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LISTA KANDYDATÓW  LOKALE I OKRĘGI WYBORCZE  JAK GŁOSOWAĆ   S. 4–6

Kolejne
dofinansowanie
dla dusznickich
strażaków

Aparaty do ochrony dróg odde-
chowych będzie mogła zakupić 
dusznicka Ochotnicza Straż Po-
żarna dzięki dotacji uzyskanej w 
ramach zorganizowanego przez 
samorząd województwa dolnoślą-
skiego konkursu „Poprawa bez-
pieczeństwa w województwie dol-
nośląskim w roku 2018”.

Wskutek starań  wiceburmistrzy-
ni Karoliny Łuszczki, przy współpra-
cy z komendantem OSP Markiem 
Kijanką, nasza jednostka otrzymała 
w ramach konkursu dofinansowanie 
w wysokości 5.000 zł na zakup apa-
ratów ODO (ochrony dróg oddecho-
wych), dzięki którym ułatwione bę-

dzie prowadzenie akcji ratowniczych 
w przestrzeni zadymionej bądź skażo-
nej. Zakupiony sprzęt pozwoli na zmi-
nimalizowanie ryzyka związanego z 
poparzeniem dróg oddechowych oraz 
utrudnieniami przy braku widoczno-
ści podczas akcji ratowniczych i dzia-
łań gaśniczych. Aparaty ODO umoż-
liwią sprawniejszą i bezpieczniejszą 
pracę naszym Mocno Pomocnym 
w ekstremalnych warunkach zanie-
czyszczenia atmosfery substancjami 
szkodliwymi (gazy, pary, pyły) lub at-
mosfery nie nadającej się do oddy-
chania. 

inf. UM

Wybory władz gminy interesują nas 
oczywiście najbardziej, a najwięcej 
emocji budzi wyścig do burmistrzow-
skiego fotela. Wystartowało w nim 
tym razem trzech kandydatów – nie-
wielu, zważywszy, że przed czterema 
laty było ich dziewięcioro. Niektórzy 
obserwatorzy naszego życia samorzą-
dowego wskazują wobec tego na spo-
re prawdopodobieństwo, iż głosowa-

W niedzielę 21 października wybieramy burmistrza, 
radnych miejskich, powiatowych oraz radnych sejmiku 
województwa. Na pięcioletnią kadencję.

nie w Dusznikach zakończy się na 
pierwszej turze.

Burmistrz i miejscy radni cudów 
nie dokonają. Ale jednak mają duży 
realny wpływ na funkcjonowanie na-
szego miasta, na to jak nam się tu 
żyje i jaka będzie przyszłość Dusznik-
-Zdroju. Miejmy to na uwadze, jeszcze 
zanim nadejdzie wyborcza niedzie-
la. Obserwujmy kampanię, dowiedz-

my się jak najwięcej o kandydatach. 
Sprawdźmy w miarę możliwości, czy 
znają dusznickie problemy i czy mają 
wystarczające kompetencje, by się  
zmierzyć z wyzwaniami – we współ-
pracy z innymi samorządowcami i 
wszystkimi mieszkańcami.

Sympatycznych, sąsiadów, zna-
jomych? Nie, wybierzmy najlep-
szych!
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Słynne pod młotek
62. SESJA RADY MIEJSKIEJ DUSZNIK-ZDROJU, 27 WRZEŚNIA

Pod nieobecność większości opozycyjnych wobec burmistrza radnych uchwalono w końcu zgodę na sprzedaż 
lokalu mieszkalnego przy ul. Słowackiego 15. Wprowadzono ponadto niewielkie zmiany w tegorocznym bu-
dżecie gminy, poprawiono dwie uchwały oraz uznano dwie skargi za zasadne. 

Z powodu nieobecności przewod-
niczącego Rady Miejskiej Andrzeja 
Rymarczyka sesję poprowadził wice-
przewodniczący Bolesław Krawczyk. 
– Ja mam dzisiaj ambitne plany, żeby 
sesja przebiegała sprawnie, bo wszyst-
kie projekty uchwał zostały omó-
wione na komisjach. Jeżeli będziemy 
ograniczać swoje wystąpienia, to je-
steśmy w stanie w porządnym tem-
pie zakończyć tę sesję – oznajmił na 
wstępie.

Nikt z ośmiorga zgromadzonych 
na sali radnych nie miał uwag do po-
rządku obrad, przyjęto go jednogło-
śnie. Nie było też pytań do dyrekto-
rów jednostek gminy. W ten sposób 
niemal z marszu przystąpiono do pią-
tego punktu porządku obrad: spra-
wozdania z realizacji budżetu – 
wykonania planu finansowego i 
rzeczowego za pierwsze półrocze 
br.

Tyle sprzedaży, 
ile zgody
Plan dochodów budżetowych stano-
wi kwotę 29.913.446 zł, wykonanie 
za dwa  kwartały 2018 r. to kwota 
11.503.060 zł, czyli 38,5 proc. planu 
rocznego. Na dochody budżetu gminy 
składają się dochody bieżące, plano-
wane w kwocie 21.286.850 zł, a  zre-
alizowane w wysokości 11.245.223 zł, 
co stanowi 52,8 proc. planu rocznego, 
oraz dochody majątkowe planowane 
w kwocie 8.626.597 zł, zrealizowano 
w wysokości 257.836 zł, co stanowi 3 
proc. planu rocznego. 

Planowane na br. wydatki to kwo-
ta 30.558.426 zł. W pierwszym półro-
czu wydatkowano środki finansowe 
w kwocie 10.883.764 zł, co stano-
wi 35,62 proc. planu rocznego. Wy-
konanie budżetu za dwa kwarta-
ły zamknęło się zatem nadwyżką w 
kwocie 619.296 zł. 

