie.
Małgorzata Hołyst poruszyła kwestię zmian związanych z wprowadzaniem przepisów nowej „ustawy
śmieciowej”. Jej zdaniem akcję powiadamiania o nich mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe, należałoby rozpocząć z pewnym wyprzedzeniem, żeby
wszyscy zdążyli się przygotować. – Bo
widzimy, że jednak nasi mieszkańcy,
pomimo dotychczasowej edukacji, nie
są przygotowani do segregacji odpadów...
– Może to nie jest pytanie dokładnie do mnie, bo my zagospodarowujemy te odpady, odbieramy oczywiście.
We wspólnotach mieszkaniowych,

którymi zarządzamy, prowadzimy akcje mającą na celu uświadomić mieszkańcom zasady segregacji. Robimy to
na zebraniach wspólnot mieszkaniowych. My jesteśmy gotowi jako zarządca do wprowadzenia zmian.
Przewodnicząca zaproponowała, by
temat kontynuować w ostatniej cześć
sesji, bo pytania związane z nowymi zasadami segregacji powinny być
adresowane do pracownika Urzędu
Miasta.

Umowa
(nie)publiczna
– Czy rada miejska mogłaby zobaczyć umowę na sponsoring podpisaną z Tauronem? – Robert Kowal
zwrócił się do dyrektorki Miejskiego
Ośrodka Kultury i Sportu. Magdalena Kijanka: – Do dnia dzisiejszego do
Mokisu nie wpłynął wniosek o udostępnienie dokumentacji. Jeżeli tylko
taki dokument wpłynie, to oczywiście
się do tego ustosunkujemy.
Przewodnicząca zapytała radcę
prawnego, czy rada może mieć wgląd
w taką umowę. Tomasz Stefański: –

Państwo jako radni, tak samo każdy
inny obywatel, mają prawo składania wniosku o uzyskanie informacji
publicznej. A czy dokument w postaci tej umowy, będącej w posiadaniu
Mokisu, spełnia warunki i czy może
być udostępniony, czy też nie może
być udostępniony, to należy do analizy podmiotu dysponującego tym dokumentem.
Kowal wyjaśnił, dlaczego radni interesują się treścią umowy: może ona
rodzić skutki finansowe, a Mokis jest
przecież jednostką organizacyjną gminy. – Ja chciałbym wiedzieć, z czym to
się wiąże. To że dostaliśmy pieniążki,
dobrze. Ale są też zobowiązania – podkreślił wiceprzewodniczący. Wyraził
obawy, że te zobowiązania mogłyby
wymagać zwiększenia dotacji dla
ośrodka z budżetu gminy. – I dlatego chcemy tę umowę widzieć.
Stefański przypomniał, że samorządowe instytucje kultury są jednostkami formalnie niezależnymi od organizatora. – One mają swoją odrębną
osobowość prawną i de facto kontrola nad nimi jest mocno dyskusyjna, bo
nie ma szczegółowych, jasnych pod-

staw prawnych, stwierdzających, co
wolno organizatorowi, a czego nie.
Radni (…) nie mają jakichś szczególnych uprawnień w ustawach ustrojowych, które zezwalałyby im na dostęp
do dokumentów. Muszą korzystać z
normalnie obowiązujących przepisów
prawa. I tutaj niestety jedyną podstawą
jest ustawa o dostępie do informacji
publicznej. Jeżeli to Mokis jest dysponentem tej umowy, no to tylko i wyłącznie Mokis może zadecydować co
do faktu, czy ta umowa powinna zostać udostępniona. Bo co do zasady, faktycznie zgodzić się trzeba z
tym, że dotyczy ona spraw publicznych i że samorządowe instytucje
kultury dysponują środkami publicznymi. Stąd też z pewnością zobowiązane do udzielania informacji publicznej są. Natomiast ustawa
zawiera też wyłączenia, ponieważ informacja może zawierać albo tajemnicę państwową, ale także tajemnice
przedsiębiorcy, która, jeżeli została
skutecznie zastrzeżona w umowie, a
tego nie jesteśmy w stanie ocenić my
osobiście, no to tak naprawdę może
stanowić podstawę do odmowy udzielenia informacji publicznej. Oczywiście w tym momencie odmowa powinna odbyć się w określony sposób,
określoną procedurą. Ustawa nakłada obowiązek wydania decyzji administracyjnej w tym zakresie, od której
oczywiście służy odwołanie ewentualnie do sądu
Zamykając dyskusję w tej sprawie
Hausner-Rosik poprosiła przewodniczącego Komisji Finansów Jakuba
Biernackiego o złożenie do Mokisu
formalnego wniosku o udostępnienie
informacji publicznej w sprawie umowy sponsoringu zawartej przez ośrodek z Tauronem.

Czyje
te narty?
To jednak nie koniec pytań do dyrektorki Mokisu. Wojciech Kuklis
nawiązał do poruszanej podczas poprzedniej sesji kwestii prowadzenia
wypożyczalni sprzętu narciarskiego
na Jamrozowej Polanie. Magdalena
Kijanka informowała wówczas, że wypożyczalnię planowano oddać do prowadzenia wyspecjalizowanej firmie,
ale żadna nie odpowiedziała na zapytanie ofertowe. Według Kuklisa była
osoba zainteresowana, ale nie otrzymała zapytania. Czy ta wypożyczalnia
jest otwarta i czy wypożyczany sprzęt
należy do Mokisu czy może jest dzierżawiony? – dopytywał radny. Kijanka potwierdziła, że wypożyczalnia jest
czynna i cieszy się dużym powodzeniem. – Sprzęt nie jest własnością Mokisu, mamy zawartą umowę na użyczenie czy wypożyczenie tego sprzętu
z firmą zewnętrzną – powiedziała.
Tłumaczyła, że zapytanie w sprawie
prowadzenia wypożyczalni w sezonie
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2020/2021 zostało wysłane zgodnie
z przepisami do co najmniej trzech
podmiotów.

