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Bez planu
nie sprzedajemy
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KMS PO RAZ CZWARTY

Młodzi samorządowcy
z premierem
Morawieckim
o zmianach w Polsce

Radni odrzucili kolejną przedstawioną przez burmistrza propozycję sprzedaży nieruchomości gminnej, choć transakcja pozwoliłaby na zrealizowanie przewidzianych w budżecie miasta dochodów ze sprzedaży majątku. Również po raz kolejny nie zgodzili
się na wyasygnowanie środków na nagrody jubileuszowe dla pracowników ratusza.
Zanim przystąpiono do przyjęcia porządku obrad, przewodniczący Rady
Miejskiej Andrzej Rymarczyk oddał
głos dyrektorowi Muzeum Papiernictwa Maciejowi Szymczykowi. Jego wizyta wiązała się z projektem uchwały, w myśl której miasto ma sprzedać
placówce końcówkę drogi, prowadzącej do muzealnej posesji od strony ul.
Sportowej. Odcinek ten wcina się klinem w teren Muzeum, więc jego włączenie do posesji poprawiłoby znacząco możliwości zagospodarowania
terenu – tłumaczył dyrektor. – Ta droga jest wykorzystywana tylko przez
nas, w związku z czym sprzedaż tego
skrawka na naszą rzecz nie naruszałaby niczyich interesów – zapewniał.

Góra do Mahometa
Bardzo rzadko w sesjach uczestniczą
i zabierają głos burmistrzowie, wójtowie czy prezydenci innych miast. Tym
bardziej niezwykłe jest, że podczas
tych obrad wystąpiło ich aż trzech, reprezentujących uczestników odbywa-

jącego się akurat w naszym mieście
IV Kongresu Młodego Samorządu.
Dawid Litwin, wójt gminy Potęgowo (woj. pomorskie): – Spotykamy się w Dusznikach po raz czwarty z
inicjatywy pana burmistrza Piotra Lewandowskiego, który po wygranych
wyborach zadał sobie pytanie, ilu nas
młodych jest w samorządach. Jest nas
190, a w 2010 r. było na tylko 40. Spotykamy się w Dusznikach i widzimy,
jak Duszniki pięknieją, ale nie o tym
chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że nie przyszedł Mahomet
do góry, przyszła góra do Mahometa. Jesteśmy dziś u państwa na sesji,
żeby pokazać, że co roku od czterech
lat spotykamy się w Dusznikach po to,
żeby wymieniać doświadczenia i poglądy. Spotykamy się ponad podziałami partyjnymi, mimo tego, że reprezentujemy różne partie, od prawicy
do lewicy. Rozmawiamy o tym co zrobić, jak zrobić, żeby naszym mieszkańcom żyło się lepiej. Piotr Lewandowski, wasz burmistrz, szanowni
państwo, drodzy mieszkańcy, połączył
północ z południem, wschód z zacho-

dem. Spotykają się przedstawiciele samorządów z każdego zakątka Polski.
Spotykamy się właśnie u Was. Nie
ukrywam, że mnie – a rozmawiałem
wczoraj z kolegami burmistrzami i
wójtami – jest przykro, że szanowni
radni i pan przewodniczący nas nie
zaszczycili swoją obecnością. Warte
jest podkreślenia to, że wczoraj mieliśmy spotkanie z premierem, panem
Mateuszem Morawieckim. Pan burmistrz jednym esemesem, tak można
powiedzieć, zorganizował spotkanie z
drugą najważniejszą osobą w naszym
państwie. Panie burmistrzu, za to jesteśmy bardzo wdzięczni, bo spotkać
się, porozmawiać z premierem o rzeczach, które nas dotyczą na co dzień,
to naprawdę dla nas było wyróżnienie. (...) Wszystkim mieszkańcom
Dusznik gratuluję burmistrza, życzę
owocnych obrad i dziękuję za udzielenie głosu.
ciąg dalszy na s 3

W dniach 23-25 maja 2018 r. Duszniki-Zdrój miały okazję gościć już
po raz czwarty Kongres Młodego Samorządu, czyli konferencję
wójtów, burmistrzów i prezydentów w wieku poniżej 35 roku życia. Jest to bez wątpienia spotkanie
wyjątkowe, gromadzące energię
młodego pokolenia w jednym
miejscu. Partnerem głównym tegorocznej edycji został Totalizator
Sportowy. Patronat honorowy nad
wydarzeniem objęło Ministerstwo
Sportu i Turystyki oraz marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. Wydarzenie prowadził Roman Czejarek,
dziennikarz Programu Pierwszego Polskiego Radia.
Mowę powitalną wygłosił burmistrz Dusznik-Zdroju Piotr Lewandowski. Wystąpienia pierwszego dnia
Kongresu rozpoczął Szymon Sikorski
(CEO, Founder – Agencja Publicon)
prezentacją dotycząca mediów społecznościowych. Prezentacja poruszała tematy takie jak polaryzacja sceny
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politycznej, zmiany w rynku medialnym, życie w dobie #fakenews. Ważnym elementem prezentacji było ukazanie rozwarstwienia społeczeństwa,
za którym idzie rada osobnego podejścia do każdej grupy społecznej. W
dyskusji wzięli udział: Bartosz Kobus
– zastępca burmistrza miasta i gminy
Krzywiń, Jarosław Perzyński – burmistrz Sierpc, Andrzej Gniadkowski
– dziennikarz pisma Wspólnota oraz
Roman Czejarek z Polskiego Radia.
Uczestnicy poszukiwali „klucza do
sukcesu” w social media. Wypełnieniem tematu była prezentacji aplikacji „My Local News” firmy Adesco Software – innowacyjnego narzędzia do
komunikacji mobilnej samorządu z
mieszkańcami. W przerwie mieliśmy
okazję posłuchać wystąpienia Sławomira Stefańskiego, wójta gminy Wojaszówka, dotyczącego akcji „Samorządowcy na ratunek”, wspierającej
inicjatywę krwiodawstwa.
ciąg dalszy na s 5

visitduszniki.pl

2

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

Kontrola
segregacji
odpadów
komunalnych
Informujemy, że w wybranych dniach odbioru odpadów komunalnych będą przeprowadzane na terenie gminy
kontrole
prawidłowej
segregacji odpadów komunalnych.
Z informacji przedstawionych przez
firmę odbierającą odpady komunalne
z terenu gminy Duszniki-Zdrój wynika, że masa odpadów zbieranych w
sposób selektywny jest niska, a rosną
ilości odpadów zmieszanych, co może
skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu (Dyrektywa UE), a w dalszej kolejności nałożeniem na gminę kary pieniężnej.
Sytuacja taka może spowodować podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Informacje w zakresie nieprawidłowości, zgłaszane przez odbiorcę odpadów, wskazują jednoznacznie, że
spora część mieszkańców wyrzuca cenny surowiec recyklingowy tj.
opakowania wielomateriałowe, metale, aluminium, plastik czy szkło
do pojemników lub worków przeznaczonych na odpady zmieszane.
Przypominamy, że opakowania należy dokładnie opróżnić, niekoniecznie
myć! Woda to nasz cenny surowiec
naturalny.
GKS

Drugi
Zlot Żuka
w naszym
mieście
Miło nam poinformować, że po
raz kolejny w Dusznikach-Zdroju odbędzie się Ogólnopolski Zlot
Żuka.
W dniach 22-24 czerwca zapraszamy na teren Kampingu Agrocamp,
gdzie czekać będą na wszystkich liczne atrakcje i oczywiście kultowe już
żuki.
W tym roku dla wszystkich uczestników zlotu organizatorzy przygotowali
masę konkursów i atrakcji, m.in.: zawody w najszybszej jeździe tyłem oraz
zawody w najwolniejszej jeździe przodem. W sobotę o godz. 19:00 na terenie kempingu odbędzie się ognisko
połączone z Żuk Party.
Dzięki wsparciu Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju w niedzielę 24 czerwca ok.
godz. 12:00 wszystkie pojazdy Zlotu
zostaną wystawione na terenie przy
Hali Sportowej (ul. Sportowa 2a) gdzie
będzie można podziwiać kawał historii polskiej motoryzacji. Poza żukami
mile widziane są również nysy, tarpany, etc.
Serdecznie zapraszamy do rejestracji. Uczestnicy mogą zapisywać się za
pomocą e-mail: info@wrak-race.pl,
bądź telefonicznie: 576-132-328. Koszt
biletu to 10 zł od osoby (żuki i nyski
wjazd bezpłatny). Koszt noclegów to
15 zł – pole namiotowe, 35 zł – nocleg
w pokoju. Każdy uczestnik zlotu otrzyma pamiątkową naklejkę i gadżet od
miasta. Serdecznie zapraszamy!
inf. organizatora
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XI Edycja Otwartych Mistrzostw
Dolnego Śląska w Maratonie
MTB im. Artura Filipiaka „Fisha”
Już po raz jedensty w niedzielę 29 lipca w Zieleńcu odbędą się
Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Maratonie MTB im. Artura
Filipiaka „Fisha”.
Tym razem organizatorzy przygotowali nową trasę, zarówno mini, jak i
mega. Trasa mini to 30 km z niewielkimi trudnościami technicznymi i 500
m przewyższenia. Na tym dystansie
mogą wystartować zawodnicy w wieku zarówno 8, jak i 80 lat. Bardziej
wymagająca będzie trasa mega: 47
km po górach Bystrzyckich i Orlickich, 1.300 m przewyższenia – to m.in.
dwukrotny wjazd na Orlicę (1.084 m,
najwyższy szczyt polskiej części Gór
Orlickich i Sudetów Środkowych).
Ponieważ wyścig został wpisany do
oficjalnego kalendarza Dolnośląskiego Związku Kolarskiego, na tym odcinku mają szansę sprawdzić się także zawodnicy z licencją, którzy chcą
powalczyć o tytuł mistrza lub mistrzyni Dolnego Śląska w Maratonie MTB.
Udział w zawodach mogą wziąć
także całe rodziny, niezależnie od wieku. Przygotowano dla nich klasyfikację rodzinną i kategorie dla najmłodszych: M00, K00 (do 12 lat), M0, K0
(13-15 lat).
Honorowym patronem zawodów jest Ryszard Szurkowski, naj-

sławniejszy polski kolarz, dwukrotny
wicemistrz olimpijski, czterokrotny
medalista mistrzostw świata i dwunastokrotny mistrz Polski: Wszystkich miłośników kolarstwa zapraszam do udziału w Mistrzostwach
Dolnego Śląska w Maratonie MTB
im. Artura Filipiaka. W Zieleńcu
spotkają się ci, którzy podobnie jak
ja cenią wyzwania i emocje towa-

