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Rajdowa Arena

W harmonogramie rajdu znala-
zło się 11 spektakularnych odcin-
ków specjalnych, wśród których 
kluczowym punktem będzie – tak 
bardzo polubiony zarówno przez 
kierowców jak i kibiców – odci-
nek Duszniki Arena. Do rywaliza-
cji powróci także kultowy odcinek 
Złoty Stok. 

Rajd Dolnośląski to zawody szcze-
gólnie cenione zarówno przez zawod-
ników RSMP jak i HRSMP. Trasy raj-
du wiodą przez malownicze i trudne 
technicznie odcinki specjalne. Pod-
czas ubiegłorocznej rywalizacji po raz 
pierwszy został rozegrany odcinek w 
kompleksie biathlonowym Duszniki 

Arena. Zawodnicy oraz kibice kom-
plementowali organizatorów rajdu za 
nową formułę, która zostanie powtó-
rzona podczas tegorocznych zawo-
dów.

Jak w roku ubiegłym, strefa serwi-
sowa zlokalizowana jest na Zieleniec 
Ski Arena. Baza rajdu znajdować się 
będzie w Hotelu Zieleniec, natomiast 
honorowy start i metę zaplanowano 
na dusznickim Rynku. 

Tegoroczna edycja Rajdu Dolnoślą-
skiego – Hotel Zieleniec to dwudnio-
wa rywalizacja na trasie. Pierwszego 
dnia zmagań planowanych jest 6 od-
cinków specjalnych, natomiast następ-
nego dnia 5 kolejnych OS-ów. Całko-

Czołowych kierowców Rajdowych Samochodowych Mistrzostw 
Polski oraz plejadę aut historycznych gościć będzie Ziemia Kłodz-
ka w dniach 18-20 maja. To za sprawą 52. Rajdu Dolnośląskiego 
– Hotel Zieleniec.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 
DO WYMIANY PIECÓW PRZEDŁUŻONY!

W związku z planowanym przy-
stąpieniem gminy Duszniki-Zdrój 
do Programu Priorytetowego pn.: 
„Ograniczenie niskiej emisji na 
obszarze województwa dolnoślą-
skiego”, zwracamy się z prośbą 
do mieszkańców, którzy wymieni-
li już swoje systemy ogrzewania, o 
złożenie wniosku o udzielenie do-
tacji celowej z budżetu gminy.

Nowy termin składania wnio-

sków: środa 30 maja 2018 r., 
godz. 15:00 w Biurze Obsługi 
Klienta w Urzędzie Miejskim w 
Dusznikach-Zdroju.  

O otrzymaniu dotacji decydu-
je kolejność składania wniosków. 
Formularz wniosku można po-
brać na stronie internetowej www.
duszniki.pl lub otrzymać w Biurze 
Obsługi Klienta w Urzędzie Miej-
skim  w Dusznikach-Zdroju.

wita długość rajdu to ok. 477 km, z 
czego ok. 119 km stanowią odcinki 
specjalne. 

52. Rajd Dolnośląski będzie II run-
dą Rajdowych Samochodowych Mi-
strzostw Polski oraz III rundą Motul 
Historycznych Rajdowych Samocho-
dowych Mistrzostw Polski. Na starcie 
rajdu stanie łącznie około 80 załóg.

Piotr
Szewczyk

Szczegółowe informacje w In-
formatorze Rajdowym na s. 6

DUSZNIKI RAJDOWĄ STOLICĄ DOLNEGO ŚLĄSKA

Powalczą
o Mistrza Polski

TOROWE MISTRZOSTWA POLSKI 2018

Filip Nivette pilotowany przez Kubę Hellera zwyciężył w zeszłorocznej edycji rajdu

W pierwszy czerwcowy weekend 
dusznicki tor wrotkarski stanie 
się areną zmagań Torowych Mi-
strzostw Polski we Wrotkarstwie 
Szybkim. W zawodach wystartu-
je blisko 250 zawodników z całej 
Polski.

Pierwszy dzień to swoista rozgrzew-
ka – tego dnia zaplanowano tylko ofi-
cjalne treningi (od godz. 14:00). Ko-
lejny dzień to początek zmagań – od. 
godz. 10 zawodnicy wystartują w bie-
gach sprinterskich (od 200 metrów – 
najmłodsi) i w biegach na eliminacje 
(do 10 kilometrów – seniorzy). W so-
botę zostaną rozegrane również szta-
fety na dystansie 3 kilometrów – od-
będą się one wieczorem o 20:00 przy 
sztucznym oświetleniu. Trzeci dzień 
(niedziela) rozpoczniemy o godz. 10 
dłuższymi biegami sprinterskimi, a za-
kończymy długimi biegami na punkty 
(zawodnicy pojada na dystansach od 
2 do 5 kilometrów).  Dekoracje zwy-
cięzców bezpośrednio po ostatnim 
biegu w danej kategorii.

Zostaną również rozegrane zawody 
w kategoriach dla amatorów – fitness 
i masters. Fitness to kwalifikacja dla 
dzieci do lat 13 (kat. 7-9, 10-12, 13+ lat 
oraz dla dusznickiej klasy sportowej) 
– pojada oni maksymalnie 2 okrąże-

nia toru. Kategoria masters to zmaga-
nia dla dorosłych kobiet i mężczyzn 
(kat. do 40, 50, 60 i 60+ lat) – od 500 
do 3000 metrów.

Organizatorem zawodów jest dusz-
nicki klub UKS Orlica – jeden z czoło-
wych klubów wrotkarskich w Polsce, 
przy wsparciu Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu.  Warty odnotowania 
jest fakt, że pierwsze tak wysokiej ran-
gi zawody w naszym mieście wspiera-
ją również liczni miejscowi przedsię-
biorcy, m.in. Stowarzyszenie Zieleniec, 
Zakład Elektrotechniki Motoryzacyj-
nej czy Centrum Medyczne Salus.

Gorąco zachęcamy wszystkich 
mieszkańców, aby przyszli na zawo-
dy i głośnym dopingiem wspierali za-
wodników. Jeżeli nie będziecie mogli 
być w te dni z nami na torze – bez 
obaw. Przez internet będzie prowadzo-
na transmisja na żywo. Szczegółowy 
harmonogram dostępny na stronie 
www.visitduszniki.pl

Życzymy powodzenia wszystkim 
startującym, lecz oczywiście najbar-
dziej kibicujemy wychowankom na-
szego klubu. Pamiętajcie, jedziecie 
wreszcie u siebie!

Damian
Bochnak
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Asfalt
Uphill 2018

Ruszyły zapisy do Asfalt Uphill 
Duszniki-Zdrój 2018! Impreza od-
będzie się 6 czerwca, start o godz. 
11.00. Trasa biegu na nartorol-
kach będzie wynosiła 11,6 km – 
z centrum miasta do dusznickiej 
stacji narciarskiej Zieleniec Ski 
Arena. 

Przewyższenie trasy to aż 225 me-
trów! Wpisowe w wysokości 50 zł – 
dla pierwszych 150 zawodników ko-
szulka z logiem zawodów. Kategorie: 
Men Open oraz Women Open. Start 
od 14 roku życia.

Nagrody: 1 miejsce – 500 zł, 2 i 3 
miejsce – nagrody rzeczowe. Podczas 
zawodów będą dwie premie górskie, 
w których do wygrania będą nagro-
dy pieniężne w wysokości 200 zł. Po 
ukończeniu zawodów wśród wszyst-
kich zawodników rozlosowane zosta-
ną nagrody rzeczowe.

Organizator: Miejski Ośrodek Kul-
tury i Sportu, e-mail: sport@mokis.
duszniki.pl, tel. 748 669 438

Zapisy na visitduszniki.pl 

Wspaniałego 
Dnia Dziecka
Dzień Dziecka w Dusznikach-
-Zdroju – jak co roku zapowiada 
się radośnie. Wszystko to za spra-
wą Miejskiego Ośrodka Kultury 
i Sportu, który dla najmłodszych 
przygotował moc atrakcji. 

Wspaniała zabawa zacznie się 1 
czerwca (piątek) od godz. 10:00. Na te-
renie przy hali sportowej, a w razie 
złej pogody w samej hali, na wszyst-
kich milusińskich czekać będzie spo-
ra dawka rozrywki.  Każde dziecko 
będzie mogło oddać się radosnym 
zabawom na dmuchanych zamkach, 
zjeżdżalniach, dmuchanych placach 
zabaw oraz w basenie z piłeczkami. 
Będzie również można spróbować 
swoich sił w zorbingu – są to kule 
wypełnione powietrzem, do których 
wchodzimy i możemy poruszać się po 
wodzie. Ten wspaniały dzień uświet-
nią również postacie z bajek, które 
będą prowadziły zabawy ruchowe. Na 
dzieci będzie czekał słodki poczęstu-
nek.  Do zabawy przyłączy się rów-
nież dusznicka Ochotnicza Straż Po-
żarna, która przygotowała ciekawe 
zabawy dla najmłodszych. Ten wyjąt-
kowy dzień będzie również świetną 
okazją, aby spróbować swoich sił na 
strzelnicy laserowej, która będzie zlo-
kalizowana na Orliku w godz. 11:00 
– 12:00. Natomiast od godz. 17:00 na 
strzelnicy LOK (podziemia przed-
szkola) odbędą się konkursy strzelec-
kie z popularnych „wiatrówek”.  Ok. 
godz. 14:00 zostaną ogłoszone wy-
niki konkursu „Dusznicka maskot-
ka w dziecięcych oczach’’. Serdecz-
nie zapraszamy do wspólnej zabawy! 

Piotr
Szewczyk

IV Przystanek Niepodległość
– Polska Energia
Tegoroczna edycja festiwalu roz-
pocznie się w piątek 8 czerwca. 
To wydarzenie patriotyczno-kultu-
ralne, które objęte zostało hono-
rowym patronatem prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawiec-
kiego.  

Bazą festiwalu będzie Wellness & 
SPA Werona oraz Teatr Zdrojowy 
im. F. Chopina w Dusznikach-Zdroju. 
Przystanek Niepodległość to prelek-
cje wybitnych przedstawicieli nauki 
i sztuki, a także debaty dziennikarzy 
i publiczności, dotyczące wszelakich 
problemów naszego życia polityczne-
go, społecznego, kulturalnego . 

Krystyna Śliwińska, główny orga-
nizator wydarzenia, pisze na stronie 
internetowej: Przystanek Niepodle-
głość żyje od rana do późnych go-
dzin, bo długo trwają nocne Polaków 
rozmowy... W debatach dyskutuje-
my o Polsce, o naszej przeszłości, 
teraźniejszości, przyszłości. O szan-
sach, zagrożeniach, ważnych wy-
darzeniach w kraju i na świecie. 
Słuchamy wybitnych publicystów, 
historyków, polityków. Spieramy 
się. Czasem bywa bardzo gorąco... 
Stałe tematy poruszane w trakcie 
spotkań dotyczą Żołnierzy Wyklę-
tych i Smoleńskiej Tragedii. Gości-
my wybitnych znawców i badaczy 
zagadnienia jak i osoby bezpośred-
nio związane z tymi wydarzeniami. 
Patriotyczne koncerty – plene-
rowe i w sali, wystawy, spekta-
kle-  to artystyczne bogactwo na-
szych spotkań. Towarzyszy nam 
wojsko – 22 Karpacki Batalion Pie-
choty Górskiej z Kłodzka prezen-
tując statyczny pokaz broni i obo-
wiązkowo serwując grochówkę. 
Goście Przystanku Niepodległość 
mają ze sobą flagi. Biało-czerwone 
pięknie prezentują się podczas kon-

certu, są też wyjątkową oprawą mszy 
św. w intencji Ojczyzny – odprawia-
nej na zakończenie Przystanku. 
W „Patriotycznej Księgarni” moż-
na kupić książki obecnych na Przy-
stanku dziennikarzy, płyty, oraz ze-
brać autografy. 