Konserwator
się nie zgadza
Sprawa koncepcji architektonicznej
garażu dla wozu bojowego, który to
garaż miałby być dobudowany do remizy strażackiej, była pierwszą z poruszonych przez wiceburmistrzynię.
Koncepcja była omawiana 6 lutego
z konserwatorem zabytków podczas
spotkania w Dusznikach. W efekcie
do biura konserwatora wysłane zostało nazajutrz oficjalne pismo z prośbą
o opinię, zaś odpowiedź wpłynęła 17
lutego. Anna Nowakowska-Ciuchera, kierownik wałbrzyskiej delegatury
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zaopiniowała
koncepcję negatywnie: „Dobudowanie do bryły remizy nowego garażu doprowadziłoby do dekompozycji całości obiektu, figurującego
w wykazie zabytków, a więc podlegającego ochronie konserwatorskiej. W tym przypadku dopuszczalne jest poszerzenie wysokości
i szerokości istniejących drzwi garażowych” – napisała.
Modernizacja Alei Chopina: – Tak
jak mówiłam ostatnio, odstąpiliśmy
od umowy z wykonawcą. Teraz podejmujemy kroki, to jest nasz priorytet,
celem zabezpieczenia placu budowy
i przeprowadzenia jak najszybciej inwentaryzacji na budowie. Co jest nam
niezbędne do przeprowadzenia kolejnego postępowania, mającego na celu
wyłonienie wykonawcy, który dokończy tę inwestycję. Natomiast czekamy
jeszcze na informację ze strony jednego z partnerów projektu, chodzi mi
tutaj o Nachod, który występuje, m.in.
na wniosek gminy Kudowa-Zdrój, o
przedłużenie terminu realizacji tego
projektu partnerskiego Aqua Mineralis Glacensis. W momencie, kiedy
uzyskamy informację do kiedy ten
projekt zostanie przedłużony, wtedy
będziemy mogli wystartować z nowym przetargiem i wyłonić wykonawcę. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś
odległy termin.
Wieża widokowa na Orlicy: – Rozpisaliśmy postępowanie przetargowe i
rzeczywiście udało się wyłonić wykonawcę. Jeszcze nie podpisaliśmy umowy, ale dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty. Jest to firma Cako
z Polanicy-Zdroju, która ma doświadczenie w budowie wież widokowych,
tego typu infrastruktury turystycznej.
Wybudowała platformę widokową w
Radkowie (…) i wieżę widokową w Suszynie, również w gminie Radków.
Mamy nadzieję, że w tym przypadku
będziemy mieć większe szczęście niż
w przypadku Alei…

Tyle dobrego
Ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok radni zapoznali się
w przededniu sesji na wspólnym posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej i
Spraw
Gospodarczo-Technicznych
oraz Komisji Finansów. Podczas sesji
podsumowanie sprawozdania przedstawiła insp. Maria Lis.
Na realizację programu wydatkowano 328 tys. zł (wszystkie kwoty w zaokrągleniu). Przypomnijmy, że
środki te pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz z
opłat ponoszonych przez sprzedawców w związku z osiągniętym obrotem napojów alkoholowych za rok
poprzedni. Wpływy z tego tytułu wyniosły w ub. roku 343 tys. zł. Na co poszły pieniądze?

62 tys. zł otrzymały kluby sportowe – UKS Orlica (20 tys.), MKS ZEM
Pogoń (24 tys.) oraz MKS Duszniki-Zdrój (18 tys.) na organizację imprez
sportowych, sportowo-kulturalnych
oraz udział w rozgrywkach i zawodach.
56 tys. wydano na bezosobowy fundusz płac czyli umowy-zlecenia związane z prowadzeniem terapii rodzinnej, konsultacji i psychoedukacji,
zajęć sportowych, zajęć profilaktyczno-rehabilitacyjnych, wyjazdów na
pływalnię oraz z tytułu wynagrodzeń
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zakup materiałów i wyposażenia to koszt 28 tys. zł, z czego większość dotyczyła programu „Sportowa szkoła” (sprzęt i odzież sportowa).
Zakup pozostałych usług – 108 tys.
zł. To głównie koszty organizacji imprez, zajęć i wyjazdów dla dzieci, w
dużej mierze podczas wakacji i ferii,
ale także udzielania porad prawnych
dla klientów OPS, organizacji imprezy wigilijno-adwentowej, konsultacji
psychologicznych w OPS oraz modernizacji pomieszczeń w budynku
przy ul. Sprzymierzonych 6.
23 tys. wydano na dofinansowanie
obozu w ramach programu „Sportowa
szkoła” oraz prowadzenie zajęć z rolkarstwa i biathlonu. 25 tys. zł to czynsz
Poradni Terapii Leczenia Uzależnień i
Współuzależnienia przy ul. Sprzymierzonych 11. Zakup kserokopiarki pochłonął 13 tys., zaś szkolenia pracownicze – 1 tys.
Razem wydatki poniesione na realizację programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wyniosły 320 tys. zł, zaś
na przeciwdziałanie narkomanii – 8
tys. zł. W ramach tych drugich dokonano zakupu materiałów i wyposażenia, dofinansowano przewozy i wstęp
na pływalnię w Kłodzku i zorganizowano warsztaty dotyczące narkomanii.

Tyle pracy
Rada przyjęła plan pracy Komisji
Uzdrowiskowej i Spraw Gospodarczo-Technicznych na pierwsze półrocze
br. Komisja zajmie się m.in.: w marcu
– kwestią rozbudowy remizy, w kwietniu – koncepcją odwiertów mających
na celu znalezienie źródeł wody pitnej dla miasta, w maju – podsumowaniem rezultatów edukacji prowadzonej wśród mieszkańców w zakresie
segregacji odpadów, w czerwcu – stanem przygotowania miasta do sezonu
letniego.
Z kolei plan pracy Komisji Finansów, który również przyjęto, przewiduje m.in. takie tematy posiedzeń:
w marcu – analiza funkcjonowania
i kosztów utrzymania skibusa w sezonie zimowym 2019/20, analiza wydatków zaplanowanych na promocję
miasta w br., analiza kosztów poniesionych na utrzymanie i pielęgnację
zieleni miejskiej za rok ubiegły i plan
na br.;
w kwietniu – omówienie kosztów
przeprowadzenia wydarzeń sportowych organizowanych przez MOKiS
w sezonie zimowym 2019/20, analiza
działalności MOKiS pod względem
finansowym za rok 2019; w maju –
omówienie ulg i umorzeń z tyt. podatków lub opłat lokalnych udzielonych
podmiotom za rok 2019, omówienie
stanu ściągalności zaległości czynszowych przez Dusznicki Zakład Komunalny; w czerwcu – wykonanie budżetu gminy za rok 2019, potrzeby
finansowe placówek oświatowo-wychowawczych na rok szkolny 2020/21.