Kierownik Referatu Finansowego 
Katarzyna Skowron przedstawiła opi-
nię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
dot. informacji burmistrza o przebie-
gu wykonania budżetu. Jest to opinia 
pozytywna. 

Odnosząc się do uwag RIO, skarb-
nik gminy Elżbieta Błasiak wyjaśnia-
ła m.in. kwestię niskiego wykonania 
dochodów i wydatków majątkowych. 
Dochody te mają pochodzić głównie 
z dotacji i dofinansowań na realizację 
inwestycji, a także ze sprzedaży mie-
nia komunalnego. Inwestycje plano-
wane z udziałem środków Unii Eu-
ropejskiej nie zostały wykonane w I 
półroczu m.in. ze względu na przedłu-
żającą się procedurę zamówień pu-
blicznych. Inwestycja „Park & ride” 
(parking za hotelem „Sonata”) jest wła-
śnie w realizacji,  „Aqua Mineralis Gla-
censis” (modernizacja Alei Chopina) 
rozpocznie się prawdopodobnie pod 
koniec br. albo na początku przyszłe-
go.

Radni nie zgłosili uwag ani zapy-
tań. Wiceprzewodniczący skrytyko-
wał natomiast długotrwałe, wielomie-

sięczne procedury sprzedaży mienia 
komunalnego w kontekście niskiej 
realizacji dochodów z tego tytułu w 
pierwszym półroczu (11,4 proc. pla-
nu rocznego). Podał przykład działki 
przy ul. Słowackiego. 

Podział nieruchomości, wycena, 
ogłoszenie o sprzedaży – to wszyst-
ko niestety trwa – wyjaśniał burmistrz 
Piotr Lewandowski. – Natomiast pro-
blem, z którym się mierzymy, czyli 
niska sprzedaż nieruchomości, wią-
że się bezpośrednio z brakiem zgody 
na sprzedaż nieruchomości – przypo-
mniał.  Rada wielokrotnie odrzucała 
bowiem propozycje sprzedaży mie-
nia gminy przedstawiane przez bur-
mistrza. Np. działki w Zieleńcu, któ-
rą inwestor chciał kupić za blisko 2,5 
mln zł, o czym przypomniał radny Łu-
kasz Witek.

Na odprawy 
i czyste powietrze
Pierwszy z rozpatrywanych projektów 
uchwał dotyczył zmiany w uchwa-
le budżetu gminy Duszniki-Zdrój 
na rok 2018. Referowała go Elżbie-
ta Błasiak. W projekcie przewidzia-
no zwiększenie dochodów o 58.750 zł 
– z tytułu opłat za wieczyste użytko-
wanie, najem i dzierżawę składników 
majątkowych, przekształcenia pra-
wa użytkowania wieczystego w prawo 
własności i in. Po stronie wydatków 
przesunięto 9.130 zł z działu „transport 
i łączność” do działu „pozostała działal-
ność” z przeznaczeniem na konserwa-
cję i naprawę placu zabaw oraz udział 
gminy w wydatkach wspólnoty miesz-
kaniowej Wybickiego 11 (wykonanie 
ogrodzenia). Kwotę zwiększającą do-
chody przeznaczono na wypłatę od-
praw dla przechodzącego na emerytu-
rę  pracownika Urzędu Miasta (27.135 
zł) i dla przechodzącego na rentę pra-
cownika Straży Miejskiej (25.615 zł) 
oraz na przygotowanie dokumentacji 
związanej z projektem „Ziemia Kłodz-
ka – czyste powietrze” (6.000 zł). Jed-
nocześnie to ostatnie zadanie doda-
no do wykazu zadań inwestycyjnych 
gminy. Jest ono przygotowywane w 
ramach Stowarzyszenia Gmin Ziemi 
Kłodzkiej, do którego należą Dusz-
niki, a ma na celu uzyskanie dota-
cji ze środków Unii Europejskiej na 
dofinansowania modernizacji syste-
mów ogrzewania w domach i miesz-
kaniach – czyli na walkę ze smogiem.

Komisja Finansów zaopiniowała 
projekt pozytywnie – poinformował 
jej przewodniczący Jakub Biernacki. 
Uchwała została przyjęta (za – 5, prze-
ciw – 0, wstrzymujących się – 3). 

Poprawki
W związku z zastrzeżeniami nadzo-
ru prawnego wojewody rada jedno-
głośnie zmieniła podjętą 30 sierpnia 
br. uchwałę nr LIX/288/18  w spra-
wie ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów al-
koholowych oraz zasad usytuowa-

nia miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych na terenie 
gminy Duszniki-Zdrój. Wykreślo-
no par. 2 tej uchwały, gdyż zdaniem 
organu nadzorującego niepotrzebnie 
powielał on treść Ustawy o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu al-
koholizmowi.

Podobnie pod wpływem nadzo-
ru prawnego zmieniono uchwałę nr 
LVI/274/18 z 24 maja br. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nie-
ruchomości gminnej (7:0:1). Chodzi 
o niewielki fragment terenu przyle-
gający do posesji Muzeum Papiernic-
twa, który rada zgodziła się odsprze-
daż placówce z 95 proc. bonifikatą. 
Zgodnie z zaleceniem, w uchwale za-
pisano, że bonifikaty udziela się „pod 
warunkiem sprzedaży na rzecz pod-
miotu prowadzącego działalność kul-
turalną, oświatową lub naukową”.