Dodać jeszcze należy, że Przystanek 
Niepodległość  w Dusznikach-Zdroju 
organizowany jest już po raz drugi. 
To niewątpliwie wielka i ciekawa pro-
mocja naszego miasta. Przyjeżdżają tu 
goście z całej Polski i także z zagra-
nicy. Tegoroczna edycja wydarzenia 
„Przystanek Niepodległość – Polska 
Energia” to również niezwykła forma 
uczczenia stulecia odzyskania niepod-
ległości, wspólnego świętowania tej 
szczególnej dla Polski rocznicy. 

Piotr Szewczyk

Piątek, 8 czerwca
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina
14:00 – 14:30  Inauguracja 
14:30 – 16:00 Tamten pamiętny 
1918... Rówieśnicy Niepodległej. Jak 
im się udało zbudować II Rzeczpo-
spolitą? – prof. Włodzimierz Stefan 
Suleja, prof. Tomasz Panfil, red. Piotr 
Semka, dr Maciej Zakrzewski. Pro-
wadzenie red. Antoni Trzmiel  
16.30 – 18.00  Wyklęci – niezłom-
ni. Brama do niepodległości – prof. 
Krzysztof Szwagrzyk, red. Tadeusz 
Płużański, red. Dorota Kania, Woj-
ciech Korkuć. Prowadzenie red. Piotr 
Szubarczyk  
18:00 – 19:00 Koncert Śniła im się 
wolna – Rodzina Chopina, reż. Woj-
ciech Rohatyn Popkiewicz  
20:30 – 22:00 Koncert – Tenorzy 
Niepodległej.  Wykonawcy: Marek 
Szymański – tenor, Bartłomiej Szcze-
szek – tenor, Marcin Dęga – fortepian  

Wellness & SPA Werona
22:00 – 24:00 Nocne Polaków roz-
mowy...

Sobota, 9 czerwca
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina
9:15 – 10:00  Salon Dziennikar-
ski: red. Jacek Karnowski, ks. Hen-
ryk Zielinski, red. Piotr Semka, red. 
Adrian Stankowski, red. Andrzej Po-
tocki  
10:30 – 12:30 Operacje antypol-
skie. Sybir, Katyń, Wołyń, Smoleńsk 
– min. Antoni Macierewicz, prof. Ta-
deusz Wolsza, red. Ewa Stankiewicz, 
Glen Jorgensen, red. Michał Rachoń. 
Prowadzenie red. Krzysztof Świątek  
13:00 – 14:00 Prezydent Lech Ka-
czyński – idea i historia – min. Ma-
ciej Łopiński, prof. Tomasz Panfil, 
prof. Marek Kornat, red. Piotr Go-
ciek; prowadzenie Tomasz Damian 
Kolanek  

Park Zdrojowy 
14:15 – 15:30 Placek po węgiersku
15:30 – 16:30 – Rekonstrukcja 

Teatr Zdrojowy im. F. Chopina
16:30 – 18:00 Polska, Węgry – na-
dzieja chrześcijańskiej Europy. Z 
Polski wyjdzie iskra…  – konsul Ad-
rienne Kormendy, red. Adrian Stan-
kowski, Paweł Piekarczyk, red. Kry-
stian Kratiuk; prowadzenie red. 
Antoni Trzmiel  
18:00 – 19:00 koncert „Nieugięci i 
Niepokorni” –  Paweł Piekarczyk, 
Leszek Czajkowski 

Park Zdrojowy
21:00 – 22:30 koncert zespołu Hun-
garica (zespół rockowy z Węgier 
śpiewający po polsku!) 

Wellness & SPA Werona
23:00 – 1:00 Patriotyczna biesiada

Niedziela, 10 czerwca
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina
10:00 – 11:30  Rola Kościoła w od-
zyskaniu niepodległości  – prof. To-
masz Panfil, prof. Marek Kornat, ks. 
Rafał Cyfka, red. Piotr Dmitrowicz; 
prowadzenie red. Tomasz Damian 
Kolanek  
11:30 – 13:00 Nie ma wolności bez 
Solidarności  – Adam Borowski, An-
drzej Rozpłochowski, Przemysław 
Miśkiewicz, red. Piotr Gociek, red. 
Dorota Kania; prowadzenie Adam 
Kalita

Teatr Zdrojowy im. F. Chopina 
– Park Zdrojowy – kościół pw. 
św. św. Piotra i Pawła 
13:15 – 14:00 Marsz patriotyczny, 
Orkiestra Komendy Wojewódzkiej 
Policji we Wrocławiu 

Kościół pw.
św. św. Piotra i Pawła
14:00  Msza św. koncelebrowana w 
intencji Ojczyzny

Dodatkowo podczas trwania Przy-
stanku Niepodległość w dusznickim 
Parku Zdrojowym będzie można obej-
rzeć pokaz statyczny sprzętu i wyposa-
żenia wojskowego 22. Karpackiego Ba-
talionu Piechoty Górskiej z Kłodzka i 
wystawy: Sąd Boży – wojna polsko-bol-
szewicka oraz  Józef Piłsudski – służ-
ba ojczyźnie. Podczas całego festiwalu 
w Teatrze Zdrojowym im. F. Chopina 
dostępna będzie Księgarnia Patriotycz-
na, gdzie będzie możliwość zakupu ksią-
żek autorstwa obecnych na Przystan-
ku dziennikarzy, zebrania autografów, a 
także płyt z muzyką patriotyczną.

Lato w Zieleńcu
Zieleniec – miejsce kojarzone z 
zimowym wypoczynkiem, narta-
mi, snowboardem. Jednak to nie 
wszystko, co Zieleniec ma do za-
oferowania! Zapierające dech w 
piersiach widoki, górskie powie-
trze oraz kilometry szlaków pie-
szych i rowerowych sprawiają, że 
czas spędzony w tej części Dusz-
nik-Zdroju pozwoli skutecznie na-
ładować akumulatory.

Warto zatem odwiedzić Zieleniec 
również latem. Panująca tu cisza i 
spokój pozwolą zrelaksować się i od-
począć od codziennego pędu i gwaru. 
Na miłośników aktywnego spędzania 
czasu czekają kilometry szlaków pie-
szych i rowerowych. Z jednej strony 
Góry Orlickie – dla mniej wprawnych 
oraz młodszych fanów górskich wę-
drówek. Tutejsze szlaki oferują wspa-
niałe widoki. Przy lepszej widoczności 
z Zieleńca można dostrzec Śnieżkę i 
Śnieżnik. Z drugiej strony Góry By-
strzyckie – pokryte lasami i poprzeci-
nane duktami – kryjące w sobie wiele 
atrakcji i tajemnic. 

Przyjeżdżając do Zieleńca warto 
pamiętać o zabraniu ze sobą roweru 
górskiego lub szosowego. Każdy ama-
tor kolarstwa znajdzie tu coś dla sie-
bie. Długie asfaltowe trasy oraz gór-
skie trasy mtb pozwalają odwiedzić 
najciekawsze zakątki Ziemi Kłodzkiej. 

Do niewątpliwych letnich atrakcji 
Zieleńca zaliczyć możemy pole do disc 
golfa. Gra ta bazuje na zasadach trady-
cyjnego golfa z tą różnicą, że zamiast 
piłką trafiać do dołka, należy trafić 
dyskiem do specjalnego kosza. Jeśli 
nie mieliście jeszcze styczności z tym 
sportem – czas najwyższy to nadrobić!

Dużą atrakcją Zieleńca są koleje li-
nowe, które poza swoją zimową funk-
cją, świetnie się sprawdzą jako środek 
transportu na szczyt Gór Orlickich 
oraz do czeskiego schroniska Masa-
rykova Chata. Koleje przystosowa-
ne są również do przewozu rowerów. 
Letni rozkład jazdy kolei Gryglówka 
oraz Nartorama Skyway Express pre-
zentuje się następująco: 

maj, czerwiec – soboty, niedzie-
le i święta w godz. 10:00 – 18:00 

lipiec, sierpień – codziennie w godz. 
10:00 – 18:00

Cennik prezentuje się następująco: 
 � przejazd w dwie strony: 18 zł nor-
malny, 12 zł ulgowy

 � przejazd w górę lub w dół: 14 zł 
normalny, 10 zł ulgowy
Dla grup powyżej 20 osób istnieje 

możliwość uruchomienia kolei w każ-

dy dzień tygodnia na zamówienie – po 
uzgodnieniu telefonicznym z kierow-
nikiem kolei: Nartorama tel. 665 254 
504 i Gryglówka 691 957 749.

Piotr
Szewczyk

W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
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Miejskiej Górce na drogę
NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ, PIĄTEK  13 KWIETNIA

Sesję zwołano na prośbę burmistrza Pio-
tra Lewandowskiego. Powód: możliwość 
pozyskania środków na inwestycję dro-
gową w gminie. Pieniądze miasto może 
otrzymać w ramach konkursu ogłoszone-
go przez wojewodę dolnośląskiego. Dofi-
nansowanie – 80 proc. wartości planowa-
nej inwestycji. 
Na złożenie wniosku pozostało zale-
dwie kilka dni, a gmina musi posia-
dać nie tylko pełną dokumentację, ale 
i pozwolenie na budowę. – My takie 
pozwolenie mamy tylko na jedna dro-
gę, można powiedzieć, że małą sieć 
dróg. Chodzi o Miejską Górkę – in-
formował ośmioro obecnych na sali 
radnych burmistrz. A ponieważ inwe-
stycja ta nie była zaplanowana na rok 
bieżący, niezbędna jest uchwała rady 
wprowadzająca projekt do budżetu 
miasta. Dopiero wówczas możliwe bę-
dzie złożenie wniosku do wojewody.

– W tej chwili na Miejskiej Gór-
ce nie ma żadnej drogi i mieszkańcy 
chodzą w błocie – mówił Lewandow-
ski. Przy planowanej jezdni pozostała 
tylko jedna niesprzedana działka, po-
zostałe są zabudowane, w trakcie za-
budowy lub wkrótce będą zabudo-
wywane. Inwestycja zakłada budowę 
jezdni, chodników, kanalizacji burzo-
wej i oświetlenia. Przewidywany koszt: 
1,8 mln zł, w tym wkład własny gmi-
ny 360 tys. zł.

Autopoprawka 
na dzień dobry
Tę druga kwotę należało zatem za-
bezpieczyć w tegorocznym budżecie. 
Burmistrz zaproponował w projekcie 
uchwały przesunięcia: 35 tys. z kwo-
ty przeznaczonej na zakup parkome-
trów; 95 tys. zł ze środków na zadanie 
„Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego – obręb Podgórze i 
Zieleniec”; 100 tys. zł z zadania „Budo-
wa i modernizacja sieci wodno-kana-
lizacyjnej na ul. Zdrojowej, Podgórze, 
Wiejska (prace projektowe); 75 tys. zł 
z zadania „Budowa sieci wodno-ka-
nalizacyjnej i sanitarnej – zaopatrze-
nie mieszkańców Zieleńca w wodę” 
(prace projektowe); 75 tys. zł z zada-
nia „Rewitalizacja przestrzeni publicz-
nej części staromiejskiej”.  