Nowa forma pomocy
Po przerwie radni zalogowali się do
systemu informatycznego już w komplecie, pojawiła się bowiem nieobec-
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na w początkowej części sesji Patrycja
Bednarz. Pierwszy z rozpatrywanych
projektów uchwał – w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
Czym jest mieszkanie chronione?
To forma pomocy społecznej przygotowującej pod opieką specjalistów
osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym
funkcjonowaniu.
Pobyt w mieszkaniu chronionym
może być przyznany osobie, która ze
względu na trudną sytuację życiową,
wiek, niepełnosprawność lub chorobę
potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu (ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym
przez jednostkę całodobowej opieki),
w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą, młodzieżowy
ośrodek wychowawczy, zakład dla
nieletnich, a także cudzoziemcowi,
który uzyskał w RP status uchodźcy
lub ochronę uzupełniającą. Długość
pobytu danej osoby w mieszkaniu
chronionym określa się w decyzji administracyjnej. Może to być kilka miesięcy, do roku.
Dyr. Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Paluch wyjaśniała, że przygotowanie i utrzymywanie takiego
mieszkania jest zadaniem obowiązkowym gminy, zgodnie z przepisami
ustawy, które weszły w życie w 2018
r. – To mieszkanie chronione jest
jak najbardziej potrzebne i bardzo
się cieszę, że udało nam się je wyodrębnić. 2 lutego pan burmistrz
podpisał zarządzenie, którym wyodrębnił i przekazał mieszkanie
chronione pod zarząd OPS.
Lokal, którego remont właśnie dobiegał końca, mieści się przy ul. Słowackiego 21A, jest jednoosobowy, ma
powierzchnię 25 m kw., składa się z
pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju. Prowadzenie mieszkania chronionego w br. będzie kosztowało ok. 6,8
tys. zł. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym, określona w projekcie uchwały, zależy od dochodu
użytkownika mieszkania. Jeśli dochód
ten nie przekracza 100 proc. kryterium dochodowego – pobyt jest bezpłatny.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Mieszkanie za 2%
Agnieszka Fituch, kierowniczka Referatu
Techniczno-Inwestycyjnego: – Proszę państwa to jest uchwała dotycząca wysokości bonifikat przy
sprzedaży lokali gminnych na rzecz
ich najemców. Dotychczasowe korzystne bonifikaty skończyły się 31
grudnia i tu przedstawiamy propozycje na ten rok do przedyskutowania
przez radę.
Chodzi o projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi
własność gminy Duszniki-Zdrój.
Był on omawiany w przeddzień sesji na wspólnym posiedzeniu Komisji
Uzdrowiskowej i Spraw Gospodarczo-Technicznych oraz Komisji Finansów. Przewodniczący tej ostatniej, Jakub Biernacki, poinformował, że
radny Marcin Zuberski złożył wówczas wniosek, by – w przypadku wykupu lokalu mieszkalnego w budynku liczącym co najmniej dwa lokale
i zapłaty za ten lokal jednorazowo
w całości przed zawarciem umowy
przenoszącej własność – zwiększyć
bonifikatę z proponowanych 95 proc.
do 98 proc. Obie komisje jednogłośnie przyjęły wniosek Zuberskiego
i zaopiniowały pozytywnie projekt
uchwały. Wniosek poddano pod głosowanie całej radzie, która też przyję-

ła go jednogłośnie. Dodajmy, że jeśli
najemca wykupuje swoje mieszkanie
w ratach, bonifikata wynosi 50 proc.
W budynkach o jednym lokalu mieszkalnym oraz w budynkach
mieszkalno-użytkowych, gdy budynek
jest częścią składową gruntu, a część
użytkowa nie może stanowić odrębnej
nieruchomości lokalowej i jest zbywana jako pomieszczenia przynależne,
bonifikaty wynoszą odpowiednio – 90
proc. przy jednorazowej zapłacie w
całości przed zawarciem umowy, 50
proc. – przy zakupie na raty.
Warto zwrócić uwagę, że zniżki
wprowadzone uchwałą obowiązują do
końca br.

Korekty
Żeby ujednolicić terminy płatności dotyczące rożnych opłat, zaproponowano projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Zmienianą uchwałę
rada podjęła podczas sesji styczniowej. Stało w tej uchwale, że opłatę za
gospodarowanie odpadami wnosi się
do 15. dnia każdego miesiąca, którego
dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.
Zmiana polega na przesunięciu tego
terminu na dzień 20. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Kolejna korekta dotyczyła budżetu
miasta na rok 2020, a dokładnie rezerwy budżetowej. W uchwale budżetowej przeznaczono wcześniej 70 tys.
zł na rezerwę ogólną i tyle samo na
rezerwę celową na realizację zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego.
Jednak ta druga rezerwa nie powinna
być mniejsza niż 0,5 proc. wydatków
budżetu pomniejszonych o wydatki
inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi oraz wydatki
na obsługę długu. W związku z tym
trzeba było zmienić proporcje obu rezerw – ogólną zmniejszono do 60 tys.
zł, zaś celową zwiększono do 80 tys.
zł. Uchwalę rada podjęła jednogłośnie.

Minus 20%
za nieobecność
Realizując zapisy Statutu Miasta,
rada zajęła się projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju, a w
szczególności obniżenia diety radnego w przypadku jego nieusprawiedliwionej nieobecności na sesjach lub
posiedzeniach komisji. Jak podkreśliła Hausner-Rosik, kwestia ta nie była
dotychczas uregulowana.
Projekt omawiano na wspomnianym już wspólnym posiedzeniu komisji, podczas którego przewodnicząca zaproponowała, by za każdorazową
nieobecność radnego jego dieta była
obniżana o 20 proc. – relacjonował Jakub Biernacki. Wniosek ten komisje
przyjęły, choć nie jednogłośnie, i pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały po jego uwzględnieniu.
Radny Ryszard Olszewski poprosił
przewodniczącą o przypomnienie, na
jakich zasadach radny może usprawiedliwić swoją nieobecność. Statut
Miasta stanowi, że „Nieobecność uznaje się za usprawiedliwioną, jeśli jest
ona spowodowana wypełnianiem innych zadań wynikających z pełnionej
funkcji w radzie, wykonywanych w
tym samym czasie za uprzednią zgodą przewodniczącego. Zgody dla przewodniczącego udziela wiceprzewodniczący.”
Rada przyjęła najpierw wniosek
przewodniczącej o ustalenie wysokości obniżenia diety radnego w razie
jego nieusprawiedliwionej nieobecności na 20 proc. Od głosu wstrzymali się: Mieczysław Jakóbek, Wojciech
Kuklis, Marcin Zuberski i Elżbieta

Żulińska. Takim samym stosunkiem
głosów przyjęto także samą uchwałę.