Po długich i ciężkich...
Ta sprawa ciągnęła się od majowego 
posiedzenia Rady Miejskiej. Po wie-
lu godzinach dyskusji w komisjach i 
na kolejnych sesjach rada przyjęła w 
końcu uchwałę w sprawie sprzeda-
ży nieruchomości lokalowej nr 7 
położonej przy ul. Słowackiego 15 
w Dusznikach-Zdroju. Przypomnij-
my, że kontrowersje wokół tej sprze-
daży wynikły z tego, że to 67-metro-
we mieszkanie  miało być obiecane 
przez miejskiego urzędnika rodzinie 
zamieszkałej w dużo mniejszym loka-
lu komunalnym na zamianę. Tego nie 
potwierdza jednak żaden dokument. 

Burmistrz przeznaczył mieszkanie – 
ostatnie należące do gminy w tej ka-
mienicy – do sprzedaży na wolnym 
rynku. Jednak większość radnych nie 
chciała się na to zgodzić, zanim rodzi-
na nie zostanie usatysfakcjonowana 
propozycją innego mieszkania komu-
nalnego na zamianę. Lewandowski 
wielokrotnie przekonywał radę, że 
przecież te dwie sprawy nie mają ze 
sobą nic wspólnego, jednocześnie 
obiecując nadzwyczajne potraktowa-
nie rodziny ze względu na zaistniałe 
zamieszanie.

– Jest to już najbardziej rozrekla-
mowane i słynne mieszkanie do 
sprzedaży w Dusznikach-Zdroju, więc 
mam nadzieję, że będzie dużo chęt-
nych – powiedział burmistrz, zwraca-
jąc się do radnych o wyrażenie zgody 
na sprzedaż nieruchomości w przetar-
gu otwartym.

Komisja Uzdrowiskowa i Spraw 
Gospodarczo-Technicznych zaopinio-
wała projekt pozytywnie. Radni tym 
razem nie zabierali głosu. Za sprze-
dażą mieszkania głosowali: Jakub 
Biernacki, Tomasz Drzazga, Robert 
Kowal, Dorota Stojanowska, Artur 
Tucholski, Łukasz Witek; przeciwko – 
Janusz Holcman i Bolesław Krawczyk.

Skargi zasadne
Dwa ostatnie z rozpatrywanych pro-
jektów uchwał dotyczyły uznania 
skargi na działalność burmistrza 
za zasadną. Pierwsza ze skarg złożo-
na została 10 sierpnia br. przez Janu-
sza Bieńkowskiego, wiceprezesa spół-

ki Jamrozowa Polana Hotel & Browar. 
Poskarżył się on na brak odpowie-
dzi na „prośbę o udzielenie pisemnej 
odpowiedzi w zakresie przedstawie-
nia oferty dot. pakietu sponsorskiego 
dot. obiektu na Jamrozowej Polanie”. 
Prośba została złożona 28 maja, jed-
nak Urząd Miejski nie wywiązał się z 
określonego w art. 35 Kodeksu Postę-
powania Administracyjnego obowiąz-
ku niezwłocznej odpowiedzi – napisa-
no w uzasadnieniu projektu uchwały. 

Zarówno przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej Krzysztof Wojtyła, jak 
i jej wiceprzewodnicząca Katarzyna 
Wydrych nie byli obecni na sesji, nikt 
zatem nie przedstawił opinii komisji. 
Również burmistrz nie zabrał głosu w 
tej sprawie. Przystąpiono do głosowa-
nia – uchwała została przyjęta (3:1:3, 
jedna osoba nie oddała głosu).

Maria i Kazimierz Jasińscy z kamie-
nicy przy ul. Sudeckiej 10, zwrócili się 
25 kwietnia br. do Urzędu Miejskiego 
z prośbą „o udzielenie pisemnej odpo-
wiedzi w zakresie przydziału komórki 
do lokalu ogrzewanego na paliwo sta-
łe”. Jednak również oni nie otrzymali 
pisemnej odpowiedzi w satysfakcjonu-
jącym terminie. Dlatego 10 lipca zło-
żyli skargę, którą zajęła się Komisja 
Rewizyjna. Na prośbę Roberta Kowa-
la burmistrz wyjaśniał, że wprawdzie 
nie było od razu odpowiedzi, ale była 
reakcja. Chodziło bowiem o skompli-
kowaną sprawę sąsiedzką i należało 
najpierw się spotkać ze wszystkimi za-
interesowanymi, żeby uzgodnić pew-
ne rzeczy. I takich spotkań odbyło się 
kilka. Dopiero na ostatnim spotkaniu, 
już po posiedzeniu Komisji Rewizyj-
nej, ustalono rozwiązanie problemu, 
po czym zainteresowani otrzymali pi-
semną odpowiedź. Nie było to możli-
we wcześniej ze względu na niewiado-
my stan techniczny komórek, których 
część została rozebrana w związku z 
budową parkingu. 

– Sprawa dotyczy bezczynności, na-
tomiast bezczynności nie było – mó-
wił członek Komisji Rewizyjnej Artur 
Tucholski. – Z tego, co mi wiadomo, 
odpowiedź ustna może być tylko w 
pewnych sytuacjach, w których oby-
dwie strony się zgadzają. Natomiast pi-
smo państwa Jasińskich było tak sfor-
mułowane, że prosili też o odpowiedź 
pisemną (...). Tej odpowiedzi nie było, 
dlatego też Komisja Rewizyjna uzna-
ła mimo wszystko skargę za zasadną.  

Wynik głosowania, choć niezbyt 
zdecydowanie, to jednak potwierdził 
ten werdykt – uchwała została przy-
jęta (3:0:5).