Spotkanie
z Wiesławem Michną
–
badaczem historii Zieleńca,
wielkim sympatykiem i miłośnikiem naszych pięknych stron,
odbyło się 10 maja w dusznickim Miejskim Ośrodku Kultury i
Sportu.
Choć jakiś czas temu Wiesław
Michna wyprowadził się do Paczkowa, jego miłość do regionu pozostała.
Niedawno postanowił podzielić się ze
wszystkimi swoją wiedzą, ciekawostkami, starymi zdjęciami i widokówkami, wydając książkę
pt. „Zieleniec i okolice. Okruchy historii”.
Ukazuje w niej losy
tej przepięknej miejscowości od samego powstania po czasy współczesne. W
książce
znajdziemy
m. in. historię miejscowego kościoła, listę dawnych mieszkańców, okoliczności
powstania schronisk
turystycznych. Opisane są najbliższe miejsca warte uwagi np.:
Złota Sztolnia, Czarny
Krzyż czy Torfowisko
pod Zieleńcem. Tekstom
towarzyszom
liczne fotografie, przedruki starych widokówek i dokumentów.
Książka jest godna
polecenia każdemu,
kto interesuje się historią naszej małej oj-

czyzny. Dzieło ukazało się w nakładzie
500 sztuk i zostało sprzedane niemalże w całości. Autorowi zostało dosłownie kilka egzemplarzy. Bardzo dziękujemy autorowi za wizytę i ciekawy
wykład.
Planowane są kolejne spotkania z
interesującymi osobami.
Towarzystwo Miłośników
Dusznik-Zdroju

rzyszące sportowej rywalizacji. To
szansa na zmierzenie się z samym
sobą i na uczciwą grę w grupie pasjonatów. Takich jak Artur, młody
człowiek, któremu jest poświęcony
ten memoriał. Warto tam być.
W tym roku połączono siły i w ramach szosowo-górskiego Zielenieckiego Weekendu Rowerowego dzień
wcześniej, 28 lipca, rozegrany zostanie

w Zieleńcu Klasyk Kłodzki (Puchar
Polski w Maratonach Szosowych) na
czterech dystansach: giga, mega, mini,
rodzinny.
Profesjonalną obsługę obu imprez
zapewnia Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej.
Anita
Bodzińska

Koty wolno żyjące
pod ochroną prawa
Zgodnie z polskim prawem, koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi! Ustawa o ochronie zwierząt wyraźnie określa je jako dobro
ogólnonarodowe. Wszelkie przejawy
okrucieństwa wobec nich oraz niehumanitarnego ich traktowania mogą
się stać przedmiotem postępowania.
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt, prowadzi działania związane z
opieką nad wolno żyjącymi kotami w
celu ograniczenia i kontroli ich populacji. Ważnym aspektem tych działań
są zabiegi sterylizacji i kastracji kotów
oraz – jeśli zachodzi taka potrzeba –
leczenie tych zwierząt.
Koty wolno żyjące to zwierzęta
dzikie, które w myśl art. 21 Ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1840)
stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Stanowią
one stały element ekosystemu miejskiego, a ich obecność w budynkach
w zdecydowany i naturalny sposób
zapobiega obecności i rozmnażaniu
się gryzoni (myszy i szczurów), które mogą być potencjalnym źródłem
niebezpiecznych chorób. Koty wolno
żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym, nie wolno ich wyłapywać, wywozić, ani
utrudniać im bytowania w danym
miejscu. Bezprawne jest wyłapywanie ich i kierowanie do schroniska.
Zabronione jest zamykanie, bądź
utrudnianie im dostępu do ich natu-

ralnych schronień w terenie zabudowanym, a schronieniami takimi
są m.in. piwnice. Ustawa o ochronie
zwierząt daje urzędnikom narzędzia,
które mogą doprowadzić do skazania osób, które znęcają się nad wolno
żyjącymi kotami, bądź utrudniają im
życie. Zamykanie ich w pomieszczeniach, bez możliwości wydostania się,
skazując je na śmierć z powodu głodu
i pragnienia.
Informacja dla karmicieli kotów. Osoby opiekujące się kotami
wolno żyjącymi mogą zgłaszać się do
działu Ochrony środowiska w miejscowym urzędzie w celu otrzymywania skierowań na sterylizację i kastrację oraz ewentualne leczenie kotów
wolno żyjących. Istnieje również możliwość otrzymywania w formie wsparcia niewielkiej ilości karmy, którą w
okresie zimowym może zapewnić
urząd.
Poszukujemy opiekunów społecznych dla dziko żyjących kotów. Lubisz koty, nie jest ci obojętny
ich los? Możesz zostać opiekunem kotów wolno żyjących i z finansową pomocą gminy pomagać zwierzętom.
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju zaprasza do współpracy wszystkie
chętne osoby. W ramach pomocy dla
dziko żyjących kotów 21 czerwca
(czwartek) o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta w sali nr 17 (sala posiedzeń) zorganizowane zostanie spotkanie, na które zapraszamy wszystkich,
którzy są chętni do pomocy.
Agata Mikulewicz
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Bez planu nie sprzedajemy
ciąg dalszy ze s 1
Artur Ciecierski, burmistrz Zakroczymia (woj. mazowieckie): – Ja
się mogę tylko dołączyć do tego, bo
pan Dawid Litwin, wójt gminy Potęgowo, powiedział praktycznie wszystko. Cztery lata tu przyjeżdżam i widzę,
jak zmienia się wizerunek państwa
miasta. Ogromnie gratuluję wszystkim państwu na czele z panem burmistrzem. Panie burmistrzu, chapeau bas za to co pan robi dla miasta.
(…) Dawid powiedział państwu, że
my jesteśmy od prawego do lewego,
tak? Nie, nie, my w większości nie jesteśmy w ogóle w partiach. I to jest
plus, że możemy mówić to, co chcemy. I wczoraj, to, co chcieliśmy, powiedzieliśmy panu premierowi prosto w oczy, co nas boli. Dlaczego tu
przyszliśmy? Nie chcę tego powtarzać.
Myśleliśmy, że wczoraj powiemy to
po prostu podczas wieczornego spotkania, no ale… Był jeden radny, szacunek proszę pana [do Łukasza Witka
– red.], szacunek, że pan do nas przyszedł... Do już może mniejszej grupy,
ale myślę, że ta impreza będzie trwała, bo jesteśmy przekonani, że wygramy wybory samorządowe. Bo kto jak
nie my, ludzie młodzi, mają zmieniać
Polskę. No ale żeby zmieniać Polskę,
trzeba zacząć od dołu, od gminy, od
małych ojczyzn. Serdecznie gratuluję
panie burmistrzu wszystkiego, co pan
robi dla tej gminy, dla tego miasta. (…)
Słyszę tu o zadłużeniu, to proszę bardzo. Ja też staram się jak mogę i jak
przejąłem gminę, to miałem program
naprawczy, bo burmistrz poprzedni
zniszczył gminę pod względem finansowym, musiałem ją podnieść z kolan.
Natomiast pytanie brzmi, na co zadłużamy gminę, jeśli na przeżarcie, to jest
problem...
– Ja mam gorącą prośbę... – przerwał Ciecierskiemu przewodniczący –
...bo tutaj wyłoniła się taka interakcja…
Nie ma w tym momencie, proszę państwa, miejsca na dyskusję. Ja państwu
udzieliłem głosu, mimo że zostałem
zaskoczony tą informacją. Pan burmistrz powiadomił mnie o tym w momencie, kiedy państwa ujrzałem. W
związku z tym prosiłbym o zwięzłość
swoich wypowiedzi, ponieważ w drodze wyjątku nawet trójce z państwa
dałem głos. Po to, byście mogli państwo swoje wrażenia na temat miasta
Duszniki-Zdrój, właśnie na temat kongresu, na temat pana burmistrza, nawet na temat radnych wypowiedzieć.
Burmistrz Ciecierski: – Naprawdę
jestem zwięzły (...), ale to pan tu rządzi,
panie przewodniczący, wiem coś na
ten temat, jeśli chodzi o moją gminę.
Natomiast generalnie, panie przewodniczący, naprawdę my nie przychodzilibyśmy tutaj. Tylko że cztery lata
jesteśmy tutaj co roku. I pan przewodniczący nie znalazł dla nas czasu. Dla
ponad setki młodych wójtów i burmistrzów. Jest pan przewodniczącym organu stanowiącego tego miasta. Panie
burmistrzu, gratuluję, naprawdę chapeau bas za to, co pan robi dla tych
ludzi. I dla mieszkańców i dla całego
miasta.
Przewodniczący: – Prosiłbym również państwa radnych o wstrzymanie
się z komentarzami. Prosiłbym panie
Januszu [do radnego Janusza Holcmana – red.] o wstrzymanie się i odda-