Niebezpieczne
w każdej ilości
Ostatnim z rozpatrywanych projektów uchwał był ten, zmieniający
uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zmieniana uchwała została podjęta podczas poprzedniej, styczniowej
sesji. Wiceburmistrzyni: – Wojewoda zwrócił się do nas pismem o doszczegółowienie i uzupełnienie treści
poprzedniej uchwały o zapisy dotyczące odpadów niebezpiecznych. Tak też
uczyniliśmy i prosimy o przegłosowanie tej uchwały.
Marcin Zuberski wyraził wątpliwość w poprawność zapisu mówiącego, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest
zobowiązany do przyjmowania odpadów niebezpiecznych w każdej ilości. Karolina Łuszczki: – Nie możemy,
w związku z zapisami ustawowymi,
określić limitu odpadów niebezpiecznych, które musimy przyjąć od mieszkańców. W związku z tym odpady niebezpieczne w każdej ilości, do tego
jesteśmy zobowiązani jako gmina.
Robert Kowal zwrócił uwagę, że
nie chodzi tu o odpady przemysłowe:
– Mówimy o odpadach, które tak naprawdę mamy w mieszkaniach, nie w
firmach. (…) Czyli żarówki, takie rzeczy…
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

By nie biegać w krzaki
Sprawozdanie z pracy burmistrza za
ostatni okres radni jak zwykle otrzymali na piśmie. W związku z nieobecnością Piotra Lewandowskiego wiceburmistrzyni zadeklarowała, że
odpowiedzi na ewentualne pytania
radni otrzymają pocztą elektroniczną.
Jednak pytań nie było i przewodnicząca ogłosiła przejście do ostatniego
punktu porządku obrad – „interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy
różne”.
Pierwszy wystąpił Jakub Biernacki,
który jako przewodniczący Komisji
Finansów złożył wniosek o udostępnienie przez MOKiS informacji
publicznej – treści umowy o sponsoringu podpisanej przez ośrodek z
firmą Tauron. Okazało się jednak, że
wniosek musi zostać złożony na piśmie, więc przewodnicząca zadeklarowała, że takowy zostanie przygotowany.
Ryszard Olszewski przypomniał, że
minionej jesieni radni wnioskowali o zainstalowanie przenośnej toalety przy torze rolkarskim. – Już
zbliża się wiosna i trzeba by tym tematem się zająć. – Oczywiście, dziękuję za przypomnienie. Czekamy na
sezon wiosenny i tak zrobimy – odpowiedziała Karolina Łuszczki. Olszewskiego poparła Patrycja Bednarz: – Z
tego, co wiem, w tym roku ma być
w Dusznikach bardzo dużo zgrupowań, które będą trenować na naszym
torze. Wcześniej do Mokisu się podeszło, jeśli była potrzeba, a w tej chwili
nie ma żadnej możliwości, Nawet nasze dzieciaki, które tam trenują, muszą, kolokwialnie mówiąc, biegać w
krzaki… – mówiła radna. Zapytała też,
czy nie można uruchomić toalety w
obiekcie przy Alei Chopina. Przypomnijmy – tym, w którym funkcjonowała kiedyś toaleta publiczna. Według
wiceburmistrzyni, to wiązałoby się
pewnie z koniecznością znalezienia
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środków na remont, więc łatwiejszym
rozwiązaniem będzie postawienie toalet przenośnych. Bednarz: – Jak przyjedzie tyle klubów, nie tylko z Polski, z
tego co wiem, mają przyjechać, no to
troszeczkę będzie wstyd, że nie mamy
nawet toalety przy takim obiekcie…
– Jak będą mistrzostwa, organizator musi przygotować tych toalet trochę więcej. Bo jedna na pewno nie
wystarczy – zauważył Robert Kowal.
– Z tego, co pamiętam, ta nasza toaleta miejska… Nie wiem, czy jest sens ją
remontować, bo koszty przewyższyłyby chyba wybudowanie tej toalety na
nowo. Myślę, że w następnym budżecie powinniśmy szukać pieniążków,
żeby zrobić tę toaletę miejską. (…) Był
budynek Mokisu, było gdzie załatwiać
te sprawy i mogliśmy załatać dziurę tą
toaletą. A teraz tej toalety nie będzie,
czyli musimy jak najszybciej tym problemem się zająć.

Taki smród
Marcin Zuberski: – W jaki sposób
przedsiębiorcy są kontrolowani odnośnie wywozu śmieci na Zieleńcu? Ponieważ miałem zgłoszenie mieszkańca, że codziennie są palone śmieci
w jednym z ośrodków, przyjeżdża
policja, właściciel dostaje upomnienie i na tym się kończy. A smród jest
okrutny na cały Zieleniec.
Agnieszka Kunc, insp. ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej: – Jeśli
chodzi o temat palenia śmieci w Zieleńcu, to pierwsze zgłoszenie dostałam w ub. roku od jednego z radnych.
W tym samym dniu pojechałyśmy
do Zieleńca z Agatą Mikulewicz, panią od ochrony środowiska. Weszłyśmy na posesję, chciałyśmy dostać się
do właściciela, do jakiejś osoby zarządzającej. Niestety, nie było nikogo na
tej posesji. Zrobiłyśmy swój materiał
dowodowy z tego miejsca, który ewidentnie wskazywał na palenisko, na
śmieci, które są tam spalane. A były
to śmieci przeróżne, od remontowych
po zmieszane, biodpady, śmieci podlegające segregacji, czyli plastiki itd.
Zgłosiłyśmy sprawę na policję. Policja była w tym miejscu dwu- lub nawet trzykrotnie. Za pierwszym razem
też chyba nikogo nie zastała. Wiem,
że później pojechali na kolejną interwencję i ukarali pana mandatem. Natomiast tutaj ze strony urzędu został
poinformowany Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i około tygodnia czy dwóch tygodni temu byłyśmy z panią insp. Agatą Mikulewicz
i panią przedstawicielką WIOŚ-u na
wizycie u tego przedsiębiorcy. Pan z
nami się spotkał, został spisany protokół. Pan został pouczony, wie już, że
takich rzeczy robić nie wolno. Zobaczymy, jaki będzie skutek.

Naprawić radar
– Już pana burmistrza prosiłem, ale
z panią chyba prędzej załatwię… Rok
temu zgłaszałem sprawę… – zwrócił się do wiceburmistrzyni w kolejnej kwestii Marcin Zuberski. Chodziło o nieczynne od ponad roku jedno
z urządzeń mierzących i wyświetlających prędkość samochodów jadących ul. Sprzymierzonych w pobliżu
szkoły podstawowej. Trzeba je naprawić. – Dwa razy interweniowałem, ale
nic się nie dzieje w tej sprawie, a koło
szkoły… no, zdarzają się piraci drogowi. W obawie o bezpieczeństwo dzieci
prosiłbym o interwencję.