Spotkania dużego 
kalibru
Niektóre punkty z pisemnego spra-
wozdania ze swojej pracy burmistrz 
jak zwykle rozwijał na prośbę rad-
nych. 

Spotkanie z Magdaleną Gawin, 
podsekretarzem stanu w Minister-
stwie Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, w obecności posła okręgu wał-
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brzyskiego, szefa Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów Michała Dworczy-
ka, jego asystentki Krystyny Śliwiń-
skiej oraz dendrologa dra Wojciecha 
Bobka (Warszawa, 7 września) doty-
czyło odwołania od niekorzystnej 
dla gminy decyzji wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w sprawie 
modernizacji Alei Chopina. Cho-
dziło o przedstawienie naszych ar-
gumentów – wyjaśniał Lewandowski. 
– Kolejne takie spotkanie jest plano-
wane na przyszły tydzień – poinfor-
mował.

Spotkanie z nadleśniczym Nadle-
śnictwa Zdroje Przemysławem Zwa-
duchem (11 września) dotyczyło re-
alizacji miejsc parkingowych przy 
kamieniu Rubartscha w Zieleńcu. 
Uczestniczyli w nim pp. Kamyczkowie 
z Zieleńca, którzy zaoferowali swoją 
pomoc w wykonaniu leśnego parkin-
gu. Przewiduje się, że powstaną tam 
stanowiska na ok. 20 samochodów. Za 
utrzymanie parkingu odpowiedzialna 
będzie gmina.

„Aktualne problemy geotermiczne 
Polski” – uczestnictwo burmistrza w 
tej konferencji (Lubin, 13 września) 
związane było oczywiście z plana-
mi wykorzystania źródeł geoter-
malnych w naszym mieście. Po-
dobnie jak jego udział w uroczystości 
rozpoczęcia odwiertu geotermalnego 
w Lądku-Zdroju (26 września). – My 
też idziemy w tę stronę, mamy zgodę 
marszałka województwa dolnośląskie-
go na dokończenie prac nad odwier-
tem GT-1. Zakończyliśmy też projek-
towanie trzech kolejnych odwiertów 
i złożyliśmy do marszałka wniosek o 
wydanie decyzji w sprawie wykonania 
tych odwiertów. Następnym etapem 
jest oczywiście aplikowanie, staranie 
się o uzyskanie finansowania z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej – mówił Le-
wandowski.

Podczas spotkania z nowym preze-
sem Uzdrowisk Kłodzkich S.A. Woj-
ciechem Majem (11 września) bur-
mistrz omawiał wiele tematów, w tym 
kwestię remontu należącego do 
spółki jednego z najważniejszych 
obiektów Parku Zdrojowego – Pi-
jalni Wód Mineralnych, Sali za 
Muszą, Hali Spacerowej i restau-
racji „Parkowa”. Budynek jest w 
tragicznym stanie technicznym. Po-
mysł na jego ratowanie jest taki, by 
razem z Dolnośląską Agencją Energii 
i Środowiska przekształcić go w mo-
delowy zeroemisyjny budynek uży-
teczności publicznej. Są już wstępne 
pozwolenia konserwatora zabytków 
na użycie różnych technologii i ma-
teriałów, w tym pokrycie dachu pane-
lami fotowoltaicznymi, zastosowanie 
pomp ciepła itp. By można było uzy-
skać na ten projekt dofinansowanie z 
Unii Europejskiej, obiekt zostałby uży-
czony gminie na okres ok. 10 lat. – Pi-
łeczka jest teraz po stronie Uzdrowisk 
Kłodzkich, oni muszą zlecić projekto-
wanie, wykonać całą dokumentację i 
podjąć decyzję, by z taką propozycją 
wystąpić już oficjalnie do gminy Dusz-
niki-Zdrój – relacjonował burmistrz.

– Pomysł jest bardzo dobry – Bo-
lesław Krawczyk przyklasnął inicjaty-
wie, bo jego zdaniem dobrze by było 
pokazać mieszkańcom jak funkcjonu-
je budynek wykorzystujący odnawial-
ne źródła energii.

Lasy Państwowe organizują 
biathlonowe Mistrzostwa Europy 
Leśników w 2020 r. Szukają odpo-
wiedniej lokalizacji, stąd wizyta ich de-
legacji na Jamrozowej Polanie, gdzie 
burmistrz zaprezentował im obiekt 
Duszniki Arena (14 września). Jest już 
decyzja leśników – impreza odbędzie 
się w Dusznikach, a weźmie w niej 
udział nawet do tysiąca zawodników – 
poinformował Lewandowski. 

Niech Arena żyje
Nawiązując do tego ostatniego spotka-
nia wiceprzewodniczący zwrócił uwa-
gę na problem wykorzystania nowe-
go budynku sędziowskiego, „by jego 
otwarcie nie było jednocześnie za-
mknięciem”. – Ja się w stu procen-
tach zgadzam, że nie ma co budować 
obiektów, żeby stały puste – mówił 
burmistrz. Przypomniał, że Duszni-
ki Arena jest wykorzystywana na 
bieżąco przez dusznickich uczniów i 
zawodników, przez sportowców w ra-
mach współpracy z Polskim Związ-
kiem Biathlonu, a ponadto  organizuje 
się tam coraz więcej imprez komer-
cyjnych, co obniża koszty utrzyma-
nia budynków i urządzeń. Dlatego wy-
obrażenie, że budynek sędziowski stoi 
i nic się w nim nie dzieje jest według 
Lewandowskiego błędne, a wynika z 
tego, że Arena jest oddalona od miasta 
i mieszkańcy nieczęsto tam zaglądają. 
Sytuację powinno poprawić planowa-
ne bezpośrednie dojście na Jamrozo-
wą Polanę z Parku Zdrojowego. 