nie głosu gościom. Gospodarz powinien zachowywać się jak gospodarz .
Jarosław Perzyński, burmistrz
Sierpca (woj. mazowieckie): – Cztery lata temu przyjeżdżając do Dusznik
byłem odrobinę przerażony tym, co
widziałem u państwa w mieście. Chodząc wieczorem, widząc tą dużą ilość
pustostanów, te budynki, straszące de
facto, pomyślałem: cholerka, gdzie ja
przyjechałem? Ale te idee, te pozytywne pomysły, które mieliśmy, zaszczepiły nas do tego, żeby przyjeżdżać tu
na kolejne lata, w drugim, trzecim, teraz w czwartym roku. Wczoraj odbyliśmy ten sam spacer, który odbyliśmy pierwszego roku. Obejrzeliśmy
państwa miasto. Naprawdę zmienia się w sposób niewyobrażalny. Ja
wiem, że będąc lokalnie, na miejscu,
tych zmian się nie widzi. Tak samo,
jak nie widzi się, jak rośnie własne
dziecko. Ale osoba, która przyjeżdża
tu do państwa raz na rok, przy okazji kongresu… A jest nas takich osób
w dniu dzisiejszym kilkadziesiąt, tylko
kilku reprezentantów tutaj, ale kilkudziesięciu jest jeszcze na terenie Dusznik-Zdroju, burmistrzów, wójtów. Widzimy, że zmiany są na lepsze i mam
nadzieję, że to wszystko, co się dzieje, przyciągnie kolejnych inwestorów,
którzy będą chcieli tutaj, w państwa
rejonie inwestować. I tego państwu i
panu burmistrzowi życzę.
Burmistrz Piotr Lewandowski: Panie przewodniczący, drodzy radni, szanowni goście. Ja wiem, że może to
dziwnie zabrzmi, ale mnie naprawdę dzisiejsze spotkanie, tak samo jak
pana przewodniczącego, zaskoczyło
(…). Tegoroczny kongres jest dla nas
bardzo ważny, bo jest pewnym podsumowaniem tej pracy, którą każdy
z nas wykonał w swoich małych czy
większych gminach, miastach. Chciałbym podziękować za to, że sami z siebie chcieliście przyjść, powiedzieć te
kilka słów. Nie wiem dokładnie, jak to
było w przeszłości, ale jest to chyba
największa ilość burmistrzów na tej
sali, jaka kiedykolwiek była. A jeśli nie
na ten sali, to na pewno jeśli chodzi
największą ilość burmistrzów, wójtów
i prezydentów będących jednocześnie
w Dusznikach-Zdroju to już na sto
procent jest pewien rekord i to się zapisze w historii tego miasta. Więc jeszcze raz wam dziękuję, mam nadzieję, że będziemy mogli za rok spotkać
się w takim samym gronie. Dziękuję
panu przewodniczącemu, że udzielił
głosu naszym gościom.
Kilkanaście minut później burmistrzowie i wójtowie opuścili obrady.

po prostu toniemy. A problem znany
jest od wielu, wielu lat…
Zabierając głos, Abramowicza
wsparła w tej sprawie jego sąsiadka
Agnieszka Bajor. Argumentowała, że
ani karetka, ani straż nie dojadą do
posesji w razie potrzeby. – Nie ma
opcji na pomoc, dlatego to jest takie
ważne. Żeby była spełniona pierwsza
potrzeba mieszkańca – bezpieczeństwo.
Burmistrz zadeklarował, że razem
z radnymi z komisji infrastruktury
ocenią stan różnych dróg gminnych
wymagających remontów cząstkowych i ustalą priorytety. – Pojawimy
się też u pana Abramowicza, zobaczymy tę drogę – zapewniał. Obiecał,
że postarają się tak rozdzielić środki,
żeby podstawowa funkcja drogi została zapewniona.

Zgody nie było
Kolejna sprawa, w której głos zabrał
mieszkaniec miasta, dotyczyła lokalu mieszkalnego przy ul. Słowackiego
15/7. Radni otrzymali projekt uchwały
o przeznaczeniu tego mieszkania do
sprzedaży. Łukasz Gudelewicz powiedział, że uzyskał z Urzędu Miasta propozycję zamiany swojego lokalu na to
mieszkanie, otrzymał klucze i nawet
zdążył zakupić materiały potrzebne
do remontu. Miał nadzieję zamieszkać tam z rodziną i mieszkanie wykupić. Okazało się jednak, że musi klucze zwrócić, bo miasto jest zadłużone
i kieruje lokal do sprzedaży.
Burmistrz był zaskoczony sytuacją:
– Ja muszę sprawdzić, jak to się w ogóle stało, że Zakład Komunalny wydał
państwu klucze. To są jakieś rozmowy, które w ogóle nie powinny mieć
miejsca dopóki nie ma zgody burmistrza – wyjaśniał. Przypomniał, że tylko jego pisemna zgoda mogła być
podstawą do jakiejkolwiek umowy
z mieszkańcem. A takiej zgody nie
było. Samo udostępnienie mieszkania
do oględzin nie jest oczywiście równoznaczne z decyzją. Natomiast skierowanie mieszkania do sprzedaży zwią-

zane jest z tym, że jest to ostatni lokal
gminny w kamienicy, a polityka gminy jest taka, żeby takich lokali się wyzbywać. Ponadto jest to bardzo atrakcyjny lokal (66 m kw.) i już zgłaszali
się zainteresowani jego kupnem.
Przewodniczący oznajmił, że składa wniosek o nieuwzględnianie projektu uchwały o sprzedaży tego lokalu w porządku obrad, co pozwoli na
wyjaśnienie wszelkich wątpliwości na
posiedzeniu komisji. Burmistrz sam
jednak wycofał projekt i zapowiedział
przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i przedstawienie jego wyników członkom komisji infrastruktury.
Za zgodą rady głos w tej sprawie
zabrała również teściowa Łukasza
Gudlewicza. Przekonywała, że córka, zięć i wnuk mają trudne warunki
mieszkaniowe (ciasnota) i bardzo liczyli na możliwość przeprowadzki do
większego lokalu. Tymczasem – zauważyła – w mieście od 40 lat nic się
nie buduje. Przy okazji skrytykowała kadencję Lewandowskiego, widząc
w niej „same negatywy”. Zakończyła
apelem do radnych: – Bardzo proszę
państwa, wszystkich, jak tu jesteście,
pomóżcie tej młodej rodzinie.
Burmistrz zapewnił, że w pełni rozumie potrzeby państwa Gudlewiczów. Zapowiedział rozważenie możliwości znalezienia innego lokalu.
Przeprosił w imieniu pracownika,
który bezpodstawnie, bez formalnego
uzgodnienia, rozbudził ich nadzieje.
Andrzej Rymarczyk: – Dla mnie to
państwo jesteście młodym samorządem. I ja jestem tutaj dla państwa, a
nie dla tych państwa, którzy tu byli
przedtem.

Inwestować na swoim
Minęły już trzy kwadranse sesji, kiedy przystąpiono wreszcie do przyjęcia porządku obrad. Radni zgodzili się
na wprowadzenie pilnego projektu
uchwały dot. podziału powiatu kłodzkiego na okręgi wyborcze (etc.).

Radna Katarzyna Wydrych złożyła wniosek o wycofanie z porządku
obrad projektu uchwały, którą rada
miałaby wyrazić zgodę na sprzedaż, a
także zwolnienie z obowiązku zbycia
w drodze przetargu, działki nr 11/5
AM-5 o pow. 17.093 m kw. położonej
w Zieleńcu. Radna nie podała przy
tym żadnego uzasadnienia. Działka, położona w sąsiedztwie budowanego apartamentowca „Infinity”, jest dzierżawiona przez spółkę
Winterpol od 1993 r. Za bezprzetargową sprzedażą terenu spółce
przemawiają – według uzasadnienia projektu – długotrwała dzierżawa, a przede wszystkim fakt, że
na działce posadowiono część infrastruktury narciarskiej Winterpolu.
Aktualna umowa dzierżawy obejmuje lata 2008 – 2022. Jest więc sporo czasu do jej zakończenia, ale – jak
zauważył burmistrz – gmina musi poszukiwać możliwości sprzedaży mienia, żeby inwestować, żeby realizować
swoje potrzeby. Od reprezentującego Winterpol Józefa Kamińskiego Lewandowski dowiedział się, że spółka,
która przez lata inwestowała w teren,
jest zainteresowana jego wykupem,
żeby zabezpieczyć się przed ewentualną decyzją o sprzedaży działki po
upływie okresu dzierżawy w przetargu otwartym. Zdaniem burmistrza
odsprzedanie nieruchomości obecnemu dzierżawcy – istotnemu zielenieckiemu inwestorowi, pracodawcy,
podatnikowi – będzie dowodem właściwego stosunku gminy do inwestorów, zachętą dla dla tych, którzy myślą o inwestowaniu w Dusznikach.
Wartość gruntu została oszacowana na 2,695 mln zł. – To minimalna
kwota, za która gmina może sprzedać
tę działkę dzierżawcy bez przetargu
– wyjaśnił Lewandowski. Poprosił o
udzielenie głosu obecnemu na sesji
Józefowi Kamińskiemu.
Przedstawiciel Winterpolu oznajmił, że „już za burmistrza Grzegorza
Średzińskiego były podchody pod
kupno tej działki”. Jednak radni nie
byli temu przychylni. – Jest to typowy

Błoto w Podgórzu
Przewodniczący udzielił głosu mieszkańcowi Podgórza Romanowi Abramowiczowi, który skarżył się na fatalny dojazd do posesji, na której
mieszka. – W okresie zimowym i roztopów nawet terenowym samochodem nie dało się jeździć. Nawet w kaloszach nie dało się chodzić, bo błoto
było powyżej kolan – relacjonował.
Abramowicz pisał w tej sprawie do
burmistrza i kilkukrotnie z nim rozmawiał. Otrzymał obietnice wsparcia,
pokrycia drogi tłuczniem. Ale później
okazało się, że nie ma na to pieniędzy.
– Boimy się kolejnej zimy, bo my tam