Lewandowski przekonywał, że 
przesunięcie środków nie ozna-
czałoby bynajmniej rezygnacji z 
tych wszystkich zadań. Trwa wła-
śnie postępowanie mające na celu wy-
łonienie wykonawcy planu zagospo-
darowania przestrzennego. Zarówno 
w tym przypadku, jak i prac projek-
towych związanych siecią wodno-ka-
nalizacyjną podpisanie umów w roku 
bieżącym będzie skutkowało płatno-
ściami w roku przyszłym. Natomiast 
rewitalizacja i tak nie byłaby możliwa 
ze względu na brak dofinansowania. 
Zatem zaplanowane na te cele środki 
można wykorzystać na budowę drogi. 

Burmistrz przyznał, że wśród 
mieszkańców pojawiły się obawy co 
do dalszych losów zaplanowanych wy-
datków inwestycyjnych dot. Zieleń-
ca i Podgórza. By rozwiać te obawy, 

zaproponował pozostawienie w bu-
dżecie kwot na plan zagospodarowa-
nia oraz projektowanie sieci wodno-
-kanalizacyjnej, a brakujące 150 tys. 
zł przesunąć z zadania rozbudowy re-
mizy strażackiej. Te środki wróciłyby 
na strażacką inwestycję po podpisaniu 
umów w sprawie planu zagospodaro-
wania przestrzennego oraz projek-
towania sieci wodno-kanalizacyjnej, 
kiedy jasne stanie się, że płatności 
przesuną się na rok przyszły.

Może 
bez chodników?
Za zgodą rady głos zabrał mieszka-
niec Zieleńca prowadzący działalność 
Grzegorz Adamski. Wyraził obawy o 
opóźnienie prac nad planem zagospo-
darowania przestrzennego oraz za-
opatrzeniem Zieleńca w wodę i roz-
budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. 

Radni pytali o kwestie szczegółowe. 
Radny Krzysztof Wojtyła opowiedział 
się przeciwko wycofywaniu środków 
na prace projektowe dot. ulic Zdrojo-
wej, Podgórze, Wiejska, przekonując, 
że są to zadania mające zapoczątko-
wać bardzo potrzebne inwestycje. A 
bez projektów nie będzie można wy-
korzystać np. takiej szansy, jaka po-
wiła się właśnie teraz dla Miejskiej 
Górki. Burmistrz zapewnił, że nie ma 
mowy o rezygnacji z tych działań i 
można do nich wrócić jeszcze w br. 
z planowanymi płatnościami w przy-
szłym. 

To nie przekonało jednak Wojtyły. 
Radny zaproponował ograniczenie in-
westycji na Miejskiej Górce, np. przez 
rezygnację z budowy chodników, by 
w ten sposób zmniejszyć wkład wła-
sny i zaoszczędzić. Burmistrz odparł, 
że nie ma możliwości zmiany projek-
tu w tak krótkim czasie. Wyjaśnienia 
w tej sprawie składała również wi-
ceburmistrz Karolina Łuszczki oraz 
insp. ds. inwestycji Marek Szuba.

Ograniczaniu zakresu inwestycji 
sprzeciwił się Radny Robert Kowal, 
a także radna Katarzyna Wydrych. 
Oboje opowiedzieli się za pozostawie-
niem środków na projekty dotyczą-
ce sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. 
Zdrojowej i in. Wydrych – również 
tych na remizę.

Autopoprawka nr 2
W związku z głosami radnych bur-
mistrz poprosił o przerwę, by wypra-
cować kolejne zmiany w projekcie 
uchwały. Zaproponował przesunię-
cia ze środków dot. remizy o 100 tys. 
zł (pozostawałoby 50 tys.), z tych dot. 
projektów wod.-kan. o 80 tys. zł (pozo-
staje 20 tys.), i przeznaczonych na mo-
dernizację cmentarza o 70 tys. zł (po-

zostaje 30 tys.). 
Również ta propozycja nie spotka-

ła się z aprobatą niektórych radnych. 
Katarzyna Wydrych była nadal prze-
ciwko uszczuplaniu kwot na Zdro-
jową, na remizę, a także na remont 
cmentarza, którego chodniki i alejki 
– jak stwierdziła – „są w stanie opła-
kanym”.

– Nie można zjeść ciastka i go 
mieć jednocześnie – odpierał Lewan-
dowski. – Wierzę w to gorąco, panie 
burmistrzu, bo jest pan bardzo inte-
ligentnym człowiekiem, że znajdzie 
pan środki z innego działu – zachę-
cała radna.

Wydrych postulowała ponadto wy-
korzystanie środków, przeznaczonych 
wcześniej na działania rewitalizacyjne 
w obrębie centrum miasta, na działa-
nia antysmogowe. Wiceburmistrz wy-
jaśniła – że to nie jest możliwe, bo 50 
proc. wkładu gminy w program ogra-
niczania niskiej emisji musi być po-
kryty pożyczką z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Projekt w tej spra-
wie ma być przedstawiony na najbliż-
szej sesji.

– Teraz jest ten moment, mamy do-
finansowanie, to skupmy się na tej 
drodze, a nie wymyślajmy następne 
rzeczy. Bo mam wrażenie, że wszyst-
ko jest u pani na „nie”, bo „nie lubię 
pana burmistrza”. Idźmy do przodu! – 
apelował Robert Kowal w reakcji na 
uwagi Katarzyny Wydrych.

Bitwa o promocję
Katarzynę Wydrych poparła radna Te-
resa Zarówna, która złożyła przy tym 
wniosek o wykorzystanie na budowę 
drogi 200 tys. zł z budżetu promocji. 
Zaskoczyło to bardzo burmistrza: – 
To oznacza zabranie wszystkich pie-
niędzy z promocji. Czyli już zero pro-
mocji miasta w tym roku i wszelkich 
działań ukierunkowanych na tury-
stów (…). To działanie na pewno na 
szkodę gminy. Jesteśmy gminą tury-
styczną, pamiętajmy, my żyjemy z tu-
rystów (…). Nie będzie naszej zgo-
dy na likwidację promocji miasta! 
– oponował. Zapowiedział wycofanie 
całej uchwały, jeśli radni przegłosu-
ją wniosek. Jego zdaniem to wywraca 
wszystkie propozycje i całą dyskusję 
do góry nogami. – Po co? Tak na-
prawdę po to, żeby nie zrealizować in-
westycji na Miejskiej Górce i żeby nie 
było kolejnej inwestycji zrealizowanej 
jeszcze przed wyborami. 

Katarzyna Wydrych złożyła wnio-
sek, żeby zabrać 100 tys. zł z dofinan-
sowania dla Miejskiego Ośrodka Kul-
tury i Sportu, bo ten nie przedłożył 
jeszcze planu finansowego an rok bie-
żący. Burmistrz: plan finansowy MO-
KiS jest gotowy i zostanie złożony w 
poniedziałek. A propozycja jest nie-
zrozumiała merytorycznie.

Przeciwko wycinaniu budżetu pro-
mocji opowiedział się zdecydowanie 
Robert Kowal: – Pan burmistrz zapro-
ponował przed chwilą ograniczenie 
pewnych kwot. Idźmy tą drogą i ko-
niec. Wszyscy chcemy zrobić tę dro-
gę, bo jest możliwość. To skorzystaj-
my z tego, a nie kombinujmy teraz, 
szukając, bo trzeba mu dowalić.

Wydrych: – Ja nie przyszłam tutaj 
po to, tak jak pan Robert Kowal po-
wiedział, żeby panu dokopać, bo ja 

pana nie lubię. To, czy ja pana lubię, 
czy nie lubię, to jest jedna kwestia. A 
to, co robimy dla miasta, to jest dru-
ga kwestia. I mi bardzo zależy, żeby 
ta droga została zrobiona, bardzo mi 
na tym zależy, panie burmistrzu. (…) 
Po to jesteśmy tutaj, żeby dyskutować, 
żeby wypracować wspólne stanowi-
sko w tej sprawie.

Walka o MOKiS
Radny Łukasz Witek ostrzegł, że za-
branie MOKiS-owi 100 tys. zł może 
sparaliżować działalność tej instytu-
cji. Przewodniczący rady Andrzej Ry-
marczyk zauważył, że w związku z do-
datkowymi zadaniami MOKiS dostał 
środki o ponad 100 tys. większe, niż 
w poprzednim roku. A planu finanso-
wego nie ma.

Burmistrz na to, że zadania MOKiS 
są teraz dużo większe, gł. w zakresie 
utrzymania obiektu Duszniki Arena. 
Zaś dyskutowanie o finansach MO-
KiS bez znajomości budżetu jednostki 
jest nieodpowiedzialne. Dziwił się, że 
radni kierują dyskusję na kompletnie 
inne tory, otwierają tym samym pusz-
kę Pandory, zamiast skorzystać z jego 
kompromisowej propozycji. Zaapelo-
wał do radnych Wydrych i Zarównej 
o wycofanie ich wniosków.

Krzysztof Wojtyła: – Panie burmi-
strzu, ja to inaczej widzę. Pan przed-
stawił swoje rozwiązania, radni, skła-
dając wnioski formalne, przedstawili 
swoje. Spróbujmy się spotkać gdzieś 
w połowie, Spróbujmy to przedysku-
tować.

– Panie Krzysztofie, a nad czym 
dyskutowaliśmy do tej pory? – od-
pierał Lewandowski. Przekonywał, 
że racjonalnym posunięciem jest 
ograniczenie jednych inwestycji 
na rzecz innych, a nie cięcie wy-
datków bieżących, w których braku-
je 200 tys. na płace dla pracowników, 
bo radni tak zmienili budżet. – Wróć-
my do normalnej rozmowy, gdzie roz-
mawiamy o inwestycjach i zmianach 
w inwestycjach – apelował zdenerwo-
wany.

Wojtyła: – Panie burmistrzu, niech 
pan nas nie straszy, że z powodu na-
szej propozycji możemy nie dojść do 
porozumienia. To znaczy, że naszych 
propozycji się nie bierze pod uwagę, a 
pana są jedynie słuszne…

Według radnego propozycje bur-
mistrza są niesatysfakcjonujące, bo za 
te pieniądze, które proponuje on zo-
stawić w inwestycjach mających być 
przedmiotem cięć, nic się nie da zro-
bić. Zdaniem Wojtyły wydatki bieżą-
ce miasta są rozbuchane i trzeba 
na nich oszczędzać, bo dług gminy 
zwiększył się o 100 proc. w stosunku 
do tego sprzed czterech lat.

Burmistrz: – Jeśli pan pyta co zro-
bimy za 20 tys. zł, to ja panu odpo-
wiadam: zapłacimy pierwszą transzę 
kosztów projektowania (...). A resz-
tę po zakończeniu projektowania w 
roku następnym.

Stanowisko Krzysztofa Wojtyły po-
parł wiceprzewodniczący Bolesław 
Krawczyk. Z kolei Robert Kowal po-
prosił radne o wycofanie ich wnio-
sków, a radę o przyjęcie propozycji 
burmistrza, żeby wniosek o dofinan-
sowanie mógł być złożony, zaś ewen-
tualne dalsze przesunięcia w budżecie 
będzie można wykonać na następnej 

sesji, po zapoznaniu się ze szczegóła-
mi budżetu promocji i MOKiS. Apelo-
wał, żeby nie mieszać w całym budże-
cie i nie tracić czasu.

Wojtyła złożył wniosek formalny: z 
projektowania sieci wod.-kan. dla Zro-
jowej (i in.) zabrać 40 tys. zł (zostawić 
60 tys.), z cmentarza zabrać 50 tys. zł 
(zostawić 50 tys.), z MOKiS 50 tys. zł i 
z promocji 40 tys. zł. W związku z tym 
Teresa Zarówna zmodyfikowała swój 
wniosek, dostosowując go do tej pro-
pozycji.