– Od dwóch miesięcy nie mamy 
na obiekcie wolnego weekendu – 
potwierdził słowa burmistrza Łukasz 
Witek, sportowy kierownik Duszniki 
Arena. – Nie wiem skąd pan wziął in-
formacje, że obiekt stoi niewykorzy-
stany – zwrócił się do Krawczyka. – Ja 
tego nie powiedziałem, oponował wi-
ceprzewodniczący i poprosił o przed-
stawienie na ostatniej sesji tej kadencji 
sprawozdania z wykorzystania obiek-
tu.

I poważnie i miło
Ostatni punkt sesji to „interpelacje, za-
pytania, wolne wnioski i sprawy róż-
ne”. Przewodniczący Komisji Finan-
sów Jakub Biernacki poinformował 
o dyskusji radnych w sprawie potrze-
by funkcjonowania tejże komisji. Py-
tał obsługę prawną, czy powoływanie 
oddzielnej komisji finansów w radzie 
gminy wynika z obowiązujących prze-
pisów i czy możliwe jest łączenie tej 
komisji z innymi. Okazało się, że li-
kwidacja bądź połączenie Komisji Fi-
nansów z inną wymagałoby zmiany 
Statutu Miasta.

Bolesław Krawczyk poprosił bur-
mistrza o informacje w sprawie spo-
dziewanej w Dusznikach wizyty mini-
stra sportu i turystyki Witolda Bańki 
oraz Michała Dworczyka, szefa Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów. Piotr 
Lewandowski potwierdził, że najpraw-
dopodobniej 5 października obaj mi-
nistrowie odwiedzą obiekt Duszniki 
Arena, a w programie wizyty przewi-
dziano konferencję prasową (niestety, 
wizyta nie doszła do skutku).

Wiceprzewodniczący Krawczyk 
przypomniał radnym, że ciąży na nich 
obowiązek składania wniosków do 
przyszłorocznego budżetu miasta – w 
terminie do 30 września. 

– Naprawdę, żałuję, że pan tu, na 
tym stanowisku obok, nie siedzi od 
początku tej kadencji, bo atmosfe-
ra jest miła, przyjemna, a jednocze-
śnie poważna. I bardzo sprawnie pan 
tę sesję prowadzi, więc chylę czoła – 
oznajmił Piotr Lewandowski, potwier-
dzając, że „ambitne plany” wiceprze-
wodniczącego zostały zrealizowane. 
Rzeczywiście, obrady trwały zaled-
wie 1,5 godziny wobec przeciętnych 
6-7. Należy jednak odnotować, że nie 
uczestniczyła w nich większość rad-
nych bardzo krytycznie zazwyczaj na-
stawionych do działań i wypowiedzi 
burmistrza.

Ostatnią, podsumowującą sesję bie-
żącej kadencji Rady Miejskiej zapla-
nowano na 17 października.

Krzysztof
Jankowski

Nadzwyczajne obchody 
Święta Niepodległości

Święto Niepodległości w Duszni-
kach-Zdroju tradycyjnie już ob-
chodzone jest na sportowo oraz 
kulturalnie. Nie inaczej będzie w 
tym roku. Jednak w związku z set-
ną rocznicą odzyskania niepodle-
głości obchody potrwają dłużej – 
od 8 do 11 listopada. 

Dusznickie świętowanie rozpoczną 
się w czwartek 8 listopada o godz. 9:00 
w Teatrze Zdrojowym im. F. Chopi-
na od I Powiatowego Konkursu Recy-
tatorskiego Polskiej Literatury Patrio-
tycznej „A to Polska właśnie…”. 

Kolejnego dnia tj. 9 listopada w 
Przedszkolu swój patriotyczny pro-
gram zaprezentują dusznickie przed-
szkolaki. W programie znajdą się 
m.in.: tańce ludowe, pieśni patriotycz-
ne, warsztaty o tematyce patriotycz-
nej, pokaz mody patriotycznej oraz 

spotkanie z żołnierzami 22. Brygady 
Karpackiego Batalionu Piechoty Gór-
skiej.  O godz. 11:11 w Teatrze Zdro-
jowym im. F. Chopina wystawione 
zostanie widowisko słowno-muzycz-
ne „A to Polska właśnie…”. Tego sa-
mego dnia o godz. 16:00 odbędzie się 
koncert podzielony na dwie części. W 
pierwszej, pt.: „Śniła mi się Wolna…”, 
usłyszeć będzie można pieśni w wy-
konaniu zespołu „Rodzina Chopina”. 
Druga część to III Dusznickie Patrio-
tyczne Śpiewanie.

W niedzielę 11 listopada, jak co 
roku, przeprowadzony zostanie Pa-
triotyczny Bieg z Flagami. Zawody 
będą miały charakter rekreacyjny, a 
głównym ich celem jest pokazanie 
radości z odzyskania niepodległości 
oraz aktywne spędzenie czasu w gro-
nie przyjaciół i rodziny. Bieg wystar-

tuje o godz. 11:11 z dusznickiego Ryn-
ku. Zainteresowani uczestnictwem 
będą mogli zapisywać się w Urzędzie 
Miejskim od godz. 10:30. Wszystkich 
uczestników prosimy o akcenty biało-
-czerwone. 