Rada nie wyraża zgody na wykup działki przez Spółkę Winterpol, która dzierżawi ją od gminy od 25 lat.
Jej wartość szacowana jest na minimum 2.695.000 zł.
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stok narciarski, na pewno na tej działce nie można wybudować następnego
hotelu – przekonywał Kamiński. Podkreślił, że spółka regularnie płaci podatki i zamierza nadal inwestować w
infrastrukturę narciarską na tej działce, ale chce mieć najpierw prawo jej
własności. Zwrócił uwagę, że to Winterpol „pociągnął cały Zieleniec”, który wkrótce będzie jeśli nie pierwszą,
to na pewno drugą bądź trzecią stacją
narciarską w Polsce pod względem
jakości świadczonych usług. Zaapelował do radnych o poparcie przedstawionego przez burmistrza projektu uchwały.
Po tym wystąpieniu Katarzyna Wydrych wyjaśniła, że jej wniosek wynika z braku planu zagospodarowania przestrzennego dla Zieleńca.
Burmistrz zauważył, że nigdy wcześniej nie stanowiło to przeszkody dla
sprzedaży nieruchomości w Zieleńcu.
Wywiązała się przy tym dyskusja na
temat realizacji planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy. Radny Kuba Biernacki zaapelował, żeby
nie rezygnować pochopnie z tak istotnego punktu sesji i przedyskutować
temat. Wniosek radnej nie uzyskał
koniecznej bezwzględnej większości
głosów (min. ośmiu), został zatem odrzucony („za” – 6 głosów, 3 – „przeciw”,
1 osoba wstrzymała się). W następnym głosowaniu rada przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Pióra kogutowi
Pytania do dyrektorów jednostek
podległych samorządowi. Katarzyna Wydrych, powodowana skargami mieszkańców na czystość i sposób
utrzymania cmentarza komunalnego,
chciała wiedzieć, „czy coś w tej kwestii można zrobić i kiedy w końcu zapanuje tam porządek?”. Pytała, kiedy
posprzątana zostanie ul. Zamkowa.
Zwróciła też uwagę na niesprzątanie
wykoszonej trawy oraz na „straszący” kwietnik w formie koguta przy pl.
Warszawy. Prezesa Dusznickiego Zakładu Komunalnego zastępował na
sesji kierownik Działu Technicznego
Sławomir Szymaszek, który zapewnił,
że przekaże uwagi przełożonemu i że
odpowiednie działania zostaną podjęte.
Radna interesowała się ponadto zakresami obowiązków pracowników
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Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
Drobiazgowe pytania Katarzyny
Wydrych zirytowały radnego Łukasza Witka, według którego odpowiedzi można łatwo uzyskać u źródła, nie
zajmując czasu na sesji. Wywiązała się
w związku z tym polemika, w wyniku
której przewodniczący wyłączył radnej mikrofon.
Szybko zrealizowano kolejny punkt
sesji – radni nie mieli bowiem pytań
do dyrektorki Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbiety Paluch, która przedłożyła przygotowaną przez siebie w
ramach ustawowego obowiązku „Ocenę zasobów pomocy społecznej za
rok 2017”.
Krótkie informacje na temat organizacji różnych form wypoczynku dla
dzieci w okresie wakacji przedstawiły:
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Elżbieta Smyk, asystentka dyrektora MOKiS Marzena Mielcarek oraz
dyrektor Przedszkola Violetta Żurek.
Szczegóły będą dostępne na afiszach
i w internecie.
Radni nie mieli pytań do sprawozdania dot. działalności organizacji pożytku publicznego na terenie miasta
oraz sposobów wspierania tej działalności w 2017 r. Warto odnotować,
że gmina udzieliła w drodze otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań
publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego na terenie Dusznik-Zdroju wsparcia finansowego w wysokości 157.500 zł. Dotacje celowe zostały
przyznane łącznie 13 podmiotom. We
współpracy z gminą organizacje pożytku publicznego zrealizowały łącznie 17 zadań publicznych.

Powtórka
Zmiany w budżecie gminy, zawarte w pierwszym z projektów uchwał,
były już przedstawiane radnym do zatwierdzenia na sesji 26 kwietnia, ale
nie uzyskały akceptacji. Teraz wróciły w niezmienionym zakresie, ale z
uszczegółowionym uzasadnieniem w
kwestii zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe w administracji
– informowała skarbnik gminy Elżbieta Błasiak. Chodzi o 26.487 zł na
wypłatę obligatoryjnych nagród jubileuszowych dla pracowników ratusza.
Przypomnijmy, że projekt wprowadza

też do budżetu wydatek w kwocie 156
tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany pieców dla mieszkańców. Ten zapis w budżecie to warunek
wystąpienia gminy do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o pożyczkę na ów
cel. Termin składania wniosków do
NFOŚiGW upływał z końcem maja
br. Od mieszkańców wpłynęło natomiast 18 wniosków o dofinansowanie.
Przewodniczący Komisji Finansów
RM Jakub Biernacki poinformował,
że gremium to pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały – dwóch jego
członków głosowało „za”, pięcioro
wstrzymało się od głosu.
Radny Janusz Holcman złożył wniosek o wykreślenie z projektu uchwały
kwoty przeznaczonej na wypłatę nagród jubileuszowych. Skarbnik gminy
po raz kolejny uzasadniała jej wprowadzenie do budżetu. Zwróciła również uwagę, że radny nie zaproponował dalszej zmiany w planie budżetu,
koniecznej do jego zbilansowania.
Uzgodniono, że jeśli wniosek przejdzie, to kwota zostanie zapisana jako
rezerwa celowa – a o jej przeznaczeniu na wypłaty nagród jubileuszowych
rada zadecyduje w późniejszym terminie. Wniosek przeszedł (7:1:1), przyjęto również zmienioną uchwałę (8:0:1).
W związku ze zmianą budżetu przyjęto również – bez dyskusji i jednogłośnie – uchwałę o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dusznik-Zdrój. Charakter formalny, dostosowujący do wymagań obowiązującego prawa, miała kolejna uchwała, zmieniająca uchwałę w
sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Tę również przyjęto jednogłośnie.
W trakcie rozpatrywania projektów uchwał burmistrz opuścił obrady
w związku z obowiązkami gospodarza
Kongresu Młodego Samorządu.
Wszyscy obecni radni opowiedzieli
się na wycofaniem projektu uchwały
w sprawie określenia stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych na cele związane z budową, remontem, utrzymaniem i
ochroną dróg. Stwierdzono, że projekt wymaga jeszcze przedyskutowania.
Kolejną uchwałą rada zgodziła
się na sprzedaż z bonifikatą loka-

Dusznicki kwitnący kogut już nie straszy brakiem piór...

lu nr 12a przy ul. Słowackiego 23.
Przynależy on do lokalu nr 14, którego właściciel w ramach poprawy zagospodarowania przedmiotowe pomieszczenie chce nabyć.

Niewłaściwy moment
Przyszedł czas na rozpatrzenie projektu uchwały, o którym rozmawiano
na początku sesji – w sprawie sprzedaży, a także zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu,
działki nr 11/5 AM-5 obręb Zieleniec. Łukasz Witek: – Jeżeli puścimy
to na przetarg, będziemy prowodyrami patologii gospodarczej. Ponieważ
istnieje duże ryzyko, że pojawią się
spekulanci na rynku i to będzie państwa działanie na niekorzyść inwestora. I państwa prowokacja takiej sytuacji.
Jakub Biernacki: – Firma Winterpol jest jakby inicjatorem tego wszystkiego, co się stało w Zieleńcu. I to
oni rozpoczęli, poprzez pierwsze duże
kroki rozwój Zieleńca – przypomniał.
Stwierdził, że na działalności Winterpolu zyskali inni inwestorzy, a pośrednio – poprzez podatki – także mieszkańcy. Biernacki, który generalnie
jest przeciwny sprzedaży gminnych
działek w Zieleńcu przed opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, zwrócił uwagę na konieczność szybkiego
stworzenia tego planu, co pozwoliłoby uruchomić sprzedaż jeszcze w najkorzystniejszym do tego okresie dużego popytu inwestycyjnego. Miasto
zwiększyłoby w ten sposób swoje stałe dochody podatkowe, dzięki którym możliwa by była realizacja wielu
gminnych potrzeb.
Katarzyna Wydrych wyraziła obawę, że sprzedaż Winterpolowi dzierżawionej przez tę spółkę działki przed
opracowaniem planu zagospodarowania oznaczałaby utratę przez gminę
kontroli nad tym, co na tym terenie
powstanie. Przypomniała, że umowa
dzierżawy wygasa dopiero w 2022 r., a
do tego czasu plan zagospodarowania
może powstać. I wtedy firma będzie
mogła ponownie zwrócić się o umożliwienie wykupu terenu.
Również radna Teresa Zarówna podkreśliła kluczowe znaczenie
przyjęcia planu zagospodarowania
w pierwszej kolejności. Andrzej Rymarczyk natomiast podzielił się swoją obserwacją: wartość działek wzrasta o 10-30 proc., kiedy objęte zostają
planem zagospodarowania. Przewodniczący zaznaczył, że „nikt tu, jak widzę, nie jest przeciwny tej sprzedaży,
wręcz odwrotnie” – ale moment jego
zdaniem nie jest właściwy. Właśnie ze
względu na brak planu oraz na rozpoczynająca się w Zieleńcu inwestycję
„Infinity”. Wprawdzie sytuacja finansowa gminy bardzo by na takiej sprzedaży teraz zyskała, ale to nie jest wystarczający powód, żeby zbyć działkę
bez zabezpieczenia jej przeznaczenia
planem zagospodarowania.
Po raz drugi podczas sesji zabrał
głos przedstawiciel Winterpolu: – Ta
działka ma tylko jedno przeznaczenie, tylko stok narciarski. Sam pan
wie, że tam nic nie można wybudować – mówił Józef Kamiński. Bo kiedy powstanie „Infinity” i kolejne zaplanowane hotele – przekonywał – to
zabudowanie również tej działki oznaczałoby początek likwidacji stoków
narciarskich w Zieleńcu. – My inwestujemy w Zieleńcu od piętnastu lat i
od piętnastu lat słyszę, że robicie plan.
Nie zrobiliście do dzisiaj nic – wytykał dusznickiemu samorządowi poirytowany. Zaznaczył, że spółka jest gotowa zapłacić za teren wynikającą z
wyceny ogromna kwotę i zaapelował
o podjęcie uchwały.
Przewodniczący nie zgodził się z

opinią, że w poprzednich kadencjach
nic nie robiono i prosił o nie deprecjonowanie działań poprzednich rad i
poprzednich burmistrzów „bo to donikąd nie prowadzi”.
Za wyrażeniem zgody na sprzedaż
działki Winterpolowi zagłosował jedynie radny Łukasz Witek. Przeciwko:
Janusz Holcman, Bolesław Krawczyk,
Beata Kwolek, Andrzej Rymarczyk,
Katarzyna Wydrych, Teresa Zarówna.
Wstrzymali się: Jakub Biernacki oraz
Dorota Stojanowska-Ciastek.
Muzeum Papiernictwa będzie
mogło kupić od gminy fragment
prowadzącej do jego posesji drogi (działka 187/26 AM-5 o pow. 223
m kw.), o co na początku sesji zabiegał dyrektor placówki. Zapłaci za niego jedynie 5 proc. wartości. Uchwałę w tej sprawie podjęto jednogłośnie.
Wcześniej, również jednogłośnie, radni poparli wniosek przewodniczącego,
by proponowaną w projekcie uchwały 80-proc. bonifikatę zwiększyć do 95
proc.
Ostatnia z podjętych podczas tej sesji uchwał dotyczy „wyrażenia opinii
w sprawie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie podziału powiatu kłodzkiego na okręgi
wyborcze, ustalenia ich numerów,
granic oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym”. W naszym przypadku okręg
pozostaje taki sam, liczba mandatów
również – informował wcześniej sekretarz gminy Wiesław Bator. Rada
pozytywnie zaopiniowała przedmiotową uchwałę samorządu powiatowego.