Burmistrz zaapelował, by nie zabie-
rać pieniędzy z MOKiS i promocji bez 
analizy ich budżetów. Przypomniał, 
że kwota na plan zagospodarowania 
przestrzennego jest nieruszona (95 
tys.), a wedle szacunków gmina wyda 
na ten cel w br. tylko ok. 10 tys. Więc 
ok. 85 tys. wróci do budżetu w później-
szym terminie.

Andrzej Rymarczyk zaproponował, 
by przyjąć propozycję Wojtyły i – je-
śli później będą możliwości – po ana-
lizie ewentualnie dołoży się MOKiS-o-
wi i promocji. Burmistrz: – Pan mówi 
tak, jak byśmy byli na początku roku 
budżetowego. Nie powinniśmy prze-
prowadzać zmian, jeśli nie wiemy jak 
będą miały skutek.

Kompromis
Po kolejnej przerwie Lewandowski 
zaproponował jednak pomniejsze-
nie budżetu promocji o 60 tys. zł 
przy pozostawieniu nienaruszonego 
budżetu MOKiS, bo tam zmiany mo-
głyby być dużym problemem. Przy-
pomniał, że ostatnio budżet promocji 
został już uszczuplony o 40 tys. Pozo-
stałe  proponowane przesunięcia: 50 
tys. z cmentarza, 40 tys. ze Zdrojowej 
(i in.), 35 z parkometrów, 75 z rewitali-
zacji, 100 tys. z remizy.

Za zgoda rady wystąpili mieszkań-
cy Miejskiej Górki. Zdaniem Tomasza 
Krawca miasta nigdy nie będzie stać 
na wybudowanie tam drogi ze środ-
ków własnych, dlatego trzeba dojść do 
konsensusu i te pieniądze wziąć. Iwo-
na Rychlik: – Mówimy żartobliwie, że 
mieszkamy w Serbinowie, bo mamy 
błoto po kolana, do najbliższego sąsia-
da nie możemy dojść, musimy jechać 
samochodem…

Pomimo apelu burmistrza, Kata-
rzyna Wydrych nie wycofała swojego 
wniosku, a jedynie go zmodyfikowa-
ła: zabrać 50 tys. zł z MOKiS i 50 tys. 
z remizy. Natomiast Krzysztof Wojtyła 
swój wniosek wycofał.

Po trzeciej już przerwie rada jed-
nogłośnie (dziesięcioma głosami) 
przyjęła autopoprawkę burmistrza 
do projektu uchwały, w związku z 
tym radna Wydrych wycofała swój 
wniosek. Również jednogłośnie 
przyjęto uchwałę o zmianie budże-
tu miasta na br. oraz o związanej 
z tym zmianie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Dusz-
niki-Zdrój. Na zakończenie prawie 
trzyipółgodzinnych obrad burmistrz 
podziękował radnym za kompromis, 
mimo trudnej dyskusji. – Mam na-
dzieje, że dzięki tej pracy wykonana 
zostanie w tym roku ważna dla nas 
wszystkich inwestycja.

Krzysztof
Jankowski
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Za, a nawet przeciw
Działalność Dusznickiego Zakładu Komunalnego i Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, dopła-
ty do zmiany systemów ogrzewania dla mieszkańców oraz utrzymanie obiektu na Jamrozowej 
Polanie – to główne wątki drugiego kwietniowego posiedzenia Rady Miejskiej.

54. SESJA RADY MIEJSKIEJ, 26 KWIETNIA

Sesja rozpoczęła się w obecności je-
denaściorga radnych. W dyskusji 
nad porządkiem obrad przyjęto dwa 
wnioski radnego Krzysztofa Wojtyły. 
Pierwszym wprowadzono do progra-
mu sesji projekt uchwały w sprawie 
uznania skargi na burmistrza za za-
sadną (za – 10, przeciw – 0, wstrzy-
mujących się – 1), drugą – zmienio-
no projekt uchwały w sprawie planu 
pracy Komisji Rewizyjnej dodając do 
tego planu kontrolę procedur wyda-
wania decyzji dot. inwestycji Infinity 
Ski & Spa w Zieleńcu (11:0:0). Porzą-
dek obrad przyjęto jednogłośnie.

Na początku kierujący miejską pro-
mocją Damian Bochnak przedsta-
wił plany promocyjne gminy na lato 
z uwzględnieniem budżetu zmniejszo-
nego decyzją rady na ostatniej, nad-
zwyczajnej sesji (13 kwietnia). Szerzej 
omówił je wcześniej na posiedzeniu 
komisji RM. Najważniejsze z zamie-
rzeń to: dokończenie oznakowania 
turystycznego miasta, zintensyfiko-
wanie promocji w internecie, promo-
cja bieżących imprez, współpraca z 
MOKiS w przeprowadzaniu imprez. 
Burmistrz Piotr Lewandowski odpo-
wiadał na pytanie radnej Katarzyny 
Wydrych w sprawie wymiany dro-
gowskazów informacyjnych: stare 
były już podniszczone, a ponadto na-
leżało je uporządkować. Wydrych i 
wiceprzewodniczący Bolesław Kraw-
czyk skrytykowali nowe drogowska-
zy jako zbyt małe. Okazało się, że te 
kwestie były już poruszane na posie-
dzeniu komisji. Przez moment rozgo-
rzała wymiana zdań, w wyniku której 
przewodniczący rady Andrzej Rymar-
czyk odebrał głos radnej Wydrych.

Segregujmy 
bioodpady!
Pierwsze pytania do dyrektorów jed-
nostek podległych skierowane zosta-
ły do kierującej MOKiS-em  Magda-
leny Kijanki. Dotyczyły gł. braku lub 
niewystarczających odpowiedzi na py-
tania radnych, a także kosztów wy-
najęcia armatek śnieżnych oraz fi-
nansowych zasad funkcjonowania 
wypożyczalni sprzętu narciarskiego 
na Jamrozowej Polanie.

Prezes Dusznickiego Zakładu Ko-
munalnego Grzegorz Pytlowany od-
powiadał na pytanie radnej Teresy 
Zarównej w sprawie technicznych wa-
runków przyłączenia budowanego w 
Zieleńcu apartamentowca Infinity Ski 
& Spa do miejskiej sieci kanalizacyj-
nej. DZK, zgodnie z istniejącymi 
możliwościami technicznymi, ta-
kie warunki właśnie wydał inwe-
storowi, choć z istotnymi obostrze-
niami. Pytlowany przypomniał o 
kiepskim stanie kanalizacji ciśnienio-
wej na dwóch odcinkach (jeden z nich 
przy drodze powiatowej), które trzeba 
jak najszybciej zmodernizować nieza-
leżnie od powstającej inwestycji, bo 
ulegają częstym awariom. Kolejny te-
mat – zainicjowany przez radnego Ja-
nusza Holcmana – to gospodarka od-
padami zielonymi, a także domowymi 

bioodpadami. Prezes poinformował, 
ze w DZK dostępne są dla miesz-
kańców brązowe worki foliowe na 
gromadzenie jednych i drugich. Szer-
sze wdrożenie tego elementu segre-
gacji jest bardzo ważne ze względu na 
konieczność zmniejszenia masy odpa-
dów zmieszanych. Poruszono również 
kwestie utrzymania czystości w bok-
sach do gromadzenia odpadów, dyżu-
rów w punkcie segregacji odpadów, 
stanu zasobników na używaną odzież 
oraz prac bieżących na ul. Zdrojowej.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej poinformowała radnych o 
konieczności wprowadzenia na na-
stępnej sesji zmian w uchwale dot. od-
płatności za pobyt w schronisku dla 
bezdomnych ze względu na zastrzeże-
nia nadzoru wojewody.

Tak się dzieje, 
że rośniemy
Sprawozdanie z działalności DZK za 
rok 2017 było omawiane przez rad-
nych podczas posiedzenia komi-
sji infrastruktury, prezes odpowia-
dał wówczas na liczne pytania. Na 
sesji przedstawił krótkie podsumo-
wanie dot. spółki, o tym, jak ona się 
rozrasta (informacje te publikujemy 
osobno). – To jest kapitał wszystkich 
mieszkańców – podkreślił. Prezenta-
cję i wyniki DZK pochwalił przewod-
niczący: – Wieszczono tej spółce rok 
istnienia. Póki co działa już ładnych 
parę lat, przynosi dochody, jak widać 
na wskaźnikach. Spółka spełnia swoje 
zadania i to mnie bardzo cieszy. 

Za „dobrą i merytoryczną prezen-
tację” dziękował też burmistrz. – To 
przede wszystkim zasługa pracowni-
ków, że tak się dzieje, że rośniemy – 
podkreślił Pytlowany.

Podsumowanie zimowego utrzy-
mania dróg i chodników w mieście 
w ostatnim sezonie – to kolejny temat 
sesji, również związany DZK i rów-
nież omawiamy wcześniej w komi-
sji, w związku z czym radni nie mie-
li pytań. Odnotujmy ze sprawozdania, 
że DZK obsługiwało na zlecenie gmi-
ny 14 km ulic i 13,6 km chodników 
miejskich, a ponadto utrzymywało na 
zlecenie chodniki, których obowiązek 
utrzymania należy do właścicieli pry-
watnych oraz wspólnot mieszkanio-
wych. Dodatkowo, również na zlece-
nie gminy, DZK przejęło przez część 
sezonu odśnieżanie 11,68 km drogi 
wojewódzkiej, ale z braku odpowied-
niego sprzętu zadanie to zlecono pod-
wykonawcy – spółce Route 66. Firma 
ta kontynuowała później zadanie bez-
pośrednio na zlecenie gminy.

Niewielkie zadania w zakresie od-
śnieżania gmina zleciła także innym 
wykonawcom. Drogę dojazdową do 
Jamrozowej Polany utrzymywała fir-
ma Pielęgnacja Zieleni Piotr Wy-
drych, a dwa odcinki podrzędnych 
dróg dojazdowych w Zieleńcu – fir-
ma Winterpol.

Jak utrzymać Arenę 
Kolejny punkt obrad: „Roczne pod-
sumowanie działalności MOKiS z 
uwzględnieniem kontroli RIO i orga-

nizacji Mistrzostw Europy w 2017 r., 
Pucharu IBU juniorów w 2018 r. oraz 
przedstawienie uzdrowienia finansów 
jednostki i dalszego sposobu jej zarzą-
dzania”. 

Radni otrzymali szereg dokumen-
tów związanych z tematem. Pełniąca 
obowiązki dyrektora Magdalena Ki-
janka poinformowała na wstępie, że w 
związku z nieprawidłowościami, ujaw-
nionymi w wyniku kontroli Regional-
nej Izby Obrachunkowej, przygotowy-
wane jest stosowne zawiadomienie do 
prokuratury o możliwości popełnie-
nia przestępstwa.

Radni mieli sporo pytań i uwag. An-
drzej Rymarczyk zgłosił m.in.  wątpli-
wości co do realności bieżącego planu 
finansowego w kwestii płac, opierając 
się na przekroczeniach planu wyna-
grodzeń w 2016 r. (21 proc.) i 2017 
r. (10 proc.). Katarzyna Wydrych py-
tała dlaczego tak późno sporządzane 
jest zawiadomienie do prokuratury 
na podstawie kontroli RIO.  Dyrektor 
tłumaczyła to zmianą na stanowisku 
księgowej.

Wiele czasu zabrała weryfikacja 
i uszczegóławianie informacji oraz 
kwestie formalne. Radna Wydrych 
była nieusatysfakcjonowana odpowie-
dziami i przygotowaniem Magdaleny 
Kijanki do sesji.