Śmieci po nowemu
Małgorzata Hołyst: – A ja powtórzę
swoje pytanie, które skierowałam do
prezesa, a to pytanie było tak naprawdę do pani Agnieszki Kunc, odnośnie
odpadów. Bo tak naprawdę mamy już
nową stawkę, mamy segregować już
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po nowemu, mamy mieć pojemniki
na pięć frakcji. Ja tylko chciałam zapytać, kiedy wszyscy mieszkańcy już
będą przygotowani do tego, czyli będą
mieć miejsce wskazane, gdzie te kubełki będą stały, czy będą mieć po
pięć, czy po jednym? I kiedy te boksy
stawiane przez gminę będą likwidowane? (...) Bo po staremu idziemy do
30 czerwca, a potem musi być już wg
nowej ustawy? Jak to wygląda? Czy
nasi mieszkańcy już w ogóle są świadomi, że to już jest ten czas i wszyscy
będziemy do tego przygotowani?
– Myślę, że w większej mierze tak
– stwierdziła insp. Kunc, dodając, że
sygnalizowała wstępnie temat zarządcom tych budynków, w których są
jeszcze lokale gminne. Nie ma natomiast wiedzy na temat zarządców tych
wspólnot, gdzie jest 100 proc. własności prywatnej. Jeśli chodzi o boksy z
pojemnikami na odpady – nie mogą
one być likwidowane przed końcem
czerwca z uwagi na trwałość projektu,
w ramach którego zostały sfinansowane. Od lipca natomiast już wszyscy
mieszkańcy powinni mieć pojemniki
zakupione i wtedy można już myśleć
o likwidacji boksów.
Hołyst: – Kiedy rozmawiam z
mieszkańcami różnych wspólnot, czy
z takimi, w których zarządcą jeszcze
jest gmina, bądź zarządcą już nie jest
gmina, bo mieszkania są wykupione…
tak naprawdę ci ludzie nie są do
niczego przygotowani i dalej nie
wiedzą, jak mają postępować.
Patrycja Bednarz: – Czy jeśli wspólnota będzie chciała zachować dotychczasowy boks i miejsce, na którym on
jest postawiony, to będzie miała taką
możliwość? Żeby to wydzierżawić,
nie wiem, w jakiś sposób wykupić od
urzędu?
– Wykupić, to raczej nie – stwierdziła insp. Kunc, podkreślając, że nie
jest osobą decyzyjną, by odpowiedzieć
kompetentnie na to pytanie. Zauważyła natomiast, że z jednego boksu
korzysta co najmniej kilka wspólnot,
więc byłby to problem.

Do poprawki
Radna Hołyst przypomniała jeszcze o
wciąż nieuregulowanej kwestii niektórych znaków drogowych – przy zjeździe z drogi nr 8 w kierunku Rynku
widnieje zakaz wjazdu pojazdów pow.
3,5 t, więc autobusy nie mogą tam
wjeżdżać, tymczasem na parkingu
„Park & Ride” mamy miejsca dla autobusów. Ponadto nadal brakuje drogowskazu kierującego pieszych z tego
parkingu do Rynku. – Wiele w Dusznikach jest takich bezsensownych
znaków bądź niewidocznych znaków. Mieliśmy się przymierzyć do jakiegoś uporządkowania…
Wiceburmistrzyni: – Generalnie
zmiana jakiegokolwiek oznakowania
w mieście dotyczy zmiany organizacji ruchu też. I tak jak mówiłam panu
radnemu Kubie Biernackiemu, przygotowujemy się do takiej całościowej zmiany organizacji ruchu w mieście, również w związku z tym, że w
dniu jutrzejszym składamy dwa wnioski inwestycyjne, które będą dotyczyły
m.in. poruszania się po Placu Warszawy. Więc jakby to w najbliższym czasie nas czeka.
Insp. Agnieszka Fituch: – Jeszcze
chciałam dodać, że w przyszłym tygodniu spotykamy się z przedstawicielem starostwa właśnie w sprawie tych
znaków – które będziemy mogli zlikwidować, które zamienić i... docelowo właśnie zmiana organizacji. Więc
tu jesteśmy w trakcie.

Projekt? Jest
Piotr Zilbert: – Czy wpłynęło do urzędu sprawozdanie Miejskiego Ośrodka
Kultury i Sportu. Z informacji, jakie

ostatnio przekazała nam na ostatniej
sesji pani skarbnik, powinno wpłynąć
do dnia 10 lutego dotyczące rozliczenia, czy tam bilansu i rachunku zysków i strat w MOKiS za rok 2019
Katarzyna Skowron, kierownik Referatu Finansowego: – To nie jest ten
czas, kiedy takie sprawozdania powinny wpływać, to była mowa o sprawozdaniu Rb-Z i Rb-N, o zobowiązaniach
i należnościach, Rb-UZ i Rb-UN, czyli uzupełniających sprawozdaniach.
Te sprawozdania wpłynęły do urzędu,
praktycznie w całości, brakuje nam
jednej części sprawozdania uzupełniającego. Ale sprawozdanie o należnościach i zobowiązaniach mamy w
urzędzie.
Radny poprosił o przekazanie mu
kopii sprawozdania.
Drugie pytanie Zilberta dotyczyło
remizy strażackiej. – Jak rozumiem,
ta koncepcja, którą wykonała pani
Karpowicz, została zaopiniowana negatywnie. Natomiast urząd chyba dysponuje, o ile wiem, projektem na rozbudowę tej remizy strażackiej. Mylę
się, czy to jest prawda?
Wiceburmistrzyni: – Tak, dysponujemy projektem.
Zilbert: – Nie wiem czy pani pamięta, na jaka kwotę przewidziana jest ta
inwestycja w kosztorysie inwestorskim?
Wiceburmistrzyni: – Z tego, co kojarzę, to jest ponad 900 tys. zł, ale nie
chciałabym państwa wprowadzać w
błąd, muszę sprawdzić kosztorys. Na
pewno to jest powyżej 900 tys.
Zilbert: – Pozwolenie na budowę
tam jest wydane, tak?
Wiceburmistrzyni: – Tak, wszystkie
decyzje administracyjne, czyli decyzja
konserwatorska i pozwolenie na budowę.
Marcin Zuberski przypomniał, że
rozbudowa remizy będzie jednym z
tematów marcowego posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Gospodarczo-Technicznych.

Zilbert poprosił, by na spotkaniu z
przedstawicielem starostwa w sprawie
organizacji ruchu drogowego zawnioskowano o umieszczenie na jezdni
drogi powiatowej (ul. Sprzymierzonych) oznakowania przejścia dla pieszych (pasów) z osiedla Chopin I do
marketu Dino. To miejsce, w którym
przechodzi wielu mieszkańców – podkreślił radny. Wiceburmistrzyni poinformowała, że takie wystąpienia do
dysponenta drogi ze strony gminy o
wytyczenie przejścia już były. Spotkały się niestety z odmową. – Ale myślę,
że możemy spróbować po raz kolejny.
Pod specjalnym nadzorem
Małgorzata Hołyst, jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poruszyła kwestię planowanego audytu Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Wg
komisji audyt powinien objąć: regulaminy, zarządzenia ogólnoorganizacyjne, gospodarkę kasową, rozrachunki
– z dostawcami, odbiorcami, pracownikami, ZUS i Urzędem Skarbowym,
terminowości odprowadzania zaliczek
na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie
społeczne, podróże służbowe pracowników, koszty z tyt. wynagrodzeń pracowników, naliczenia składników wynagrodzeń i zamówienia publiczne.
Hołyst wniosła ponadto, by w postępowaniu przetargowym mającym na
celu wyłonienie firmy, która przeprowadzi audyt, brały udział co najmniej
dwie osoby z Komisji Rewizyjnej.