Dlaczego wygrywa
Onyszczuk?
Pod nieobecność burmistrza radni musieli się wstrzymać z pytaniami
do sprawozdania z jego działalności.
Przyjęli protokół z 52. sesji i przeszli
do ostatniego punktu sesji – „wnioski, interpelacje, sprawy różne”. Katarzyna Wydrych zwróciła uwagę na złe
utrzymanie pobocza drogi wojewódzkiej (do Zieleńca). Janusz Holcman interesował się postępowaniem o odebranie psa mieszkańcowi, skarżył się
ponadto na brak współpracy burmistrza w sprawie chodnika przy drodze
nr 8 w kontaktach z Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad.
Bolesław Krawczyk nawiązał do
wystąpienia burmistrza Sierpca, „który zachwycał się Dusznikami”. – Nie
wiem, czy on chodził po Dusznikach
Wielkopolskich, czy po Dusznikach-Zdroju, bo mam wrażenie, że coś tu
jest nie tak… – powiedział. Radny poruszył też sprawę sprzedaży działki na
poprawę zagospodarowania wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Słowackiego. Ponadto prosił o odpowiedź na
pytanie zadane mu przez mieszkańca: dlaczego w Dusznikach większość
przetargów wygrywa pan Onyszczuk?
Wiesław Bator: – Pan Onyszczuk w
ostatnich latach w ogóle nie miał żadnej umowy z gminą zawartej na jakiekolwiek roboty budowlane. Było tylko
jedno zlecenie w tym roku dotyczące
przyklejenie płyt przy fontannie – poinformował. – A Dworek Chopina?
– zapytał Janusz Holcman. – Dworek
Chopina jest w zarządzie Miejskiego
Ośrodka Kultury i Sportu i to MOKiS
zawiera umowy ze swoimi wykonawcami.
56. sesja trwała wyjątkowo krótko,
jak na tę kadencję, bo tylko trzy godziny. Obrady rozpoczęto w obecności
dziewięciorga radnych i zamknięto w
obecności ośmiorga.
Krzysztof
Jankowski
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Młodzi samorządowcy
z premierem Morawieckim
o zmianach w Polsce

ciąg dalszy ze s 1
Kolejną pozycją dnia była prelekcja
dotycząca optymalizacji kosztów ubezpieczeń w jednostkach samorządowych. Przedstawiciele brokera ubezpieczeniowego – firmy Nord Partner
–zaprezentowali najnowsze trendy
ubezpieczeniowe, modele konsolidacyjne oraz ściśle z tym powiązane korzyści ekonomiczne. Podczas dyskusji
poruszono ważny temat bezpieczeństwa w dobie komputerów.
Ostatni wystąpieniem pierwszego dnia był wykład Piotra Młynarczyka, naczelnika Wydziału Infrastruktury Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych, dotyczący współpracy
samorządów z Lasami Państwowymi
oraz obecnie realizowanych projektów rozwojowych. Przedstawiona została wymierność wspólnych działań
na przykładzie lat 2007 – 2014 oraz
zmiany w zarządzeniu przedsięwzięciami wspólnym. Poruszono tematy
takie, jak leśna infrastruktura turystyczna, rekreacja, edukacja przyrodniczo-leśna oraz budowa świadomości
ekologicznej. Pierwszy dzień konferencji bez wątpienia był dniem szczególnym – po zakończeniu wykładów i prezentacji uczestnicy udali
się na spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim.
Drugiego dnia Kongres przeniósł
się do jednego z najbardziej znanych centrów biathlonowych w Polsce – Duszniki Arena. Miejsce zostało wybrane nie bez powodu. Odbyło
się tutaj spotkanie z Tomaszem Bernatem, członkiem Polskiego Związku Biathlonu. Przedstawił on założenia programu „Biathlon dla każdego”,
budząc niewątpliwe zainteresowanie wśród młodych samorządowców.
Program ten ma za zadanie popularyzować biathlon wśród młodzieży. Zawody „Biathlon dla każdego” organizowane są w parkach i centrach miast
oraz na stadionach, dzięki czemu szeroko popularyzują dyscyplinę. Uczestnictwo w projekcie reprezentanci
polskiej kadry biathlonowej podnosi
prestiż przedsięwzięcia.
Następnym punktem programu
była telekonferencja z Marcinem Jamiołkowskim, przedstawicielem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dyskusja
dotyczyła pomocy finansowej w zakresie poprawy jakości powietrza. W
szczególności podjęto tematykę udostępnianych środków oraz alokacji
POIiŚ w latach 2014 – 2020. Rozmowa
dotyczyła także działań związanych z
gospodarką odpadami komunalnymi,
ogólną poprawą jakości środowiska
miejskiego, środków na ropoznanie
zasobów geotermalnych, budowanie
odwiertów i elektrociepłowni.
Kolejna prezentacja dotyczyła programu „E-Sudety”, którego założeniem jest rozwój ekoturystyki, redukcja hałasu oraz czyste powietrze.
Elżbieta Koncka, przedstawicielka
programu będącego kontynuacją projektu „E-Kotlina Kłodzka”, zaprezen-

towała zalety elektromobilności oraz
bezpieczeństwa na drogach, jakie z
niej wynika. Dyskusja skoncentrowana była na „wdrażaniu” e-mobilności w
gminach, upowszechnieniu pojazdów
niskoemisyjnych (w tym działań edukacyjnych) oraz zapewnieniu infrastruktury w postaci stacji ładowania.
Pokazane zostały propozycje eventów,
mających na celu budowę świadomości. Mateusz Białas, przedstawiciel Volkswagen Group Polska, opowiadał o
zaletach auta o elektrycznym układzie
napędowym. Zalety te to bez wątpienia komfort i bezpieczeństwo, niskie
koszty eksploatacji oraz ekologicz-

ność. Zaprezentowano aplikację Car-Net, służącą mobilnemu dostępowi
do najważniejszych funkcji samochodu. Jednym z tematów prezentacji był
sposób ładowania samochodów elektrycznych, w tym przedstawienie Wallboxa.
Ostatni tego dnia na scenie, z prezentacją o realizacji rządowego programu dotyczącego programu rozwoju elektromobilności w Polsce,
pojawili się przedstawiciele PGE
Nowa Energia – Tomasz Marzęda –
dyrektor projektów PGE Nowa Energia, oraz Michał Szustak – ekspert
PGE Nowa Energia. Przedstawiona

została strategia spółki oraz propozycja partnerstwa dla samorządów pragnących posiadać stację ładowania
w swoich miejscowościach. Reprezentanci spółki inwestującej w budowę publicznych stacji ładowania poruszyli temat kosztów oraz konkurencji
między dostarczycielami energii elektrycznej. Samorządowcy mieli okazję
uczestniczyć w jeździe próbnej samochodem elektrycznym e-Golf.
Ostatniego dnia kongresu miały miejsce warsztaty z zakresu marketingu politycznego poprowadzone
przez dra Sergiusza Trzeciaka – eksperta w zakresie personal brandingu,

wizerunku publicznego oraz public
relations.
IV Kongres Młodego Samorządu
zamknął cykl spotkań najmłodszych
w Polsce wójtów, burmistrzów i prezydentów wybranych podczas ostatnich wyborów samorządowych. Przed
nami kolejne wybory już jesienią. Ciekawi zmian, jakie wybory przyniosą,
serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy mieli udział w budowaniu tej
niezwykłej inicjatywy. Do zobaczenia
za rok.
inf. organizatora

Cykl przypominający, czym żyło nasze miasto przed 25 laty. Teksty pochodzą z „Gazety Gmin” (nie mylić z „Nową Gazetą Gmin”). Krótsze przytaczamy w całości, dłuższe – we fragmentach. Komentarze i streszczenia zaznaczamy kursywą.
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ZIELENIEC NASZA PRZYSZŁOŚĆ

Zakochani
i pieniądze

Duszniki:
sesja budżetowa
Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu miasta za 1992 r., udzielenie absolutorium Zarządowi Miasta, uchwalenie
budżetu na rok 1993 to główne punkty
obrad dusznickiej Rady Miejskiej podczas sesji 30 marca.
Miłym akcentem przed rozpoczęciem obrad
stało się uroczyste wyróżnienie młodziutkiej zawodniczki, rozsławiającej imię naszego miasta na trasach narciarskich w kraju i
za granicą, uczennicy LO Ani Stery.
W dyskusji nad przyjęciem porządku obrad
padły wnioski: o nie poddawanie pod głosowanie niektórych projektów uchwał z powodu braku opinii odpowiedniej komisji (R.
Tyszecki) i zpowodu niedostarczenia na czas
odpowiednich materiałów (R. Poloczek).
Wnioski oddalono. R. Tyszecki ponownie
zaprotestował przeciwko nieprzestrzeganiu
regulaminu i określił projekt uchwały budżetowej jako „zagmatwany, szczególnie po
stronie wydatków”. Członek Komisji Budżetowej H. Ugarenko odrzucił protest, twierdząc, że projekt jest zaopiniowany przez komisję.
Z informacją o pracach byłego Społecznego Komitetu Budowy Szkoły wystąpił
jego przewodniczący E. Warmuz. W części
poświęconej wnioskom i interpelacjom głos
zabrało wielu radnych: W. Dybek w sprawie opinii Sanepidu dot. czystości w szkole
podstawowej; Cz. Mazurkiewicz w sprawie
rozdziału zwalnianych numerów telefonicznych; R. Poloczek w sprawie parkingu przy
trasie nr 8, w sprawie zagospodarowania
miejsca po pomniku na Placu Warszawy i
w sprawie działek sprzedanych w celu prowadzenia działalności handlowo usługowej;
Z. Pawlak w sprawie kolorowej fontanny i
w sprawie uporządkowania drogi prowadzącej od działek do Starych Bobrownik; S. Rajzer w sprawie budowy kolektora ściekowego. Burzliwą dyskusję wywołało wystąpienie
R. Tyszeckiego zarzucające Zarządowi Miasta brak zainteresowania bezrobociem. Problem braku chodnika przy drodze nr 8 (ul.
Świerczewskiego) poruszył S. Mroziński, o
rozwiązanie tego problemu gorąco zaapelowała też W. Zagaja.
Obszerne sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu w r. 1992 r. przedstawił burmistrz B. Berczyński. Uchwalony 5 maja
1992 r. budżet wynosił 10.3 mld. zł. Po zmianach ostatecznie zamknął się kwotą 10.64
mld. zł. Wykonanie dochodów wyniosło