Radny Wojciech Zaczyk zwrócił 
uwagę na zbyt duże koszty  utrzy-
mania infrastruktury na Jam-
razowej Polanie (ok. 500 tys. zł 
rocznie). – Nie widzę żadnego uza-
sadnienia, żeby tego typu obiekt tak 
mocno finansować. Wolałbym, żeby 

te pieniądze poszły na finansowanie 
naszych dziurawych dróg – oznaj-
mił. Burmistrz wyjaśniał, że zada-
niem MOKiS jest teraz takie zarzą-
dzanie obiektem, żeby go jak najlepiej 
wielofunkcyjnie wykorzystać i wyge-
nerować jak największe przychody. 
Przypomniał o mniej wymiernych 
korzyściach z obiektu, jak promo-
cja gminy, np. poprzez Rajd Dolno-
śląski. Przedstawił ofertę współpracy, 
jaką przygotowano z myślą o poten-
cjalnych kontrahentach. Zaczyk: – Ja 
jednak nadal jestem za tym, żeby ten 
obiekt zamknąć [śmiech wśród zebra-
nych] i zdania nie zmienię, dopóki nie 
będzie centralnego finansowania tego 
obiektu (…)  Tej gminy na to nie stać 
i nigdy nie będzie stać. Opowiadanie 
nam, że na czterech nabojach i na wy-
najęciu sali za 500 zł zarobimy pół 
miliona zł, panie burmistrzu, to jest… 
mydlenie oczu, delikatnie mówiąc.

Według radnego Roberta Kowala 
trzeba iść w kierunku imprez spor-
towych, a nie wynajmowania sali na 
spotkania, bo od tego są hotele.

Zaczyk zaapelował do burmistrza, 
żeby zwrócić się do ministra sportu o 
przejęcie obiektu, np. w formie cen-
tralnego ośrodka sportu (COS), bo 
sponsor strategiczny dotąd się nie po-
jawił. Burmistrz informował, że wie-
lokrotnie rozmawiał w ministerstwie 
sportu w sprawie utworzenia COS, 
wnioskowała też o to prezes Polskie-
go Związku Biathlonu. Niestety, od-
powiedź była negatywna, bo takich 
ośrodków jest już za dużo i minister-
stwo ma problem z ich utrzymaniem. 
Ale jeśli rada chce wzmocnić te stara-
nia swoją uchwałą, to burmistrz taką 
inicjatywę popiera. Poparł ja również 
przewodniczący.

Krzysztof Wojtyła zauważył, że w 
budżecie MOKiS stosunkowo nie-
wiele pieniędzy przeznacza się na or-
ganizowanie imprez, a zbyt wiele na 
wynagrodzenia i utrzymanie nieru-
chomości. Również jego zdaniem 
utrzymanie obiektu na Jamrozowej 
Polanie przerasta możliwości gminy, 
więc należy albo zintensyfikować dzia-
łalność na nim, albo go „medialnie za-
mknąć”, by w ten sposób nakłonić mi-
nisterstwo do współfinansowania.

Burmistrz przypomniał, że nie tyl-
ko Duszniki Arena generuje duże 
koszty, ale również hala sportowa i Te-
atr Zdrojowy. Te koszty raczej się nie 
zmienią, więc proporcje w wydatkach 
MOKiS można zmienić tylko zwięk-
szając przychody ośrodka. Imprez na 
Polanie jest może stosunkowo niedu-
żo, ale to nie znaczy, że obiekt nie jest 
używany – np. od czerwca do wrze-
śnia jest niemal ciągle wynajmowa-
ny przez kluby i reprezentacje do tre-
ningów. Poza tym, przecież inwestycja  
niedawno się zakończyła, trzeba dać 
MOKiS-owi trochę czasu.

Wojtyła ostrzegł, że jeśli imprez na 
Jamrozowej Polanie nie będzie wię-
cej niż zaplanowane na br. dziesięć i 
nie będzie zwiększenia przychodów, 
to rada może szybko podjąć decyzję 
o zmniejszeniu dofinansowania o pół 
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miliona zł i nie będzie środków na 
utrzymanie obiektu. Przypomniał, że 
utrzymywanie obiektów sportu kwa-
lifikowanego nie jest zadaniem wła-
snym gminy.

Przyjmując dotacje na rozbudo-
wę obiektu gmina zobowiązała się go 
otrzymywać przez określony okres, 
bodajże 10 lat – odparł burmistrz. 

Bolesław Krawczyk podkreślił, że 
należy zintensyfikować działania w 
kierunku pozyskania sponsora „bo 
inaczej to będzie katastrofa”. – Zga-
dzam się w stu procentach. Kolejne 
rozmowy trwają i mam nadzieję, że 
skończą się sukcesem – powiedział 
Lewandowski. Pojawiła się szansa, że 
Polski Związek Biathlonu dołoży się 
do utrzymania Duszniki Arena.

Według Katarzyny Wydrych to 
burmistrz podjął decyzję o poszerze-
niu inwestycji i „postawił radnych pod 
ścianą”. Wobec tego sam ma znaleźć 
pieniądze na utrzymanie obiektu. To 
oczywiste i wynika z podziału kompe-
tencji – skwitował burmistrz.

Wokół dopłat 
Pierwszy z rozpatrywanych projek-
tów uchwał dotyczył zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Duszniki-Zdrój. Zmianie 
uległ harmonogram spłat wynoszące-
go ok. 13,5 mln zł zadłużenia gminy – 
projekt wydłuża spłaty o dwa lata po 
to, by poprawić określony ustawowo 
wskaźnik zadłużenia. Przewodniczący 
zauważył, że inwestycja na Jamrozo-
wej Polanie na tyle obniżyła możliwo-
ści kredytowe gminy, że ta nie będzie 
się już mogła zadłużać w związku z 
realizacją zadań finansowanych ze 
środków pozaunijnych. Ale – przypo-
mniała skarbnik gminy Elżbieta Bła-
sia – wskaźnik zmieni się, jeżeli wzro-
sną dochody gminy, np. ze sprzedaż 
mienia.

Jedną z pozycji WPF jest pożycz-
ka z NFOŚiW na dopłaty do wymia-
ny pieców dla mieszkańców. Na temat 
wsparcia wymiany systemów ogrze-
wania wywiązała się dłuższa dyskusja, 
głównie w kwestiach formalnych.

Opinia Komisji Finansów Rady 
Miejskiej nt. projektu uchwały: pozy-
tywna. Ciekawostka – jeden członek 
komisji zagłosował „za”, siedmioro 
się wstrzymało. A to dlatego, że rad-
ni nie mieli wystarczających infor-
macji dot. programu dofinansowania 
wymiany pieców – wyjaśnił Andrzej 
Rymarczyk. Natomiast samą uchwałę 
w sprawie zmiany WPF przyjęto jed-
nogłośnie.

Szereg w większości niewielkich 
zmian w budżecie gminy założo-
no w projekcie następnej uchwały. 
Wrócił temat środków na wynagro-
dzenia osobowe w administracji. Wąt-
pliwości Krzysztofa Wojtyły wzbudzi-
ło przeznaczenie na ten cel 26,5 tys. 
zł. Przypomniał on, że rada już wcze-
śniej opowiadała się przeciwko zwięk-
szaniu funduszu płac (o 207 tys. zł) w 
stosunku do roku poprzedniego, bo 
administracji nie przybyło zadań. Elż-
bieta Błasiak wyjaśniała, że nie chodzi 
o podwyżki, ale o wypłaty obligatoryj-
nych nagród jubileuszowych. W ubie-
głym roku wypłacono dwie takie na-
grody, w tym jest ich aż siedem, stąd 
konieczność przeznaczenia większych 
środków na płace, niż wcześniej. Bur-
mistrz przypomniał, że utworzono 
etat kierowcy dla OSP, a także za-
trudniono dodatkowo pracownika 
zajmującego się inwestycjami gmi-
ny i bez pozytywnej decyzji rady za-
braknie środków na płace. Wojtyły te 
wyjaśnienia nie przekonały, poprosił 
o formalne skonkretyzowanie, na co 
dokładnie przeznaczona będzie przed-
miotowa kwota. Skarbnik zobowiąza-
ła się dodać w uzasadnieniu uchwały, 
że na nagrody jubileuszowe. Katarzy-
na Wydrych skrytykowała burmistrza 

za nierealizowanie zapowiedzianych 
oszczędności kadrowych i zapowie-
działa głosowanie przeciwko projek-
towi uchwały. Radny Łukasz Witek 
zwrócił uwagę na efekty finansowe 
pracy urzędników w postaci dofinan-
sowań zdobytych przez gminę w tej 
kadencji.

Rada odrzuciła projekt (5:5:1), a 
tym samym m.in. nie wprowadziła 
do budżetu środków na dofinanso-
wania do modernizacji ogrzewa-
nia dla mieszkańców, co stanowi-
ło jeden z elementów  uchwały.

Natomiast w następnym głoso-
waniu radni jednogłośnie przyjęli 
uchwałę w sprawie zaciągnięcia po-
życzki długoterminowej w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej z przeznacze-
niem na ograniczenie niskiej emi-
sji, czyli właśnie te dofinansowania. 
Burmistrz zapowiedział zwołanie se-
sji nadzwyczajnej w celu ponownego 
poddania pod głosowanie odrzucone-
go projektu. Sesja miała się odbyć 
10 maja, ale nie doszła do skutku z 
powodu braku kworum – przyby-
ło na nią zaledwie sześcioro rad-
nych.

Wina burmistrza
Kolejną prz yjętą uchwałą (10:0:1) 
rada wprowadziła zmiany w uchwa-
le w sprawie opłaty targowej, wyzna-
czając na inkasentów tej opłaty Mał-
gorzatę Ferenc i Grażynę Gałczyńską. 
Jednogłośnie wyrażono zgodę na 
sprzedaż działki o pow. 140 m kw. 
przy ul. Słonecznej 10 oraz działki o 
pow. 1.004 m kw. przy ul. Kolejowej 8. 
Pierwszą – na wniosek właściciela są-
siedniej nieruchomości, w celu popra-
wy zagospodarowania, drugą – w tym 
samym celu – na wniosek właścicieli 
budynku, który ta działka otacza.

Następnie, w związku z ustawo-
wym obowiązkiem, rada przyjęła jed-
nogłośnie uchwałę w sprawie podzia-
łu gminy miejskiej Duszniki-Zdrój na 
obwody głosowania, ustalenia ich nu-
merów, granic oraz siedzib obwodo-
wych komisji wyborczych. W tej kwe-
stii nie wprowadzono żadnych zmian.

Również jednogłośnie radni uznali 
za zasadną skargę Janusza Bieńkow-
skiego na brak działań burmistrza. 
Bieńkowski, zawiadujący hotelem na 
Jamrozowej Polanie, zgłosił Komi-
sji Rewizyjnej Rady Miejskiej szereg 
zarzutów związanych z pracami na 
Jamrozowej Polanie. Komisja uzna-
ła za zasadne trzy, dotyczące braku 
odpowiedzi burmistrza na pisma. Co 
do pozostałych sześciu, wyraziła opi-
nię, że ich rozstrzygnięcie nie leży w 
kompetencji rady, i wskazała, że w 
pierwszej kolejności należy sprawy 
te załatwić polubownie. Lewandowski 
zarzucił komisji rozstrzygnięcie skar-
gi bez próby uzyskania jego pisem-
nych wyjaśnień.

Ostatnią uchwałą rada jednogło-
śnie wprowadziła zmianę do planu 
pracy Komisji Rewizyjnej na pierw-
sze półrocze br. – do harmonogramu 
dodano przewidzianą na maj kontrolę 
procedur wydawania decyzji dotyczą-
cych inwestycji rozpoczętej na działce 
11/6 AM2 w Zieleńcu (aktualnie Infi-
nity Ski & Spa).