Punktem kulminacyjnym Dusznic-
kich Obchodów 100. Rocznicy Odzy-
skania Niepodległości będzie udział w 
ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Nie-
podległa do Hymnu”. Wspólne śpie-
wanie hymnu w całym kraju zapla-
nowane jest na godz. 12:00 – u nas 
odbędzie się na Rynku. Tuż po tym 
zostaną rozdane nagrody dla uczestni-
ków Patriotycznego Biegu. 

Serdecznie zapraszamy do wspól-
nego świętowania!

inf. MOKiS

Projekt fotograficzny
„Śladami Witolda Romera”
Projekt TIFF  Academy  „Ślada-
mi Witolda Romera” to  nowa od-
słona realizowanego od czterech 
lat projektu, podczas którego akty-
wiści wrocławskiej TIFF Academy 
odwiedzają niewielkie miejscowo-
ści Dolnego Śląska, by organizo-
wać w nich we współpracy z miej-
scowymi ośrodkami trzydniowe 
warsztaty fotograficzne dla lokal-
nych społeczności. 

Tym razem przyjadą do miejsc, któ-
re uwiecznił na zdjęciach w latach 50. 
i 60. Witold Romer, wybitny polski fo-
tografik.   Celem jest odnalezienie i 
sfotografowanie na nowo scen oraz 
miejsc uchwyconych przez Witolda 

Romera oraz zgłębianie archiwów 
i poznawanie historii mieszkańców. 
Projekt ma również na celu rozpo-
wszechnianie wiedzy o postaci Witol-
da Romera, przybliżenie idei fotogra-
fii jako narzędzia animacji kulturowej 
oraz przywracanie idei przenośnych 
zakładów fotograficznych. Ważnym 
aspektem projektu jest też wymiana 
międzypokoleniowa. 

W Dusznikach-Zdroju projekt roz-
pocznie się w czwartek 18 paździer-
nika od warsztatów dla animatorów, 
którzy w kolejnych dniach staną się 
asystentami. Nazajutrz odbędą się 
warsztaty dla dzieci, młodzieży i senio-
rów. Natomiast w sobotę 20 paździer-

nika na dusznickim Rynku powstanie 
przenośne studio fotograficzne, gdzie 
będą wykonywane portrety miesz-
kańców połączone z wystawą foto-
grafii. Tego samego dnia około godz. 
13:00 zostanie wykonane wspólne 
zdjęcie duszniczan. Na zakończenie 
warsztatów o godz. 18:00 w Miejskim 
Ośrodku Kultury i Sportu odbędzie 
się pokaz slajdów wykonanych przez 
uczestników projektu. Więcej infor-
macji można uzyskać pod nr tel. 515-
159-735

inf. MOKiS
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JAK
GŁOSOWAĆ

W wyborach 
do rady miasta:
głosować można tylko na jednego 
kandydata, stawiając znak „X” (co 
najmniej dwie linie przecinające się w 
obrębie kratki) na karcie do głosowa-
nia w kratce z lewej strony obok na-
zwiska kandydata,

Przyczyną nieważności głosu w 
głosowaniu w wyborach na bur-
mistrza i do rady miasta będzie:

 � postawienie znaku „X” w kratce 
przy nazwisku więcej niż jednego 
kandydata,

 � niepostawienie znaku „X” w żadnej 
kratce,

 � postawienie znaku „X” w kratce wy-
łącznie przy nazwisku kandydata 
skreślonego przez gminną komi-
sję wyborczą,

W wyborach 
do rady powiatu:
głosować można tylko na jedną listę 
kandydatów, stawiając znak „X” (co 
najmniej dwie linie przecinające się w 
obrębie kratki) w kratce z lewej stro-
ny obok nazwiska jednego kan-
dydata z tej listy, przez co wskazuje 
się jego pierwszeństwo do uzyskania 
mandatu,

W wyborach 
na burmistrza:
głosować można tylko na jednego 
kandydata, stawiając znak „X” (co 
najmniej dwie linie przecinające się w 
obrębie kratki) na karcie do głosowa-
nia w kratce z lewej strony obok na-
zwiska kandydata,

W wyborach 
do sejmiku 
województwa:
głosować można tylko na jedną listę 
kandydatów, stawiając znak „X” (co 
najmniej dwie linie przecinające się w 
obrębie kratki) w kratce z lewej stro-
ny obok nazwiska jednego kan-
dydata z tej listy, przez co wskazuje 
się jego pierwszeństwo do uzyskania 
mandatu,

przyczyną nieważności głosu w 
głosowaniu w wyborach do rady 
powiatu i do sejmiku wojewódz-
twa będzie: 

 � postawienie znaku „X” w kratkach 
obok nazwisk kandydatów umiesz-
czonych na więcej niż jednej liście,

 � niepostawienie znaku „X” w żadnej 
kratce,

 � postawienie znaku „X” w kratce wy-
łącznie przy nazwisku kandydata 
skreślonego przez gminną komisję 
wyborczą

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

TU GŁOSUJEMY

Ośrodek
Pomocy
Społecznej
ul. Słowackiego 16

OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 1

TU GŁOSUJEMY

Miejski Zespół
Szkół
budynek Liceum
ul. Wybickiego 2a

OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 2

OKRĘG WYBORCZY NR 1
ul. Słowackiego od nr 21 nieparzyste i od nr 26 parzyste

1. ZARÓWNA Teresa Danuta, lat 44, KWW NA RZECZ ROZWOJU DUSZNIK-ZDROJU 
2. BODZIANA Joanna, lat 39, KWW WOJCIECHA MATUSZEWSKIEGO 
3. HAUSNER-ROSIK Aleksandra Krystyna, lat 59, KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO
4. KRAWCZYK Bolesław, lat 70, KWW BOLESŁAWA KRAWCZYKA