10.97 mld. zł, co stanowi 103% planu.
Po wystąpieniu Burmistrza głos zabrał R.
Tyszecki. Zdecydowanie negatywnie, wręcz
jako szkodliwą, określił pracę Zarządu Miasta i wniósł o jego odwołanie. Wśród zarzutów było: marnotrawienie możliwości większych wpływów, nieliczenie się z opiniami
komisji, lekceważenie radnych. Był to jednak głos odosobniony: wniosek o głosowanie nad odwołaniem Zarządu radni odrzucili. W głosowaniu nad przyjęciem uchwały w
sprawie udzielenia lub nie absolutorium Zarządowi w oparciu o sprawozdanie finansowe przeciwko głosowali radni R. Tyszecki i
R. Poloczek, wstrzymał się radny Z. Pawlak,
reszta radnych była za.
W dyskusji nad projektem budżetu miasta
na rok 1993 burmistrz stwierdził, że „pieniędzy jest mało i prawie we wszystkich dziedzinach nastąpiły cięcia w stosunku do potrzeb”. W celu sprawniejszego wykonywania
budżetu, Komisja Budżetowa zaproponowała upoważnić Zarząd do dokonywania zmian
w budżecie miasta między rozdziałami i paragrafami. Podjęto w tej sprawie odpowiednią uchwałę. Jedynym wnioskiem o zmianę
projektu budżetu był wniosek R. Poloczka
o przesunięcie środków (300 milionów zł) z
rozdziału „rezerwa” do działu „kultura fizyczna i sport”, z przeznaczeniem na promocję
miasta. Inicjatywę poparła W. Zagaja, proponując jednak przesunięcie mniejszej kwoty.
Wniosek wywołał dyskusję, ale upadł. Burmistrz wyjaśnił, że środki rezerwowe mają
dać Zarządowi możliwości ewentualnego dofinansowania tych jednostek, które nie będą
wstanie przeżyć. Z rezerwy trzeba też będzie
sfinansować podwyżki dla pracowników
Urzędu Miasta. Natomiast w celu promocji
naszej gminy miasto zorganizuje we współudziale wszystkich zainteresowanych podmiotów biuro ds. turystyki i promocji.
Przed głosowaniem nad uchwałą budżetową dyr. Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej p. Filipiak
poinformował radnych o ciężkiej sytuacji
materialne jednostki i stwierdził, że kwota
dotacji ujęta w planie jest dalece niewystarczająca. W tej sprawie nie padły jednak propozycje zmian w projekcie budżetu.
Uchwała budżetowa została przyjęta w
głosowaniu przy trzech głosach przeciwnych (R. Poloczek. R. Tyszecki, W. Zagaja).
KMJ

Z dusznickiego komisariatu
• 19 marca, ok. godz. 22 nastąpiła seria
pięciu włamań do samochodów na ul.
Kłodziej i Świerczewskiego. Z czterech pojazdów dusznickich i jednego z numerami
poznańskimi skradziono gł. radiomagnetofony samochodowe. Włamań dokonano rzez wybicie bocznej szyby. Sprawca,
mieszkaniec Dusznik, został zatrzymany
i aresztowany. Przeciwko niemu prowadzi się aktualnie pięć postępowań przygotowawczych, w tym dwa o rozboje. Policja dziękuje mieszkańcom miasta, których
wszechstronna pomoc przyczyniła się do
ujawnienia włamywacza.
• 25 marca popełnił samobójstwo przez
powieszenie 24-letni duszniczanin.

• 13 kwietnia nieznany sprawca wybił
szybę w sklepie przy ul. Zdrojowej 11a i
skradł różne artykuły na kwotę ok. 1
mln. zł. Podobnie, dzień później, nieznany
sprawca wybijając szybę, włamał się do kawiarni „Dorotka” i skradł alkohol.
• Policji udało się w dochodzeniu wykryć sprawców włamania dokonanego
01.02.93 do kiosku z odzieżą przy ul. Krótkiej. Jeden z nich jest mieszkańcem Wrocławia, dwóch to duszniczanie.
• Policja składa podziękowania Zarządowi
Miasta Duszniki-Zdrój za zwolnienie Komisariatu z opłat czynszowych. Środki
zaoszczędzone z tego tytułu zostały przeznaczone na zakup nowego radiowozu.

Zbigniew Fajbusiewicz: Przed nami daleka droga, jesteśmy na jej poczatku
(obok Wojciech Zaczyk)
W prima-aprilisowy wieczór do Zieleńca zaciągnął mnie architekt miejski inż. Gutfreund. Jego maluch dzielnie wspinał się pod
górę. Podziwiając wspaniałe widoki, z góry
żałowałem, że zamiast wdychać ostre, zielenieckie powietrze, przyjdzie mi spędzić kilka
bardzo długich godzin w Ski-Barze.
Jednakże atmosfera nieformalnego spotkania grupy mieszkańców Zieleńca, inwestorów i dusznickich władz, zorganizowana
przez firmę Winterpol, nie przypominała w
niczym nudnej nasiadówki. Nie przypominała jej nawet wtedy, kiedy wyjątkowo zgodnie
(no, może z jednym-wyjątkiem...) mówiono
o problemach, które wspólnie trzeba pokonać, by Zieleniec – co tu dużo mówić – zaczął dawać zyski i to zarówno tym, którzy tu
inwestują, jak i mieszkańcom, miastu, regionowi. Od sieci elektrycznej po telefoniczną,
od kłopotów ze ściekami po kłopoty komunikacyjne – sprawy odpowiedniej infrastruktury, a także właściwe uregulowania prawne,
wymagają wspólnych działań. Te wspólne
działania już na terenie samego Zieleńca nie
będą łatwe i proste. Jednakże w przeddzień
ministerialnej wizyty wszyscy zainteresowani „zwarli szeregi” i do późnej nocy „ustalano taktykę”.
Nazajutrz po południu, z eleganckim zaproszeniem w garści, stawiłem się w hotelu „Straszny Dwór”, by jako Państwa reporter przysłuchiwać się referatom i dyskusjom
seminarium pn. „Zieleniec 2000: jego szanse i perspektywy rozwoju”. Seminarium, z
udziałem ministra – prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu Marka Paszuchy ,
wojewody wałbrzyskiego Jerzego Świteńkiego, władz Dusznik, a także naukowców,
trenerów, dziennikarzy prasy, radia i telewizji, zorganizowała firma Winterpol przy
współpracy wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Winterpol to spółka czterech udziałowców, w tym jednego obywatela
Austrii. Udziałowcami są dyrektor Zbigniew
Fajbusiewicz i wicedyrektor Wojciech Zaczyk, obaj dobrze znani w Zieleńcu. Winterpol jest właścicielem Ski-Hotelu, baru „Piątka”, remontowanego obecnie budynku byłej
„Szarotki” i trzech wyciągów. Ponadto firma dzierżawi sześć obiektów i dwa ciągi od
AWF oraz dwa schroniska. Łącznie dysponuje 220 miejscami noclegowymi. W sezonie Winterpol dawał zatrudnienie ponad 60
osobom.
Trzy duże znaki zapytania z plakatu reklamującego konferencję nie dotyczyły z pewnością szczególnych walorów Zieleńca i jego
wybitnie korzystnego położenia w regionie
gęstym od turystycznych atrakcji. Dużo o
tych wyjątkowych zaletach i możliwościach
mówiono. Mówiono jak je korzystać dla potrzeb turystyki i rekreacji społeczeństwa re-

gionu, w celu wypoczynku i szkolenia dzieci
i dla potrzeb sportu wyczynowego (ze względu na specyficzny klimat).
Znaki zapytania – to przyszłość Zieleńca:
czy uda się poczynić niezbędne inwestycje
infrastrukturalne, wybudować nowe hotele, restauracje, bary, wyciągi i urządzenia rekreacyjne? Czy uda się zapewnić właściwy
poziom ochrony środowiska, rozwiązać problemy prawne i socjalne?Zieleńcowi trzeba
zapewnić napływ gości przez cały rok. Konieczne jest więc stworzenie odpowiednich
atrakcji dla wypoczynku letniego. W tym
też celu planuje się np. budowę hali sportowej. Od dawna czynione są starania o otwarcie przejścia granicznego dla małego ruchu
turystycznego. Tego wszystkiego nie zrobi
sam Winterpol, nawet z pomocą miasta. Dlatego z wizytą ministra i wojewody związane
są pewne nadzieje. Rozmowy trwały do późnego wieczoru i już luźniejsze przeniosły się
do baru „Piątka”, gdzie organizatorzy przygotowali nocny cocktail.
Ostatnie, poranne spotkanie, przyniosło
istotne podsumowania. Poczynił je minister Paszucha. Nie da się traktować Dusznik i Zieleńca odrębnie, są sobie nawzajem
potrzebne, ich funkcje się uzupełniają. Trzeba pracować równolegle nad rozwojem obu
miejscowości. Zieleniec ma ograniczone
możliwości hotelowe. Tę funkcję doskonale
mogą pełnić Duszniki i inne pobliskie miasteczka, wykorzystując niszczejące obecnie
domy wczasowe i sanatoria, oferując różne
atrakcje. Wszystkie te walory naszej ziemi
musimy traktować jako towar do sprzedania
i musimy nauczyć się go sprzedawać. Kwalifikacje ludzi dotychczas obsługujących ruch
turystyczny nie są wystarczające, a ich podejście do tej pracy w większości nieodpowiednie. To wymaga zmian. Trzeba rozwinąć
ofertę rozrywek wieczornych: od koncertów
po gry, i nie można z tym czekać na inwestorów, ma to być element promocji już dzisiaj.
Układając długą listę tego, co „trzeba”, minister podkreślił, że „Zieleniec ma ludzi z
inicjatywą, jakich nie spotkał gdzie indziej:
„Wszystkie turystyczne górskie gminy mają
wspaniałe plany – ale w szufladzie. Szczególnym walorem Zieleńca jest grupa ludzi, którzy zakochali się w tym terenie i... chcą zrobić pieniądze. Te dwa elementy doskonale
się uzupełniają. To jest najważniejsza rzecz,
którą stąd wywiozę i o której będę mowił W
Polsce i za granicą!”
Pan Adam Dziąsko, dyrektor firmy Pamos, poważny zieleniecki inwestor, w rozmowie w barze, przy szklaneczce, powiedział
po chwili zadumy: „po prostu tu chciałbym
umrzeć”.
KMJ
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Wakacje: czas start!
W końcu nadszedł czas odpoczynku, beztroskich zabaw, pieszych wędrówek oraz spędzania wolnego
czasu na świeżym powietrzu. Tak, wakacje 2018 już za pasem! Duszniki-Zdrój dzięki swym atrakcjom turystycznym oraz kilometrom szlaków
pieszych i rowerowych oferują wiele
możliwości spędzenia wolnego czasu.
Jednak gdyby zabrakło wam pomysłów, śpieszymy z pomocą i przedstawiamy propozycje Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki
Miejskiej w Dusznikach-Zdroju. Kochane dzieci, w te wakacje z pewnością nie będziecie się nudzić!