Głosowania nadal 
bez nazwisk
Radni zadawali pytania do sprawoz-
dania z pracy burmistrza. Poruszo-
no kwestie: inwestycji Infinity Ski & 
Spa w Zieleńcu; rzetelności sprawoz-
dań burmistrza; kontroli NIK „Wspie-
ranie wyczynowego uprawiania spor-
tów zimowych w Dusznikach-Zdroju”; 
spotkań burmistrza w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki w sprawie dusznic-
kiej infrastruktury sportowej oraz w 
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w sprawie modernizacji 
Alei Chopina; wizyty oficjalnej w part-
nerskim mieście Hoya.

W punkcie „wnioski, interpelacje i 
sprawy różne” burmistrz zapytał prze-
wodniczącą Komisji Statutowej RM 
Teresę Zarówną o termin przedsta-
wienia projektu uchwały wpro-
wadzającej głosowania imienne. 
Przypomniał, że we wrześniu ub. r. 
przedstawił stosowny projekt zmian 
w statucie, jednak propozycja ta zosta-
ła odrzucona przez radę. Zarówna od-
powiedziała jedynie, że komisja spo-
tka się w tej sprawie w późniejszym 
terminie. – Prace nad statutem nie 
są łatwymi pracami – zauważył An-
drzej Rymarczyk, członek tej komi-
sji. – W tamtej kadencji gmina pra-
cowała nad statutem trzy lata – dodał. 
Lewandowski przypomniał, że więk-
szość radnych była za wprowadze-
niem imiennych głosowań, żeby było 
można sprawdzić, jak kto głosował w 
danej sprawie, bez wielogodzinnego 
przeglądania nagrania wideo. – Ja ro-
zumiem, że te prace mogą się przecią-
gać i że one nie są łatwe, ale my przy-
gotowaliśmy państwu rozwiązania (…). 
Rozumiem, że jest pewna niechęć po 
stronie państwa radnych, żeby w koń-
cu można się było odnieść bez proble-
mu do danego głosowania, na danej 
sesji –  dodał.

Janusz Holcman wygłosił oświad-
czenie. Wybaczył w nim zniewagi, 
które określił jako naruszenie godno-
ści, doznane – jego zdaniem – od red. 
Krzysztofa Jankowskiego i burmistrza 
Piotra Lewandowskiego. Oznajmił, że 
nie będzie szukać w sądzie sprawiedli-
wości, bo „nie zamierza się z koniem 
kopać”. Wyraził ubolewanie, że Jan-
kowski i Lewandowski nie przeprosili. 

Radni poruszyli szereg innych kwe-
stii – związanych zarówno z funkcjo-
nowaniem samej rady, pracy burmi-
strza, jak i tego, co dzieje się lub nie 
dziej w mieście. 

Katarzyna Wydrych skrytykowała 
radnych, którzy przychodzą na sesję 
lub z niej wychodzą, kiedy im się po-
doba, opuszczając często ważne głoso-
wania. Zaapelowała do przewodniczą-
cego o ich zdyscyplinowanie. Pytała, 
czy taki radny powinien pobierać die-
tę. – Jeśli ktoś się podjął funkcji rad-
nego, to ma ją sprawować – stwier-
dziła. Lewandowski przypomniał, że 
wiele posiedzeń komisji nie doszło do 
skutku wskutek braku kworum, a też 
i wielokrotnie radni je opuszczali z po-
wodu innych obowiązków, czego się 
realnie nie da uniknąć. 

Odpowiadając na pytanie radnej 
burmistrz informował o planach do-
tyczących rozwoju terenu łąk poboro-
winowych od strony rzeki – w pla-
nach jest drugi etap budowy toru 
wrotkarskiego i rozbudowa placu 
zabaw.

Wydrych wyraziła też opinię, że 
burmistrz skompromitował miasto 
w wypowiedziach dla TVP, zamiesz-
czonych w audycji dotyczącej inwe-
stycji Infinity Ski & Spa w Zieleńcu. 
– Ja, jako radna, wstydzę się za pana, 
panie burmistrzu – powiedziała. Na 
czym miała polegać kompromitacja? 
Na tym, że burmistrz dziwił się w swo-
jej wypowiedzi, że redaktor zajmu-
je się takimi błahymi sprawami. Le-
wandowski tłumaczył, że wypowiedź 
została wyjęta z kontekstu dłuższej 
rozmowy, a dziennikarz był nieprzy-
gotowany i mylił podstawowe pojęcia. 
Jego zdaniem autorzy przyjechali z 
gotowa tezą, zaś cały materiał był „po-
niżej jakiegokolwiek poziomu dzien-
nikarskiego”. Burmistrz stwierdził, że 
w audycji naruszono dobre imię gmi-
ny, w związku z czym przygotowywa-
ny jest pozew sądowy.  

Druga kwietniowa sesja zakończy-
ła się po 6 godz. 40 min. w obecności 
ośmiorga radnych.

Krzysztof Jankowski

Dusznicki Zakład
Komunalny w 2017 r.

PODSUMOWANIE ROKU

Ubiegły 2017 r. był piątym ro-
kiem działalności Dusznickiego 
Zakładu Komunalnego w Dusz-
nikach-Zdroju sp. z o.o., bowiem 
rozpoczął on swoją działalność 1 
stycznia 2013 r.

Spółka prowadzi wielobranżową 
działalność w obszarze usług komu-
nalnych. Główne obszary działalności 
firmy na terenie macierzystej gminy 
to: zbiorowe dostarczanie wody i od-
prowadzanie ścieków, odbiór i gospo-
darowanie odpadami, letnie i zimowe 
oczyszczanie ulic, chodników i placów, 
obsługa terenów zielonych, gospoda-
rowanie gminnym zasobem lokalo-
wym oraz zarządzanie nieruchomo-
ściami wspólnot mieszkaniowych, 
obsługa oświetlenia gminnego, obsłu-
ga cmentarza komunalnego oraz sza-
letu miejskiego, zarządzanie lasami 
komunalnymi. 

Aktualnie spółka prowadzi dzia-
łalność świadcząc usługi komunalne 
na terenie siedmiu miejscowości 
tj.: Duszniki-Zdrój, Lewin Kłodz-
ki, Szczytna, Polanica-Zdrój, Lą-
dek-Zdrój, Długopole-Zdrój oraz 
Kudowa-Zdrój.

Majątek spółki został zapewnio-
ny poprzez wniesienie przez gmi-
nę Duszniki-Zdrój wkładów niepie-
niężnych w postaci budynku siedziby 
spółki w Dusznikach-Zdroju przy ul. 
J. Słowackiego 32, budynku magazy-
nowego przy ul Słowackiego 25 oraz 
placu przy ul. Dworcowej, a także  ma-
szyn, urządzeń i środków transportu 
na łączną kwotę 490.650 zł. Wkład 
niepieniężny stanowi także prawo 
użytkowania wieczystego gruntów o 
wartości 335.000 zł. 

Bilans spółki na dzień 31.12.2017 r. 
wykazuje stan aktywów i pasywów w 
wysokości 1.667.576,54 zł. Aktywa 
trwałe spółki wykazały pozytywną do-
datnią zmianę, bowiem w roku obro-
towym 2017 wartość aktywów trwa-
łych wzrosła o ok. 147 tys. zł, tj. 
zmiana + 21,49 % w porównaniu do 
poprzedniego roku obrotowego, na 
co wpływ miało zwiększenie wartości 
tych aktywów w takich pozycjach, jak 
inne wartości niematerialne i prawne 
oraz środki trwałe: obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej; urządzenia technicz-
ne i maszyny oraz środki transportu. 
Także wartość aktywów obroto-
wych wykazała wzrost w stosunku 
do roku ubiegłego o 6,79 % i wyniosła 
837.916,20 zł. 

Jedynym wspólnikiem spółki 
jest gmina Duszniki-Zdrój, posia-
dająca łącznie 2.359 udziałów o war-
tości 350 zł każdy, co daje łączną war-
tość udziałów 825.650 zł. W związku 
z tym funkcję zgromadzenia wspólni-
ków wypełnia jednoosobowo gmina 
Duszniki-Zdrój poprzez swojego re-
prezentanta w postaci organu wyko-

nawczego, tj. burmistrza miasta Dusz-
niki-Zdrój.

Głównym celem spółki było utrzy-
manie stałej gotowości do świadcze-
nia usług komunalnych w obszarach, 
o których mowa w akcie założyciel-
skim, zapewnienie stabilności finanso-
wej oraz wykonywanie dodatkowych 
zadań przynoszących dodatkowe 
przychody. Zwiększenie przychodów 
ma w założeniu pozwalać na utrzy-
manie rentowności działalności, płyn-
ności finansowej, wsparcie realizacji 
zadań wynikających z podstawowej 
działalności, a także ewentualnego ge-
nerowania środków na działania in-
westycyjne i modernizacyjne, w tym 
poszerzenie parku maszynowego i 
jego unowocześnianie.

Sprzedaż ogółem w 2017 r. wy-
niosła 6.245.550,93 zł i w stosunku 
do 2013 r. przychody z działalności 
operacyjnej wzrosły o 22,59%, a w 
stosunku do 2016 r. o 4,19 %. 

Ogólny poziom kosztów w 2017 r. 
wyniósł 6.199.266,09 zł, co w porów-
naniu do kosztów z 2013 r. stano-
wi wzrost o 20,57%, a w stosunku do 
2016 r. o 2,59%.

Sytuacja finansowa spółki w 
roku obrotowym była stabilna. 
Spółka zanotowała na działalności 
podstawowej dodatni wynik w wy-
sokości 46.284,84 zł. Ostatecznie, po 
odjęciu nieznacznej straty na pozo-
stałych przychodach operacyjnych 
(związanej z koniecznością zakupu 
nowego serwera wraz systemem ope-
racyjnym wskutek zdarzenia nadzwy-
czajnego) oraz aktualizacji należności, 
pozwoliło to na osiągnięcie zysku z 
działalności operacyjnej w wyso-
kości 34.805,05 zł. Natomiast koń-
cowo spółka (po dodaniu zysku z 
działalności finansowej w wysokości 
6.359,94 zł) osiągnęła za rok obrotowy 
2017 zysk w wysokości 41.164,99 
zł.

W związku z ubiegłorocznym spad-
kiem wskaźników rentowności, pozy-
tywnym zjawiskiem roku obrotowe-
go 2017 jest przywrócenie dodatnich 
wartości i tendencji wzrostowych we 
wskaźnikach rentowności.

Średnioroczne zatrudnienie w spół-
ce w 2017 r. wyniosło 43,10 etatu. 
Warto podkreślić, że jako przedsię-
biorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 
firma musi zapewnić całodobową i 
całoroczną obsługę Stacji Uzdatniania 
Wody przy zastosowanej tam techno-
logii uzdatniania. Dodatkowo w każ-
dy weekend i dni świąteczne wybrani 
pracownicy Spółki pełnią dyżury in-
terwencyjne. Udział kosztów wyna-
grodzeń w ogólnych kosztach dzia-
łalności wynosi zaledwie 27,81%, przy 
standardach dla firm o charakterze 
usługowym w przedziale 30-60%.

inf. DZK
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Informator rajdowy
52. RAJD DOLNOŚLĄSKI – 19-20 MAJA 2018

W skrócie
Start i Meta
Start rajdu został zaplanowany na 
dusznickim Rynku w sobotę 19 
maja o godz. 12:30. Na rampie star-
towej pojawią się wszyscy zawodnicy, 
którzy będą brać udział w Rajdzie. W 
związku z organizacją, od dnia 18 do 
20 maja będzie obowiązywała zastęp-
cza organizacja ruchu na terenie Ryn-
ku (zamknięta środkowa ulica oraz 
całkowity zakaz parkowania).