Priorytet
bezpieczeństwo
O bliższe informacje dot. wniosków
inwestycyjnych, których złożenie zapowiedziała Karolina Łuszczki, poprosił Piotr Zilbert. Wiceburmistrzyni
wyjaśniła, że są to wnioski infrastrukturalne dot. skrzyżowania na pl. Warszawy. Ich głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,
zwłaszcza pieszych. Jeden wniosek

będzie składany do Dolnośląskiego
Funduszu Pomocy Rozwojowej – do
Urzędu Marszałkowskiego, drugi do
urzędu Wojewódzkiego w ramach
programu „Razem bezpieczniej” im.
Władysława Stasiaka. Zamierzenie inwestycyjne jest spore, dlatego zdecydowano się podzielić je na dwa różne
wnioski, by uzyskać odpowiednie dofinansowanie.
Nawiązując również do kwestii bezpieczeństwa pieszych, przewodnicząca przekazała wiceburmistrzyni, ze
mieszkańcy postulują instalację fotoradaru przy drodze nr 8 w rejonie
cmentarza lub zastosowanie innego
sposobu ograniczenia prędkości samochodów.
Wiceprzewodnicząca: – To jest dokładnie taki sam przypadek, jak w
przypadku drogi powiatowej i przejścia dla pieszych… My tutaj też do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad występowaliśmy i to niejednokrotnie. Za każdym razem spotkaliśmy się z odmową. Ale będziemy dalej próbować, nic innego zrobić nie
możemy. Wiemy, że Generalna Dyrekcja przygotowuje się do jakichś
zmian infrastruktury w zakresie tych
skrzyżowań, więc nie wiem, czy będą
chcieli jakiekolwiek teraz kroki podejmować. No ale spróbujemy.
Sesję zakończyły wyjaśnienia przewodniczącej dot. procedury przeprowadzania posiedzeń komisji rady: w
razie braku kworum, po 15 min. posiedzenie zostaje przełożone na inny
termin. Radni, którzy się stawili, otrzymują dietę jak zazwyczaj.
Obrady trwały niespełna dwie godziny. Sesję marcową zaplanowano
nie jak zazwyczaj na ostatni czwartek
miesiąca, tylko już na 19. Nie wykluczone jednak, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym zostanie
ona przełożona na późniejszy termin.
Krzyztof
Jankowski

OŚWIADCZENIE
PRZEWODNICZĄCEJ
RADY MIEJSKIEJ
Szanowni Mieszkańcy Dusznik-Zdroju w internetowym serwisie społecznościowym Facebook, na
stronie „Duszniki Zdrój – Nowe Otwarcie”, 23 lutego br. zamieszczony został tekst, w którym zarzuca mi się udział w manipulowaniu wynikiem
ostatnich wyborów samorządowych.
Jako pracownik urzędu Stanu Cywilnego miałam
przed wyborami dokonywać meldunków osób „w tempie lawinowym”, głównie w okręgu Zieleniec, co miało mieć „zdecydowany wpływ na końcowy wynik wyborów”. Sugeruje się również, że mój wynik wyborczy
– jako kandydatki na radną – mógł być „wynikiem podobnych praktyk”. Autor tekstu nie miał oczywiście
odwagi podpisać się pod tymi pomówieniami.
Oświadczam, że informacje przedstawione w
tym tekście, są nieprawdziwe oraz w sposób jawny i celowy naruszają moje dobre imię.
Przez 40 lat pracy, przy 14 szefach, nienagannie wykonywałam swoje obowiązki, zawsze stosując przepisy
prawa. Uprawnienia emerytalne uzyskałam 5 listopada 2018 r., czyli po wyborach. W momencie podjęcia decyzji o kandydowaniu na funkcję radnej, w dniu
17.09.2018 r. uzyskałam zgodę Burmistrza na wyłączenie mnie z obowiązku przygotowania wyborów samorządowych. Nie podejmowałam więc żadnych prac, ani
czynności związanych z przygotowywaniem wyborów,
rejestrem wyborczym i spisem wyborców (można to
sprawdzić w Urzędzie, jak również w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu). Nieprawdą jest również, że przed wyborami „lawinowo” meldowałam osoby w Zieleńcu oraz w okręgu wyborczym
nr 1 z którego kandydowałam.
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W wyborach samorządowych mogą głosować
mieszkańcy zameldowani na pobyt stały i wpisani
do rejestru wyborców stale zamieszkujący na terenie
miasta. Fakt zamieszkiwania jest zawsze kontrolowany
przez pracownika urzędu (Kodeks Wyborczy, Rozdział
4 – Rejestr Wyborców Kodeksu Wyborczego).
Przed wyborami samorządowymi w 2018 r. do rejestru wyborców Zieleńca zostały dopisane na swój
wniosek 2 osoby, a na pobyt stały zameldowało się
0 osób – nikt ! (dane z ewidencji ludności). Tuż przed
wyborami została udzielona w tej kwestii odpowiedź
Panu Jarosławowi Kwolkowi – pełnomocnikowi komitetu wyborczego kandydata na burmistrza Piotra Zilberta (pisma do wglądu w Urzędzie Miasta).
W okręgu nr 1 do rejestru dopisały się 4 osoby,
zameldowały się 2 osoby, które otrzymały mieszkanie
od gminy.
Przypomnę: przewodniczącą Rady Miejskiej wybrana zostałam jednogłośnie przez wszystkich radnych, a
nie przez burmistrza.
Moje dobra osobiste zostały naruszone, zostałam pomówiona i czuję się znieważona. Stosowne zawiadomienie w tej sprawie skierowałam do
Prokuratury Rejonowej w Kłodzku.
Ocenę rzetelności i prawdomówności profilu: „Duszniki Zdrój – Nowe Otwarcie” pozostawiam Wam, Szanowni Mieszkańcy.
Aleksandra Hausner-Rosik
przewodnicząca Rady Miejskiej
w Dusznikach-Zdroju
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Nowy
klub
seniora