Plan zajęć przedstawia
się następująco:
02.07. poniedziałek
9:30 – 11:00 Zajęcia taneczne; bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy pod
tel. 515 159 735
9:30 – Zajęcia w Muzeum Papiernictwa; zajęcia bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy pod tel. 515 159 735
11:00 – 12:00 Zabawy masą solną.
Miejska Biblioteka Publiczna; zajęcia
bezpłatne
12:00 – 14:00 Wakacje z językiem angielskim; bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy pod tel. 515 159 735
16:30 – 17:30 Jazda na rolkach; dzieci z Dusznik bezpłatnie, goście 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
17:30 – 18:30 Zajęcia fitness na rolkach dla dorosłych; opłata 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
03.07. wtorek
11:00 – 12:00 Strzelanie z broni pneumatycznej; Strzelnica LOK przy ul.
Krakowskiej; zajęcia bezpłatne
04.07. środa
9:00 – 11:00 Warsztaty zajęć technicznych (szycia maskotek); zajęcia bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy pod
tel. 515 159 735
11:00 – 12:00 Gry i zabawy. Miejska Biblioteka Publiczna; zajęcia bezpłatne
05.07. czwartek
11:00 – 12:00 Wyjście na plac zabaw
(w razie deszczu zajęcia w bibliotece)
12:00 – 14:00 Wakacje z językiem angielskim; bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy pod tel. 515 159 735
16:30 – 17:30 Jazda na rolkach; dzieci z Dusznik bezpłatnie, goście 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
17:30 – 18:30 Zajęcia fitness na rolkach dla dorosłych; opłata 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
06.07. piątek
11:00 – 12:00 Zabawy z chustą klanzą; Miejska Biblioteka Publiczna; zajęcia bezpłatne
16:00 – 18:00 Strzelanie z broni pneumatycznej; Strzelnica LOK przy ul.
Krakowskiej; zajęcia bezpłatne
09.07. poniedziałek
9:30 – 11:00 Zajęcia taneczne; bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy pod
tel. 515 159 735
11:00 – 12:00 Czytanie bajek pod
chmurką. Miejska Biblioteka Publiczna;
zajęcia bezpłatne
16:30 – 17:30 Jazda na rolkach; dzieci z Dusznik bezpłatnie, goście 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
17:30 – 18:30 Zajęcia fitness na rolkach dla dorosłych; opłata 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków

10.07. wtorek
9:00 – 11:00 Warsztaty zajęć technicznych (szycia maskotek); zajęcia bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy
pod tel. 515 159 735
11:00 – 12:00 Strzelanie z broni pneumatycznej; Strzelnica LOK przy ul.
Krakowskiej; zajęcia bezpłatne
11.07. środa
11:00 – 12:00 Zabawy przy użyciu tabletów. Miejska Biblioteka Publiczna;
zajęcia bezpłatne
12.07. czwartek
11:00 – 12:00 Oglądanie bajek. Miejski
Ośrodek Kultury i Sportu; zajęcia bezpłatne
12:00 – 14:00 Wakacje z językiem angielskim; bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy pod tel. 515 159 735
16:30 – 17:30 Jazda na rolkach; dzieci z Dusznik bezpłatnie, goście 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
17:30 – 18:30 Zajęcia fitness na rolkach dla dorosłych; opłata 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
13.07. piątek
11:00 – 12:00 Zajęcia plastyczne „Duszniki latem”. Miejski Ośrodek Kultury i
Sportu; zajęcia bezpłatne
14-15.07 sobota-niedziela
Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny do
lat 12, warsztaty tenisowe dla przedszkolaków; Korty tenisowe Duszniki-Zdrój;
szczegóły pod nr tel. 534 803 802,
534 803 303
16.07. poniedziałek
9:30 – Zajęcia w Muzeum Papiernictwa; bezpłatne, obowiązują wcześniejsze
zapisy pod tel. 515 159 735
11:00 – 12:00 Gry i zabawy. Miejska Biblioteka Publiczna; zajęcia bezpłatne
16:30 – 17:30 Jazda na rolkach; dzieci z Dusznik bezpłatnie, goście 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
17:30 – 18:30 Zajęcia fitness na rolkach dla dorosłych; opłata 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
17.06. wtorek
11:00 – 12:00 Strzelanie z broni pneumatycznej; Strzelnica LOK przy ul.
Krakowskiej; zajęcia bezpłatne
18.07. środa
9:00 – 11:00 Warsztaty zajęć technicznych (szycia maskotek); zajęcia bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy
pod tel. 515 159 735
11:00 – 12:00 Oglądanie bajek. Miejska
Biblioteka Publiczna; zajęcia bezpłatne
19.07 czwartek
10:00 – 12:00 Warsztaty malarskie (plener). Miejski Ośrodek Kultury i Sportu; zajęcia bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy pod tel.
515 159 735
10:00 – 12:00 Warsztaty rzeźbienia w
mydle; Miejski Ośrodek Kultury i Sportu; zajęcia bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy pod tel. 515 159 735
12:00 – 14:00 Wakacje z językiem angielskim; bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy pod tel. 515 159 735
16:30 – 17:30 Jazda na rolkach; dzieci z Dusznik bezpłatnie, goście 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
17:30 – 18:30 Zajęcia fitness na rolkach dla dorosłych; opłata 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
20.07. piątek
10:00 – 12:00 Warsztaty malar-

skie (plener). Miejski Ośrodek Kultury i Sportu; zajęcia bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy pod tel.
515 159 735
10:00 – 12:00 Warsztaty rzeźbienia w
mydle; Miejski Ośrodek Kultury i Sportu; zajęcia bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy pod tel. 515 159 735
11:00 – 12:00 Spotkanie z policjantem.
Miejska Biblioteka Publiczna; zajęcia
bezpłatne
16:00 – 18:00 Strzelanie z broni pneumatycznej; Strzelnica LOK przy ul.
Krakowskiej; zajęcia bezpłatne
21.07. sobota
Turniej dla dzieci „Wakacje z rakietą”.
Korty tenisowe Duszniki-Zdrój; szczegóły pod nr tel. 534 803 802 , 534 803 303
23.07. poniedziałek
11:00 – 12:00 Wyjście na plac zabaw
(w razie deszczu zajęcia w bibliotece)
16:30 -17:30 Jazda na rolkach; dzieci
z Dusznik bezpłatnie, goście 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
17:30 – 18:30 Zajęcia fitness na rolkach dla dorosłych; opłata 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
24.07. wtorek
9:00 – 11:00 Warsztaty zajęć technicznych (szycia maskotek); zajęcia bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy pod
tel. 515 159 735
11:00 – 12:00 Strzelanie z broni pneumatycznej; Strzelnica LOK przy ul. Krakowskiej; zajęcia bezpłatne
25.07. środa
11:00 – 12:00 Sałatka owocowa. Miejska Biblioteka Publiczna; zajęcia bezpłatne
12:00 – 14:00 Wakacje z językiem
angielskim; zajęcia bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy pod tel.
515 159 735
26.07. czwartek
9:00 Wyjazd kolejką Dusznicki
Express na torfowisko, ognisko, powrót pieszo; koszt 5 zł, obowiązują wcześniejsze zapisy pod tel. 515 159 735
16:30 -17:30 Jazda na rolkach; dzieci z Dusznik bezpłatnie, goście 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
17:30 – 18:30 Zajęcia fitness na rolkach dla dorosłych; opłata 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
27.07. piątek
11:00 – 12:00 Zabawy z chustą klanzą; Miejska Biblioteka Publiczna; zajęcia bezpłatne
16:00 – 18:00 Strzelanie z broni pneumatycznej; Strzelnica LOK przy ul.
Krakowskiej; zajęcia bezpłatne
30.07. poniedziałek
9:30 – 11:00 Zajęcia taneczne; bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy pod
tel. 515 159 735
11:00 – 12:00 Czytanie bajek pod
chmurką. Miejska Biblioteka Publiczna;
zajęcia bezpłatne
16:30 -17:30 Jazda na rolkach; dzieci z Dusznik bezpłatnie, goście 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
17:30 – 18:30 Zajęcia fitness na rolkach dla dorosłych; opłata 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
01.08. środa
11:00 – 12:00 Spacer nad Zielony Staw.
Miejska Biblioteka Publiczna; zajęcia
bezpłatne
12:00 – 14:00 Wakacje z językiem
angielskim; zajęcia bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy pod tel.