Meta rajdu również odbędzie się 
na Rynku w niedzielę 20 maja o 
godz. 15:45.

Os Duszniki Arena
Odcinek specjalny zlokalizowany na 
Duszniki Arena ”będzie jechany” 
czterokrotnie. W pierwszym dniu o 
godz. 16:00 i 21:00 – kierunek jazdy 
taki jak w zeszłym roku. W dniu dru-
gim odcinki o godz. 8:00 i 11:55 – 
w odwrotnym kierunku.

Dojazd 
na Duszniki Arena
Wjazd na obiekt będzie możliwy tyl-
ko dla samochodów z akredytacja-
mi – w tym dla mediów. Dla pozo-
stały osób będzie zapewniony dojazd 
z Dusznik – z przystanku autobu-
sowego Duszniki ZEM (ul. Sudecka, 
dawna ul. Świerczewskiego – 100 me-
trów od stacji paliw Orlen) – darmo-
wy dla osób posiadających bilet na 
OS Duszniki Arena oraz miesz-
kańców miasta Duszniki-Zdrój. 
Autobus kursować będzie cały czas, 
od na godzinę przed rozpoczęciem 
pierwszego OSu do godziny po za-
kończeniu ostatniego w danym dniu.

Istnieje również możliwość piesze-
go dojścia z miasta – w takim przy-
padku najlepiej pozostawić samochód 
w okolicy Parku Zdrojowego/ ul. Pod-
górze i dojść pieszym szlakiem tury-
stycznym.

Duszniki Arena
Na terenie obiektu będą obowiązy-
wać strefy ruchu dla pieszych. Bar-
dzo prosimy o stosowanie się do po-
leceń organizatora oraz zachowanie 
zasad bezpieczeństwa. Obowiązuje w 
dniach rajdu kategoryczny zakaz po-
ruszania się po trasach areny.

Bilety na OS 
Duszniki Arena
Odcinek tak jak w zeszłym roku bę-
dzie biletowany. Koszt biletu to 10 
zł – do kupienia przy wejściach na 
obiekt oraz przy przystanku auto-
busowym. Dla mieszkańców mia-
sta Duszniki-Zdrój wstęp darmo-
wy.

Gastronomia
Na obiekcie będą rozlokowane sto-
iska z jedzeniem i napojami.

Czołówka w komplecie
41 załóg widnieje na liście zgło-
szeń 52. Rajdu Dolnośląskiego-
-Hotel Zieleniec. Start w rajdzie 
awizuje cała krajowa czołówka, 
którą oglądaliśmy przed miesią-
cem na trasach pierwszej rundy 
Rajdowych Samochodowych Mi-
strzostw Polski. Kibice będą mo-
gli podziwiać w akcji aż 10 naj-
mocniejszych samochodów, w 
tym osiem w specyfikacji R5 i dwa 
Proto. Jedynkę na drzwiach sa-
mochodu nakleją triumfatorzy ze 
Świdnicy – Grzegorz Grzyb i Ro-
bert Hundla (Skoda Fabia R5). Mi-
strzowie Polski Filip Nivette i Ka-
mil Heller (Ford Fiesta Proto) tym 
razem wystartują z „piątką”.

Dla liderującego w RSMP Grzy-
ba będzie to już czwarty start w ciągu 
pięciu tygodni. Mistrz Polski z 2016 
roku wygrał w połowie kwietnia Rajd 
Preszow na Słowacji, tydzień póź-
niej zwyciężył w Świdnicy, a w ubie-
głym tygodniu zajął 6. miejsce, najlep-
sze spośród polskich załóg w Rajdzie 
Wysp Kanaryjskich, drugiej rundzie 
mistrzostw Europy.

Bardzo dobrą passę „nie wysiada-
jącego z samochodu” Grzyba, który 
ma już za sobą przejechanych blisko 
400 kilometrów oesowych będą sta-
rali się przerwać wiceliderzy RSMP 
– Jakub Brzeziński i Kamil Koz-
droń (Skoda Fabia R5) oraz zajmują-
cy trzecie miejsce Mikołaj Marczyk 
i Szymon Gospodarczyk (Skoda Fa-
bia R5).

Kierowcy jeżdżący Skodami zaję-
li całe podium w 46. Rajdzie Dolno-
śląskim-Krause i koalicja spod zna-
ku Forda nie zamierzy się temu tylko 
przyglądać. W Fordach Fiesta R5 zo-
baczymy doświadczonego Zbignie-
wa Gabrysia oraz Jarosława Koł-
tuna, który w tym roku planuje starty 
we wszystkich rundach krajowego 
czempionatu. W silnej grupie samo-
chodów zbudowanych przez fabrycz-
ny team M-Sport zobaczymy także 
Tomasza Kasperczyka oraz Dariu-
sza Polońskiego, a drugi start Hy-
undai’em i20 R5 zaliczy Łukasz Byś-

kiniewicz pilotowany przez legendę 
polskich rajdów, wiecznie młodego 
Macieja Wisławskiego.

W silnej stawce Open N obok 
wspomnianego Nivette’a będą rów-
nież rywalizowali Marcin Słobo-
dzian (Subaru Impreza STI), Łukasz 
Kotarba Mitsubishi Lancer Evo IX), 
Damian Łata (Ford Fiesta Proto), 
Adam Stec (Mitsubishi Lancer Evo 
X) i Marek Nowak, także w samo-
chodzie spod znaku „trzech diamen-
tów”.

Pasjonująco zapowiada się rywaliza-
cja wśród samochodów napędzanych 
na jedną oś. Z Kacprem Wróblew-
skim (Peugeot 208 VTi R2), zwycięzcą 
pierwszej rundy w „ośce” stoczą z pew-
nością zacięty pojedynek min. Jacek 

Jurecki (także Peugeot), Maciej Lu-
biak (Opel Adam R2) czy Grzegorz 
Bonder (w trzecim z Peugeotów).

Start 52. Rajdu Dolnośląskiego-
-Hotel Zieleniec w sobotę, 19 maja 
o godz. 12:30 w Dusznikach Zdroju. 
Tego samego dnia 6 odcinków spe-
cjalnych, w tym dwukrotnie przejeż-
dżana bardzo widowiskowa próba w 
kompleksie biathlonowym Duszniki 
Arena. Drugiego dnia, w niedzielę, 20 
maja na załogi czeka 5 wymagają-
cych oesów w tym Duszniki Arena 
przejeżdżana dwukrotnie w przeciw-
nym kierunku i powracający do raj-
dów po 25 latach słynny odcinek Zło-
ty Stok. Meta zlokalizowana również 
na rynku w Dusznikach-Zdroju o 
godz. 15:45

Warto dodać, że na starcie rajdu 
stanie również 30 rajdowych histo-
rycznych perełek.

Listę zgłoszeń otwiera Porsche 
911 SC RS Piotra Zaleskiego i 
Jacka Gruszczyńskiego, którzy po 
dwóch rundach przewodzą klasyfika-
cji generalnej (FIA 1-FIA 4). Po spo-
rych przeżyciach i jeździe bez wspo-
magania kierownicy podczas Rajdu 
Świdnickiego-Krause, głodni rewan-
żu są z pewnością Robert Luty i Da-
riusz Gurdziołek (Subaru Legacy). 
„Restartu” potrzebują z kolei Krzysz-
tof i Mateusz Głowalowie (Mazda 
323 GTX), którym w tym sezonie zna-
komity wynik już raz przeszedł koło 
nosa. Pechową passę chciałby też 
przełamać zgłoszony z numerem 105 
Arkadiusz Kula (Renault Megane 
Maxi) jadący w parze z Jarosławem 
Janaszem. Na starcie nie zabraknie 
również Forda Sierry Cosworth 
4×4 załogi Suder/Matyjewicz, któ-
ry po drobnych naprawach jest znów 
w pełni gotowy, by cieszyć oczy kibi-
ców swoimi klasycznymi barwami ze-
społu Mariana Bublewicza. Z kolei 
na prawym fotelu Michała Pryczka 
(Subaru Impreza 555) znów pojawi się 
jego ojciec – Jacek.

Po raz pierwszy z pomiarem cza-
su wystartują Michał Horodeński z 
Arkadiuszem Sałacińskim (Toyota 
Celica GT–Four), podobnie jak i za-
łoga Smółka/Radecki (BMW E30), 
a swój sezon otworzy duet Wikieł/
Wichrowski (Subaru Impreza 555). 
Kolejną załogą, która rozpocznie w 
tym roku swoje zmagania są Marcin 
Grzelewski i Krzysztof Niedbała 
(Ford Escort MKII RS).

Bez pomiaru czasu trasę 52. Raj-
du Dolnośląskiego pokona debiutant 
Motul HRSMP – Marcin Leśnik ja-
dący w parze z Kornelem Grabskim 
(Renault 11 Turbo), a także Krzysz-
tof Guzowski z Agnieszką Załęcką 
(Renault Clio 16S), którego w parze z 
dwoma innymi pilotami już oglądali-
śmy na trasach HRSMP.

AZK

HOPA!

NIE STÓJ W MIEJSCACH ZAZNACHONYCH KRESKAMI
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Krótko
Muzeum Papiernictwa w Dusz-
nikach-Zdroju od maja do sierpnia 
czynne jest od poniedziałku do sobo-
ty w godz: 9:00 – 18:00 oraz w niedzie-
le w godz: 9:00 – 15:00. Serdecznie za-
praszamy.

* * *

Główne pokazy kolorowej fon-
tanny w maju i czerwcu – w soboty, 
niedziele i święta o godz. 22:00. Nato-
miast 1-minutowe pokazy najwyższej 
w Polsce fontanny odbywać się będą 
codziennie, co dwie godziny od 8:00 
do 20:00.

Kalendarz
wydarzeń

Duszniki-Zdrój

18.05.18, godz. 19:00 
Italiano Vero 
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety 40 zł 
 
19.05.18, godz. 14:30 
Wałbrzyska szkoła talentów
,,Wiosenny Fryderyk i muzyczny 
ogród’’ Teatr Zdrojowy im. F. Chopi-
na; wstęp wolny

19-20.05.18  
52. Rajd Dolnośląski 
Duszniki Arena

19-20.05.18 
IV Zieleniec Open
– turniej w disc golfa 
Zieleniec Ski Arena  
 
23-25.05.18 
Kongres Młodego Samorządu 
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina 
 
27.05.18, godz. 15:30 
Koncert z okazji Dnia Matki
– Jaga Kowalik  
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety indywidualne 15 zł,
grupowe 10 zł 

01-03.06.18 
Torowe Mistrzostwa Polski we Wrot-
karstwie Szybkim 
Tor rolkarski przy Al. Chopina

17.06.18 
Uphill na nartorolkach Duszniki-
-Zdrój – Zieleniec 

Polanica-Zdrój

24-25.05.18 
Konferencja Uniwersytetu
Przyrodniczego; Teatr Zdrojowy

26.05.18 
XXV Regionalny Przegląd Orkiestr 
Dętych OSP; Muszla Koncertowa;
wstęp wolny

26.05.18, godz. 11:00 
Dzień Dziecka z biskupem Antonim 
Długoszem; Sanktuarium MB Fatim-
skiej, Klasztor Chrystusa Króla, ul. 
Reymonta 1; wstęp wolny