Korzystając z możliwości, jakie
oferuje program „Senior+” nasza
gmina pozyskała dofinansowanie
w wysokości 150 tys. zł. Środki te
pozwolą na utworzenie placówki
dla osób nieaktywnych zawodowo,
w wieku 60+. W efekcie duszniccy seniorzy będą mieli możliwość
skorzystania z oferty aktywizacyjnej, w tym prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie
aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i
opiekuńczej.
W ramach projektu przygotowane
zostanie w pełni wyposażone i przystosowane dla seniorów pomieszczenie, w którym będą mieli możliwość
spotykania się i przebywania w godnych warunkach. Nowy klub seniora zostanie wyposażony m.in. w kuchnię, gdzie seniorzy sami będą mogli
przygotowywać posiłki, toalety, szatnię, pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych, (wyposażone w
drabinki oraz sprzęt rehabilitacyjny,
w tym rowerek stacjonarny, orbitrek,
rower poziomy, itp.). Będzie również
pomieszczenie klubowe wyposażone
w sprzęt RTV, komputer z dostępem
do internetu oraz wygodne kanapy i
fotele.
Nowy klub znacznie wzbogaci skierowaną do seniorów ofertę aktywnego spędzania czasu wolnego. Pomoże
w zachowaniu sprawności fizycznej i
intelektualnej, a także w podtrzymaniu aktywności społecznej. Według
badań, seniorzy, którzy realizują swoje
pasje i zainteresowania, czerpią większą radość z życia.
Gmina planuje ponadto pozyskać
dofinansowanie w ramach Budżetu
Obywatelskiego Dolnego Śląska, które miałoby zostać przeznaczone na
szeroko rozumianą aktywizacje osób
starszych. Z inicjatywy dusznickich
seniorów planuje się powołanie nieformalnej Dusznickiej Akademii Seniora, która ma przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób starszych
oraz poprawić ich szeroko pojętą jakość życia. Ściślej mówiąc, planuje się
organizację zajęć w trzech blokach tematycznych: terapia zajęciowa, zdrowa dieta, ruch. Dzięki nim duszniccy
seniorzy poznają elementy stylu życia
warunkującego długie i zdrowe życie,
a także poszerzą swoją wiedzę na temat sposobów i metod profilaktyki
zdrowotnej.
Starość nie musi być wcale szara
i ponura. Wręcz przeciwnie – dzięki poprawie jakości życia, rozwijaniu
swoich pasji i zainteresowań, a także
spędzaniu czasu w gronie najbliższych
przyjaciół, seniorzy na nowo mogą
cieszyć się życiem i pięknem otaczającego ich świata.
ps
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WAŻNE NIE TYLKO DLA RODZICÓW I DZIECI

Sportowa szkoła

Wychowanie fizyczne i sport w szkole, ze względu na aktywizowanie ogromnej grupy
dzieci i młodzieży, ma ważne znaczenie w wymiarze społecznym, a także indywidualnym. Ta aktywność wpływa bezpośrednio na kondycję fizyczną i psychiczną uczniów.
Poprawia stan zdrowotny, buduje nawyki aktywności ruchowej.
Zajęcia sportowe uczą młodych ludzi pracy w zespole, dążenia do osiągania celu – nawet za cenę sporego
wysiłku – i organizowania swojego
czasu. Zajęcia pozalekcyjne służą niewątpliwie podnoszeniu sprawności fizycznej, rozwojowi zainteresowań i
uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży. Dzięki takim zajęciom uczniowie mają możliwość poszerzenia programu zajęć z wychowania fizycznego
oraz pożytecznego wykorzystania czasu wolnego. Zależy nam, aby zajęcie
te były prowadzone w atrakcyjnej dla
uczniów formie przez trenerów i nauczycieli o wysokich kompetencjach i
kwalifikacjach.
Realizacja projektu „Sportowa szkoła” przyniosła wymierne efekty. Nabór
do projektu w kolejnych latach szkolnych świadczy o wielkim zainteresowaniu zajęciami sportowymi rodziców
i uczniów klas młodszych. Projekt jest
szansą rozwoju klas sportowych na
poziomie Szkoły Podstawowej, a w
przyszłości wpłynie pozytywnie na
zwiększenie naboru do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego.
Program „Sportowa szkoła” jest
skierowany do uczniów Miejskiego
Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju.
Partnerami przedsięwzięcia są kluby
sportowe działające w mieście: UKS
„Orlica”, MKS Duszniki-Zdrój, MKS
Pogoń Duszniki. Zadanie jest realizowane w szkole oraz w obiektach sportowych w Dusznikach-Zdroju: Tauron Duszniki Arena, hala sportowa,
tor rolkarski, stadion sportowy oraz
obiekty sportowe w Zieleńcu. „Sportowa szkoła” jest finansowana w całości
przez gminę Duszniki-Zdrój.
Dusznickie Kluby Sportowe mają
wieloletnią tradycję w promowaniu
takich dyscyplin sportu, jak wrotkarstwo, łyżwiarstwo szybkie, biathlon
oraz piłka nożna. Z klubami są związani sportowcy o bogatym dorobku.
Mogą być dla naszych uczniów przy-

kładem realizacji ambitnych planów
i zamierzeń. Z dusznickiego MKS-u
wywodzą się olimpijczycy, mistrzowie
i wicemistrzowie świata w biathlonie
letnim i zimowym. Do tego grona należą między innymi, Weronika Nowakowska i Kamila Żuk.
Zajęcia projektowe, prowadzone
przez trenerów Agnieszkę Ziemczonek, Agnieszkę Uznańską oraz Pawła
Skoka, sprawiają dzieciom z klas I–III
ogromną radość.
Celami strategicznymi programu
„Sportowa szkoła” jest zorganizowanie czasu wolnego dla dusznickich
uczniów, zapobieganie ryzykownym
zachowaniom oraz uzależnieniom
wśród dzieci i młodzieży. Dzięki temu
przedsięwzięciu polepszamy szkolną
bazę do uprawiania sportu i rekreacji,
promujemy wśród uczniów aktywny
wypoczynek oraz szeroko rozumiany
zdrowy styl życia. Poprawiamy także
sprawność fizyczną uczniów. Ważna
dla nas jest także integracja środowiska szkolnego i klubowego poprzez
sport.
Zależy nam również na rozwoju Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego, aby duszniccy uczniowie mogli zaplanować swoją
edukacyjną i sportową przyszłość w
oparciu o szeroką ofertę edukacyjną
dostępną w Dusznikach-Zdroju. Jest
to możliwe dzięki włączeniu do Szkoły Mistrzostwa Sportowego od roku
szkolnego 2019/20 nowych dyscyplin
sportu – obok biathlonu prowadzimy
szkolenie z piłki nożnej i łyżwiarstwa
szybkiego. Od 20 marca 2020 r. rozpoczynamy nabór do klasy 4 Szkoły
Podstawowej o profilu sportowym.
Zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej dusznickiej
szkoły pod adresem www.mzs.duszniki.pl , gdzie można znaleźć informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2020/21.
inf. MZS