515 159 735
02.08. czwartek
16:30 – 17:30 Jazda na rolkach; dzieci z Dusznik bezpłatnie, goście 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
17:30 – 18:30 Zajęcia fitness na rolkach dla dorosłych; opłata 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
03.08. środa
9:00 – 10:30 Zajęcia kreatywne. Miejski Ośrodek Kultury i Sportu; zajęcia
bezpłatne
11:00 – 12:00 Zajęcia plastyczne „Nasza Biblioteka”. Miejska Biblioteka Publiczna; zajęcia bezpłatne
06.08. poniedziałek
9:00 – 12:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
9:30 – Zajęcia w Muzeum Papiernictwa; bezpłatne, obowiązują wcześniejsze
zapisy pod tel. 515 159 735
9:30 – 11:00 Zajęcia taneczne; bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy pod
tel. 515 159 735
11:00 – 12:00 Zabawy literackie. Miejska Biblioteka Publiczna; zajęcia bezpłatne
16:30 – 17:30 Jazda na rolkach; dzieci z Dusznik bezpłatnie, goście 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
17:30 – 18:30 Zajęcia fitness na rolkach dla dorosłych; opłata 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
17:00 – 19:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
07.08. wtorek
9:00 – 12:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
9:00 – 11:00 Warsztaty zajęć technicznych (szycia maskotek); zajęcia bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy
pod tel. 515 159 735
17:00 – 19:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
08.08. środa
9:00 – 12:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
11:00 – 12:00 Oglądanie bajek. Miejska
Biblioteka Publiczna; zajęcia bezpłatne
12:00 – 14:00 Wakacje z językiem
angielskim; zajęcia bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy pod tel.
515 159 735
17:00 – 19:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik, ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
09.08. czwartek
9:00 – 12:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik, ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
16:30 – 17:30 Jazda na rolkach; dzieci z Dusznik bezpłatnie, goście 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
17:30 – 18:30 Zajęcia fitness na rolkach dla dorosłych; opłata 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
17:00 – 19:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik, ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
10.08. piątek
9:00 – 12:00 Wyjście do Schroniska
pod Muflonem; Miejski Ośrodek Kultury i Sportu; zajęcia bezpłatne
9:00 – 12:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik, ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
9:00 – 10:30 Zajęcia kreatywne; Miejski Ośrodek Kultury i Sportu; zajęcia
bezpłatne
11:00 – 12:00 Gry i zabawy. Miejska Biblioteka Publiczna; zajęcia bezpłatne
17:00 – 19:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik, ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
12.08. niedziela
Warsztaty tenisowe dla przedszkolaków.
Liga deblowa; korty tenisowe Duszniki-Zdrój;
Szczegóły pod nr tel. 534 803 802, 534
803 303
13.08. poniedziałek
9:00 – 12:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik, ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
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9:30 – 11:00 Zajęcia taneczne; bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy pod
tel. 515 159 735
11:00 – 12:00 Zajęcia plastyczne „Lato
malowane farbami”. Miejska Biblioteka Publiczna; zajęcia bezpłatne
16:30 – 17:30 Jazda na rolkach; dzieci z Dusznik bezpłatnie, goście 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
17:30 – 18:30 Zajęcia fitness na rolkach dla dorosłych; opłata 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
17:00 – 19:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik, ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
14.08. wtorek
9:00 – 12:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik, ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
17:00 – 19:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
15.08. środa
9:00 – 12:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik, ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
9:00 – 11:00 Warsztaty zajęć technicznych (szycia maskotek); zajęcia bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy
pod tel. 515 159 735
12:00 – 14:00 Wakacje z językiem
angielskim; zajęcia bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy pod tel.
515 159 735
17:00 – 19:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
16.08. czwartek
9:00 – 12:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik, ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
16:30 – 17:30 Jazda na rolkach; dzieci z Dusznik bezpłatnie, goście 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
17:30 – 18:30 Zajęcia fitness na rolkach dla dorosłych; opłata 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
17:00 – 19:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
17.08. piątek
9:00 – 12:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik, ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
9:00 – 10:30 Zajęcia kreatywne; Miejski Ośrodek Kultury i Sportu; zajęcia
bezpłatne
11:00 – 12:00 Gry i zabawy przy użyciu tabletów. Miejska Biblioteka Publiczna; zajęcia bezpłatne
17:00 – 19:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik, ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
20.08. poniedziałek
9:00 – 12:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik, ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
9:30 Zajęcia w Muzeum Papiernictwa; bezpłatne, obowiązują wcześniejsze
zapisy pod tel. 515 159 735
9:30 – 11:00 Zajęcia taneczne; bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy pod
tel. 515 159 735
11:00 – 12:00 Czytanie bajek pod
chmurką. Miejska Biblioteka Publiczna;
zajęcia bezpłatne
16:30 – 17:30 Jazda na rolkach; dzieci z Dusznik bezpłatnie, goście 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
17:30 – 18:30 Zajęcia fitness na rolkach dla dorosłych; opłata 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
17:00 – 19:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
21.08. wtorek
9:00 – 12:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik, ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
17:00 – 19:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik, ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
22.08. środa
9:00 – 12:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik, ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
9:00 – 11:00 Warsztaty zajęć technicznych (szycia maskotek); zajęcia bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy
pod tel. 515 159 735
11:00 – 12:00 Spacer nad Czarny
Staw. Miejska Biblioteka Publiczna; zajęcia bezpłatne

17:00 – 19:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
23.08. czwartek
9:00 – 12:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik, ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
12:00 – 14:00 Wakacje z językiem
angielskim; zajęcia bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy pod tel.
515 159 735
16:30 -17:30 Jazda na rolkach; dzieci z Dusznik bezpłatnie, goście 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
17:30 – 18:30 Zajęcia fitness na rolkach dla dorosłych; opłata 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
17:00 – 19:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
24.08. piątek
9:00 – 12:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik, ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
9:00 – 10:30 Zajęcia kreatywne. Miejski
Ośrodek Kultury i Sportu; zajęcia bezpłatne
11:00 – 12:00 Zabawy z chustą Klanzą. Miejska Biblioteka Publiczna; zajęcia bezpłatne
17:00 – 19:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik, ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
27.08. poniedziałek
9:00 – 12:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik, ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
9:30 – 11:00 Zajęcia taneczne; bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy pod
tel. 515 159 735
11:00 – 12:00 Wyjście na plac zabaw
(w razie deszczu zajęcia w bibliotece)
16:30 – 17:30 Jazda na rolkach; dzieci z Dusznik bezpłatnie, goście 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
17:30 – 18:30 Zajęcia fitness na rolkach dla dorosłych; opłata 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
17:00 – 19:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
28.09. wtorek
9:00 – 12:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik, ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
9:00 – 11:00 Warsztaty zajęć technicznych (szycia maskotek); zajęcia bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy
pod tel. 515 159 735
17:00 – 19:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik, ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
29.08. środa
9:00 – 12:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik, ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
11:00 – 12:00 Oglądanie bajek. Miejska
Biblioteka Publiczna; zajęcia bezpłatne
12:00 – 14:00 Wakacje z językiem
angielskim; zajęcia bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy pod tel.
515 159 735
17:00 – 19:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik, ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne

30.08. czwartek
9:00 – 12:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik, ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
10:00 – 11:00 Bicie rekordu w puszczaniu baniek mydlanych; teren obok
toru wrotkarskiego przy Al. Sybiraków
16:30 – 17:30 Jazda na rolkach; dzieci z Dusznik bezpłatnie, goście 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
17:30 – 18:30 Zajęcia fitness na rolkach dla dorosłych; opłata 5 zł; Tor
wrotkarski przy Al. Sybiraków
17:00 – 19:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne

75 medali Orlicy
Torowe Mistrzostwa Polski we
wrotkarstwie szybkim odbyły się
w dniach 1-3 czerwca w Dusznikach-Zdroju. W ramach imprezy
rozegrano również Inline Meeting
w kategoriach fitness i dzieci. W
zmaganiach wzięło udział łącznie
320 zawodniczek i zawodników w
wieku od 3 do 65 lat.

Rozegrano ponad 100 biegów w
30 kategoriach. Oprócz z dusznickiego UKS Orlica w rozgrywakch wzięli
udział reprezentanci 20 klubów z całej
Polski oraz zawodnicy z Czech.
Nasi orliczanie mocno zdominowali podium we wszystkich kategoriach i zdobyli 41 medali złotych,
21 srebrnych oraz 13 brązowych.

W ocenie zaprosznych ekip mistrzostwa były dużym sukcesem organizacacyjnym, zwłaszcza że towarzyszyła im już tradycyjnie rodzinna
atmosfera. Były to pierwsze zawody
zorganizowane na nowo wybudowanym torze wrotkarskim w naszym
mieście.
Red.

31.08. piątek
9:00 – 12:00 Zabawy z piłką; Boisko Orlik, ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
9:00 – 10:30 Zajęcia kreatywne „Pamiątka z wakacji”. Miejski Ośrodek
Kultury i Sportu; zajęcia bezpłatne
11:00 – 12:00 Pocztówka z wakacji.
Miejska Biblioteka Publiczna; zajęcia
bezpłatne
17:00 – 19:00 Zabawy z piłką; Boisko
Orlik, ul. Sportowa; zajęcia bezpłatne
Ponadto poza zajęciami w Dusznikach-Zdroju będą organizowane
wyjazdy całodniowe, na które obowiązują wcześniejsze zapisy w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w
Dusznikach-Zdroju lub pod numerem tel.: 515 159 735
03.07. wtorek
Wyjazd do kina Cinema 3D w Kłodzku
(repertuar do ustalenia); koszt wyjazdu
10 zł. Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
17.07. wtorek
Wyjazd do Arboretum w Wojsławicach
(warsztaty przyrodnicze); koszt wyjazdu
15 zł. Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
31.07. wtorek
Wyjazd na wycieczkę do Wałbrzycha do
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
+ warsztaty; koszt wyjazdu 25 zł. Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
02.08. czwartek
Wyjazd do kina Cinema 3D w Kłodzku
(repertuar do ustalenia); koszt wyjazdu
10 zł. Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
14.08. wtorek
Wyjazd do Zoo Safari w Czechach;
koszt 25 zł. Miejski Ośrodek Kultury i
Sportu
21.08 wtorek
Wyjazd do kina Cinema 3D w Kłodzku
(repertuar do ustalenia); koszt wyjazdu
10 zł. Miejski Ośrodek Kultury i Sportu

inf. MOKiS

NOC
ŚWIĘTO
JAŃSKA
23 czerwca 2018

DUSZNIKI-ZDRÓJ

19:00 CZARNY STAW

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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