31.05.18, godz. 19:00 
Koncert Ani Rusowisz 
Muszla Koncertowa; wstęp wolny

Kudowa-Zdrój

19.05.18, godz. 18:00 
Polsko-Czeska Dwudziestka 
Park Zdrojowy; wstęp wolny

SOBOTA, 19 MAJA 2018
07:00 – 11:00 – ODCINEK TESTOWY – DUSZNIKI ARENA 
12:30 – START RAJDU – DUSZNIKI-ZDRÓJ, RYNEK 
13:55 – OS1 LĄDEK-ZDRÓJ 
14:40 – OS2 OPOLNICA 
15:05 – KOMASACJA – KŁODZKO, RYNEK 
16:00 – OS3 DUSZNIKI ARENA 
16:50 – SERWIS – ZIELENIEC 
18:55 – OS4 LĄDEK-ZDRÓJ 
19:40 – OS5 OPOLNICA 
20:05 – KOMASACJA – KŁODZKO, RYNEK 
21:00 – OS6 DUSZNIKI ARENA 
21:35 – SERWIS – ZIELENIEC

NIEDZIELA, 20 MAJA 2018
08:05 – OS7 DUSZNIKI ARENA 
09:30 – OS8 ROGÓWEK 
11:05 – SERWIS – ZIELENIEC 
11:55 – OS9 DUSZNIKI ARENA 
13:20 – OS10 ROGÓWEK 
13:50 – OS11 ZŁOTY STOK 
15:45 – META RAJDU – DUSZNIKI-ZDRÓJ, RYNEK

* PROGRAM ZAWODÓW MOŻE ULEC ZMIANIE,
AKTUALIZACJA NA: WWW.DOLNOSLASKI.EU

KLASYFIKACJA GENERALNA
RSMP 2018:
1. GRZEGORZ GRZYB
2. JAKUB BRZEZIŃSKI
3. MIKOŁAJ MARCZYK
4. ZBIGNIEW GABRYŚ
5. TOMASZ KASPERCZYK
6. JAROSŁAW KOŁTUN
7. MARCIN SŁOBODZIAN
8. ŁUKASZ BYŚKINIEWICZ
9. ŁUKASZ KOTARBA
10. KACPER WRÓBLEWSKI

28 PKT
22 PKT
20 PKT
14 PKT
10 PKT
9 PKT
6 PKT
4 PKT
2 PKT
1 PKT
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Chopinalia 2018
„Wachlarze Sztuki” – dalekow-
schodnia podróż w tonacji moll – 
to myśl przewodnia szóstej edycji 
projektu kulturowego Miejskie-
go Zespołu Szkół w Dusznikach-
-Zdroju, którego pomysłodawcą i 
wielką propagatorką jest dyr. Re-
nata Brodziak.

Tegoroczna odsłona naszego świę-
ta kultury i sztuki trwała w dniach od 
9 – 13 kwietnia i obfitowała w licz-
ne działania twórcze, których autora-
mi byli przede wszystkim nauczycie-
le naszej szkoły, począwszy od szkoły 
podstawowej, poprzez gimnazjum i li-
ceum, ale również zaproszeni goście 
oraz instytucje kultury działające na 
terenie naszego miasta, które czynnie 
włączają się w to szczególne przedsię-
wzięcie. Są to między innymi Urząd 
Miasta, Muzeum Papiernictwa, Fun-
dacja Międzynarodowych Festiwa-
li Chopinowskich i Miejski Ośrodek 
Kultury. Po raz drugi patronat nad na-
szym artystycznym projektem objął 
dolnośląski Kurator Oświaty. Podczas 
koncertu finałowego gościliśmy dy-
rektora delegatury wałbrzyskiej Ma-
riusza Kałwaka.

W tym roku do tematu Chopina – 
naszego muzycznego patrona – po-
deszliśmy filozoficznie i szukaliśmy 
związków emocjonalnych, charak-
terologicznych, kulturowych, a na-
wet religijnych pomiędzy Polakami, 
a mieszkańcami Dalekiego Wscho-
du. W czasie konferencji naukowej 
pragnęliśmy odpowiedzieć na pyta-
nie dlaczego Japończycy, Chińczycy, 
a nawet Koreańczycy tak dobrze ro-
zumieją muzykę Chopina? Dlaczego 
to właśnie Polak, dostarcza tak wie-
lu wzruszeń ludziom, których kultu-
ra jest tak odmienna od naszej, eu-
ropejskiej?

Chopin nigdy nie odwiedził Dale-
kiego Wschodu, ale my Go tam wy-
słaliśmy, pokazaliśmy piękno orientu. 
W tym celu przeprowadziliśmy w ra-

mach projektu dwa konkursy – pla-
styczny „Wachlarze sztuki – pokażmy 
Chopinowi Orient” oraz literacki, na 
opowiadanie twórcze „Gdyby Chopin 
odwiedził Daleki Wschód...”. Dzięki 
uniwersalnemu językowi sztuki – te-
atr, poezja, muzyka – różne odsłony 
tych niezwykłych jej dziedzin połączy-
ły w tym roku dwie kultury, odległe 
sobie, a dzisiaj już wiemy, że tak bli-

skie. Japońskie Wabi – Sabi to syno-
nim elegancji, kruchości, ulotności, 
delikatności, a taka jest właśnie muzy-
ka naszego kompozytora.

W trakcie tegorocznych Chopina-
liów w ogóle próbowaliśmy znaleźć 
odpowiedź na pytanie, czym jest sztu-
ka, piękno? Do czego jest nam po-
trzebna „estetyka”? Stąd wiele nawią-
zań, między innymi w trakcie turnieju 

humanistów, do Norwida i jego „Pro-
methidiona”, dzieła, które dostarcza 
wiedzy na temat tego, co jest istotą 
tworzenia sztuki, pracy twórczej i ja-
kie miejsce zajmuje tu człowiek. Cy-
prian Kamil Norwid to również wielki 
przyjaciel Chopina, więc zdanie „ Ro-
dem Warszawianin, sercem Polak, a 
talentem świata obywatel” nabrało dla 
nas jeszcze większego sensu. Swoje 
bardzo ciekawe i kreatywne wykła-
dy mieli w sali im. J. Webera (dzię-
ki gościnności Fundacji Międzyna-
rodowych Festiwali Chopinowskich) 
Agnieszka Stwertetschka – z liceum 
im. J. Lompy w Kudowie-Zdroju oraz 
reprezentujący dusznicką szkołę Ane-
ta Ożga, Robert Cetnarowicz i fran-
ciszkanin ojciec Dawid – Ryszard 
Zmuda. Przedpołudniowe wykłady 
uświetnili uczniowie. Poezja, dźwięki 
fortepianu, ukulele i ksylofonu oplata-
ły słowa o Norwidzie, kusari doi, Chi-
nach i buddyzmie.

Z myślą o mieszkańcach mia-
sta zorganizowaliśmy happening 
„1000 żurawi dla Chopina i Dusznik”. 
Barwny, uczniowski korowód, rodzi-
na Chopina, z hasłami promującymi 
wszelkie przejawy kultury, sztuki i na-
uki, z tysiącem żurawi origami, udał 
się pod Urząd Miasta, gdzie przekaza-
liśmy włodarzom miasta tekst dezyde-
raty, w której zapewniamy o naszym 
przywiązaniu do tego, co górnolotne, 
wzniosłe, co kształtuje w nas wrażli-
wość i co czyni z nas prawdziwych lu-
dzi. Z okna dusznickiego ratusza wy-
frunęło 1000 barwnych żurawi – jako 
dobra wróżba dla naszego miasta.

W ramach tegorocznych Chopi-
naliów odbywały się liczne warszta-
ty muzyczne, kulinarne, kulturalne, 
sportowe, taneczne, plastyczne, mię-
dzy innymi cenne dla nas spotkanie 
w Muzeum Papiernictwa pod hasłem 
„Papierowe laleczki kokeshi”, które 
poprowadziła Dorota Zielińska-Py-
tlowany. Dusznickie muzeum to nasz 
partner już od pierwszej edycji pro-
jektu. 

Koncert finałowy stanowił zwień-
czenie tygodnia pełnego kulturalnych 
uniesień, dźwięków XIX- wiecznej 
muzyki, która mieszała się z melodia-
mi orientu. Reżyserkami magicznego 
widowiska były polonistki Izabela Wy-

Recyklingowe wykorzystanie pa-
pieru w postaci tzw. „papierowej 
wikliny” stanie się tematem wysta-
wy prezentowanej w Muzeum Pa-
piernictwa od 1 czerwca.  

Do udziału w wydarzeniu zapro-
szona została  Grupa Eko-wyploty – 
papierowy recykling działająca przy 
Gminnej Bibliotece w  Wiązowie. Pre-
zentowane na ekspozycji prace po-
wstały dzięki zwijaniu papieru gazeto-
wego w tutki, a następnie wyplataniu z 
niego rzeczy codziennego użytku czy 
elementów wyposażenia mieszkania 
lub ogrodu. Znakiem rozpoznawczym 
Grupy stały się wielkoformatowe po-
staci czytające książki tzw. Czytacze. 
Artystki z Wiązowa gościły w Mu-
zeum Papiernictwa podczas „Święta 
Papieru” w 2016 roku. 

Papierowa wiklina – a co to ?

ciszkiewicz i Bogusława Ryczek oraz 
nauczycielka przedmiotów artystycz-
nych Agnieszka Gbyl. Tytuł barwne-
go widowiska: „Baśń, Fantasmagoria, 
Sakura, Chopin”. Połączenie słowa, 
poezji, tańca, śpiewu i dźwięków in-
strumentów przeniosło widzów w 
świat baśni, fantasmagorii. Uniwersal-
ność sztuki stała się faktem. 

Utalentowani uczniowie wystąpili 
z programem poważnym. Zaprezen-
towali utwory Chopina, Beethovena, 
Kabalewskiego, Saint Saensa, Kilara… 
Szkolny chór „Tarantella” wykonał 
pieśni ludowe, artystyczne, współcze-
sne, a także piosenki wyjęte wprost z 
baśniowych ekranizacji. Tancerze wy-
stąpili w brawurowych tańcach orien-
talnych. Nie zabrakło poezji polskiej, 
ale również niemieckiej i japońskiej – 
haiku. Wzruszającą okazała się panto-
mima „Baśń o duchu wierzby”.

Zwieńczeniem koncertu finałowe-
go było wspólne wykonanie przez ze-
spół złożony z uczniów i nauczycieli 
naszej szkoły ludowej piosenki pol-
skiej „Szła dzieweczka do laseczka”. A 
wyzwanie nie było łatwe, utwór wy-
brzmiał w języku japońskim.

Chopinalia to projekt niezwykły. 
Co roku stawiamy sobie coraz wyż-
szą poprzeczkę, szukając nowych wy-
zwań, inspiracji. Tworzą go uczniowie 
i nauczyciele. w trakcie kluczowych 
działań – konferencji, koncertów – 
uczniowie występują razem z nauczy-
cielami, bez oporów, wspierając się 
nawzajem, ucząc od siebie, pokonując 
tremę i własne słabości.

Na szczególne podziękowania za-
sługują współtwórcy projektu: Doro-
ta Nowakowska, Paulina Myśliwiec, 
Katarzyna Kotlarz, Renata Pierzchała, 
Joanna Dąbrowska oraz Wiktor Ko-
tarski, Leszek Jarkowski – nauczycie-
le i pracownicy MZS, szczerze oddani 
uczniom oraz kulturze i sztuce przez 
duże „S”. Dziękujemy również naszym 
kochanym uczniom – za kreatyw-
ność, pracowitość, za inicjatywę, z któ-
rą wychodzą w trakcie kolejnych dni 
kreowania szkolnego festiwalu. 

Przed nami jeszcze rozstrzygnięcie 
konkursów: literackiego, plastyczne-
go i wernisaż pokonkursowy. 

Agnieszka Gbyl