Mistrzostwa Europy po raz drugi
Tegoroczne Otwarte Mistrzostwa Europy w Biathlonie, zaplanowane na
ostatni tydzień lutego, miały się odbyć
w estońskim Otepaeae, ale z powodów pogodowych zostały przeniesione do Mińska-Raubicza w Białorusi.
Właśnie tam 1 marca burmistrz Piotr
Lewandowski zgodnie z tradycją odebrał z rąk organizatorów flagę IBU –
jako gospodarz kolejnych mistrzostw.
Towarzyszyła mu dyr. MOKiS Magdalena Kijanka.
– Jest to dla nas, organizatorów,
symboliczny początek przygotowań
do przyszłorocznej imprezy. Doświadczenie pokazało, że organizacja imprezy takiej rangi to ciężka praca całego sztabu ludzi. Proszę wszystkich
już dzisiaj o wspieranie i dopingowa-

nie. Wspólnie zorganizujmy ponownie to piękne święto europejskiego
biathlonu! – apeluje burmistrz.
Tauron Duszniki Arena będzie gościć Otwarte Mistrzostwa Europy w
Biathlonie w dniach 25–31 stycznia
2021 r.
ps

Po zakończeniu tegorocznych
Mistrzostwach Europy w biathlonie
Piotr Lewandowski, jako gospodarz
zawodów w 2021 roku, odbiera
zgodnie z tradycją flagę
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Leśnicy, paraolimpijczycy
i sponsor tytularny
były bardzo oryginalne medale. Bieg
finałowy (trzeci) – podsumowujący
odbędzie się w grudniu br. O jego terminie będziemy informować.
22 lutego rozgrywane były Mistrzostwa Okręgu Hradeckiego w
Narciarstwie Klasycznym. W zawodach wzięło wdział ponad 350 zawodników z Czech, ale na starcie
stawili się również reprezentanci Polski. Najmłodszy uczestnik miał
2,5 roku a najstarszy 77 lat. Zawodnicy startowali stylem dowolnym oraz
klasycznym.
Kolejnym ważnym wydarzeniem
organizowanym po raz pierwszy na
Tauron Duszniki Arenie były zawody European Winter Para Sport
Event, Poland 2020 (paraolimpiada).
Oficjalne otwarcie zawodów odbyło się 25 lutego na Czarnej Górze. W
dniach 24-27 lutego odbyły się międzynarodowe zawody w dyscyplinach

paraolimpijskich. Zgłosiło się do nich
ponad 300 uczestników z 17 krajów,
w tym 150 osób z niepełnosprawnościami. W ciągu trzech dni na Tauron Duszniki Arenie niepełnosprawni zawodnicy startowali w biathlonie
oraz biegach narciarskich. Rywalizowali pokonując wymagającą technicznie trasę i prezentując swoje niebywałe umiejętności i ogromną wolę walki.
Na zakończenie sezonu zimowego byliśmy organizatorami zawodów biathlonowych dla żołnierzy
Wojsk Rozpoznawczych i Piechoty Górskiej, stacjonujących w
Ośrodku Wojskowym Jodła na
Zieleńcu.
Podsumowując
sezon
zimowy: krótki, ale bardzo intensywny, a
przede wszystkim na bardzo wysokim
poziomie.
inf. MOKiS
fot. KORZUCH

European Winter Para Sport Event, Poland 2020 zorgaanizowano pod hasłem:
"Jeden sport - jedna Europa – jedno marzenie"
Rok 2020 rozpoczęliśmy od organizacji największej imprezy sportowej,
jaka zagościła w Dusznikach-Zdroju. W dniach 21–26 stycznia odbyły się 52. Międzynarodowe Mistrzostwa Leśników w Biathlonie
(EFNS). Otwarcie zawodów odbyło
się na Rynku. Uświetnił je przemarsz
reprezentacji uczestniczących krajów
z flagami, prowadzony przez orkiestrę
z Wiszni Małej. Mistrzostwa po raz
pierwszy były zorganizowane w Polsce. Do poszczególnych startów zostało zgłoszonych ponad 800 zawodników z 23 krajów.
Zawody zostały przeprowadzone
w konwencji biathlonu „leśnego”. Zawodnicy podczas strzelania korzystali z specjalnie przygotowanych podpórek przypominających pień drzewa.
Oprócz rywalizacji odbyła się „Fiesta
narodów”, podczas której wszystkie
reprezentacje prezentowały swoje tradycyjne narodowe specjały.
Podsumowanie rywalizacji odbyło
się na Duszniki Arenie. Wyróżniono
ponad 60 osób w poszczególnych kategoriach. Organizacja imprezy uzyskała mnóstwo pozytywnych opinii.
Zaangażowanych w nią było ok. 120

osób, w tym 41 wolontariuszy, w większości uczniów Miejskiego Zespołu
Szkół w Dusznikach-Zdroju.
Podczas ferii zimowych na Tauron Duszniki Arenie prowadziliśmy
zajęcia rekreacyjne dla najmłodszych. Z nauki jazdy na nartach
biegowych skorzystało ponad 115
dzieci. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tym sportem, tego typu
zajęcia chcemy kontynuować.
Na przełomie stycznia i lutego odbyły się biathlonowe Mistrzostwa
Dolnego Śląska (Puchar Karkonoszy) – Mistrzostwa Polski Amatorów. W zawodach wzięło udział
150 zawodników w kategoriach
od młodzika młodszego do seniora.
Biathloniści rywalizowali w konkurencjach sprinterskich. Po zakończeniu startów zawodników z licencjami PZB, na trasę wyruszyli amatorzy.
Każdy miał możliwość strzelania z
profesjonalnej broni biathlonowej
oraz weryfikacji swojego wyniku poprzez elektroniczny pomiar czasu. W
zawodach amatorów udział wzięło ponad 60 osób. Można zauważyć wzrost
zainteresowania udziałem w zawodach ze strony osób nie związanych z

klubami sportowymi.
Ważnym dniem dla Duszniki Areny
był 8 lutego. Tego dnia zmieniliśmy
nazwę na Tauron Duszniki Arena. Z tej racji zorganizowane zostały zawody o Puchar Taurona. Udział
w nich wzięło ponad 100 osób w różnych kategoriach wiekowych.
12 i 19 lutego rozegrane zostały
Polsko-Czeskie Potyczki Narciarskie. Cykl zawodów, odbywających
się co środę, realizowany był wspólnie z naszymi sąsiadami. Zawody
przeprowadzane były w kategoriach
od przedszkolaka do seniora techniką dowolną oraz klasyczną. Dystanse
– od 800 m do 10 km. W każdej edycji udział brało 100 do 120 startujących w różnych kategoriach wiekowych.
Po raz drugi odbył się Turbobieg – cykl zawodów w biegach
narciarskich. W dniach 14, 21 lutego
rozgrywane były biegi przy oświetlonych trasach Tauron Tuszniki Arena.
Na starcie zameldowały się praktycznie wszystkie kategorie wiekowe, od
przedszkolaka do seniora. Zwodnicy
rywalizowali techniką dowolną. Niewątpliwą atrakcją dla startujących

Zawodnicy niewidomi i niedowidzący strzelali przy wykorzystaniu
specjalnych karabinków, celując na słuch

Wśród osób prowadzących po trasie zawodników niedowidzących lub niewidomych mogliśmy zobaczyć duszniczan: Dorotę Zuberską i Michała Witka

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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