OKRĘG WYBORCZY NR 2
ul. Dworcowa, ul. Kolejowa, ul. Olimoijska, ul. Polna, ul. Sudecka od nr 13 do końca

1. ZUBERSKI Marcin Jakub, lat 36, KWW NA RZECZ ROZWOJU DUSZNIK-ZDROJU
2. SZCZEPOCKI Jerzy, lat 66, KWW WOJCIECHA MATUSZEWSKIEGO
3. WITEK Łukasz Paweł, lat 33, KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO

OKRĘG WYBORCZY NR 3
ul. Słowackiego od nr 1 do 19 nieparzyste i od nr 2 do 24 parzyste

1. CIASTEK Paweł Piotr, lat 46, KWW NA RZECZ ROZWOJU DUSZNIK-ZDROJU 
2. WINNICKI Bogusław Józef, lat 73, KWW WOJCIECHA MATUSZEWSKIEGO
3. MAKSYLEWICZ Agnieszka, lat 39, KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO

OKRĘG WYBORCZY NR 4
ul. Krasińskiego, ul. Miejska Górka, ul. Wybickiego, ul. Stawowa, ul. Sudecka od nr 1 do 12

1. KUKLIS Wojciech Marcin, lat 42, zam. KWW NA RZECZ ROZWOJU DUSZNIK-ZDROJU 
2. MALISZAK Krystyna Teodora, lat 74, KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO

OKRĘG WYBORCZY NR 5
ul. Mickiewicza, Rynek

1. SCHULZ Maciej Arkadiusz, lat 35, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DFIS
2. TYSZECKI Ryszard, lat 80, KWW WOJCIECHA MATUSZEWSKIEGO
3. RYBECZKA Mateusz, lat 32, KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO

OKRĘG WYBORCZY NR 6
ul. Kłodzka od 2 do 23, ul. Krótka

1. RYMARCZYK Andrzej Paweł, lat 48, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DFIS
2. ZAWADZKA Danuta Maria, lat 60, KWW SAMORZĄDNOŚĆ RP 
3. BEDNARZ Patrycja Magdalena, lat 38, KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO 
4. PAWLAK Zenon, lat 79, KWW ZENON PAWLAK

OKRĘG WYBORCZY NR 7
ul. Krakowska, u. Orlicka, ul. Zamkowa od 3 do 11

1. JAKÓBEK Mieczysław, lat 64, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DFIS
2. KARMAZYN Jan Kazimierz, lat 19, KWW SAMORZĄDNOŚĆ RP
3. JÓZEFOWSKI Bogdan Józef, lat 69, KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO

Piotr
LEWANDOWSKI
lat 34

zgłoszony przez
KWW PIOTRA
LEWANDOWSKIEGO

KANDYDACI NA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ

KANDYDACI
NA  BURMISTRZA
DUSZNIK-ZDROJU
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GŁOSOWANIE
ODBĘDZIE SIĘ
W NIEDZIELĘ
21.10.2018

LOKALE
WYBORCZE
BĘDĄ
OTWARTE
OD GODZ. 7:00
DO 21:00

ABY MÓC
ZAGŁOSOWAĆ
NALEŻY
ZGŁOSIĆ SIĘ
DO LOKALU
W SWOIM
OKRĘGU
Z DOWODEM
OSOBISTYM

TU GŁOSUJEMY

Miejski Zespół
Szkół
budynek Szkoły
Podstawowej
ul. Sportowa 6

OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 3

TU GŁOSUJEMY

Teatr Zdrojowy
im. F. Chhopina
(Dworek Chopina)

OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 4

OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNE
WYMAGAJĄCE 
TRANSPORTU
DO LOKALU
WYBORCZEGO
PROSZONE SĄ
O KONTAKT
Z MIEJSKĄ KOMISJĄ 
WYBORCZĄ POD NR. 
TEL. 748 697 664
W DNIU
GŁOSOWANIA
W GODZINACH
7:00-20:30

ZAPEWNIONY 
TRANSPORT
JEST BEZPŁATNY

OKRĘG WYBORCZY NR 8
ul. Bohaterów Getta, Pl. Warszawy, ul. Sportowa od 3 do 5a, ul. Stroma,
ul. Zamkowa od nr 12 do końca

1. MULARZ Kamil, lat 19, KWW SAMORZĄDNOŚĆ RP
2. WYDRYCH Katarzyna Iwona, lat 49, KWW NA RZECZ ROZWOJU DUSZNIK-ZDROJU
3. MARCINKOWSKA Stanisława Krystyna, lat 67, KWW WOJCIECHA MATUSZEWSKIEGO
4. CIEŚLAK Krystyna Maria, lat 44, KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO

OKRĘG WYBORCZY NR 9
ul. Kłodzka od nr 25 do końca, ul. Okólna, ul. Sprzymierzonych od nr 1 do 13 nieparzyste,
ul. Wiejska, ul. Wrocławska

1. WOJTYŁA Krzysztof Jan, lat 59, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DFIS
2. HOŁYST Małgorzata, lat 58, KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO

OKRĘG WYBORCZY NR 10
ul. Osiedlowa, ul. Sprzymierzonych 4 i 14, ul. Wojska Polskiego od nr 1 do 7a nieparzyte i 4c

1. ZILBERT Piotr, lat 48, KWW NA RZECZ ROZWOJU DUSZNIK-ZDROJU 
2. KĘDZIOR Jarosław, lat 38, KWW WOJCIECHA MATUSZEWSKIEGO 
3. PÓŁTORZYCKA-MAZUREK Marta Antonina, l. 35, KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO

OKRĘG WYBORCZY NR 11
ul. Sportowa 7, ul. Sprzymieroznych od nr 2 do 12 parzyste oprócz nr 4

1. ŁAZIENICKA Klaudyna Martyna, lat 34, KWW NA RZECZ ROZWOJU DUSZNIK-ZDROJU
2. ŻULIŃSKA Elżbieta Krystyna, lat 37, KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO

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

1. POLOCZEK Ryszard Edward, lat 58, KWW SAMORZĄDNOŚĆ RP
2. KWOLEK Beata Joanna, lat 43, KWW NA RZECZ ROZWOJU DUSZNIK-ZDROJU
3. DURLAK Wojciech, lat 74, KWW WOJCIECHA MATUSZEWSKIEGO
4. PUCHNIAK Stanisław, lat 78, KWW PIOTRA LEWANDOWSKIEGO

OKRĘG WYBORCZY NR 13
ul. Orzechowa, ul. Słoneczna, ul. Willowa

1. OLSZEWSKI Ryszard Kazimierz, lat 67, KWW WOJCIECHA MATUSZEWSKIEGO 
2. HOLCMAN Janusz Józef, lat 61, KWW JANUSZA HOLCMANA 

OKRĘG WYBORCZY NR 14
ul. Chopina, ul. Górska, Ul. Klubowa, ul. Podgórska, ul. Wojska Polskiegood nr 6
do końca nr parzyste, od nr 9 do końca nieparzyte, ul. Zdrojowa od nr 11 do 13 nieparzyste
i 44, ul. Zielona

1. JABŁOŃSKI Wojciech Piotr, lat 40, KWW WOJCIECHA MATUSZEWSKIEGO
2. KOWAL Robert, lat 46, KWW ROBERT KOWAL

OKRĘG WYBORCZY NR 15
ul. Graniczna, ul. Podgórze, ul. Zieleniec

1. ZACZYK Wojciech Filip, lat 41, KWW NA RZECZ ROZWOJU DUSZNIK-ZDROJU
2. BIERNACKI Jakub Mateusz, lat 39, KWW JAKUBA BIERNACKIEGO

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Wojciech
MATUSZEWSKI
lat 38

zgłoszony przez
KWW WOJCIECHA
MATUSZEWSKIEGO

KANDYDACI NA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ

Piotr
ZILBERT
lat 48

zgłoszony przez
KWW NA RZECZ
ROZWOJU DUSZNIK--ZDROJU

Kurier Dusznicki  |  5
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LISTA KANDYDATÓW NA RADNYCH
W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLASKIEGO
Lista nr 1 – KWW BEZPARTYJNI 
SAMORZĄDOWCY
1. WILD Patryk Edward, lat 44, zam. Srebrna Góra
2. KRĘCICHWOST Czesław Kazimierz, lat 72, zam. Kudowa-Zdrój
3. GRĘDZIŃSKI Stanisław, lat 73, zam. Wałbrzych
4. DERENOWSKI Tadeusz Antoni, lat 70, zam. Józefówek
5. TUTKA Ewa Lucyna, lat 54, zam. Jaroszów
6. MICHAŃCIO Iwona Kornela, lat 55, zam. Wałbrzych
7. HAŁACZKIEWICZ Sebastian, lat 26, zam. Bielawa
8. SITEK-WARZECHA Ilona Elżbieta, lat 49, zam. Świdnica
9. GABRIEL Katarzyna Joanna, lat 49, zam. Kłodzko
10. GOLAK Julian Kazimierz, lat 61, zam. Nowa Ruda

Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY PSL
1. LUBIŃSKI Mirosław Aleksander, lat 56, zam. Michałkowa
2. SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga, lat 69, zam. Dzierżoniów
3. NOWAK Ryszard Mieczysław, lat 69, zam. Ziębice
4. WACŁAWIK Grażyna Maria, lat 51, zam. Bożków
5. ZAJĄC Paulina, lat 34, zam. Świdnica
6. BONIECKA Joanna Bogna, lat 39, zam. Lądek-Zdrój
7. WOŁYNIAK Przemysław Paweł, lat 33, zam. Wilkanów
8. GRZYBOWSKI Tadeusz, lat 71, zam. Wałbrzych
9. SKOTNICKI Wiktor Stanisław, lat 67, zam. Biernacice
10. LONGAWA Stanisław Tadeusz, lat 43, zam. Szalejów Dolny

Lista nr 3 – KW PARTIA ZIELONI
1. BEŚLERZEWSKA Małgorzata Urszula, lat 37, zam. Wałbrzych
2. SOŁTYSIK Janusz Tomasz, lat 60, zam. Karwiany
3. FANSELOW Mariola Irena, lat 56, zam. Wałbrzych
4. MAZURKIEWICZ Maciej, lat 28, zam. Wrocław
5. OSOJCA-KOZŁOWSKA Sylwia Irena, lat 41, zam. Świdnica

Lista nr 4 – KKW PLATFORMA.NO-
WOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1. KRAWCZYK Iwona Małgorzata, lat 53, zam. Kamienna Góra
2. IWANCZ Jacek Julian, lat 48, zam. Świdnica
3. JURCEWICZ Stanisław, lat 57, zam. Piława Górna
4. RAMBACHER Mateusz, lat 26, zam. Wałbrzych
5. SZCZYGIEŁ Zbigniew, lat 65, zam. Marianówka
6. WASĄG Renata, lat 54, zam. Wałbrzych
7. MAZUREK Violetta Grażyna, lat 54, zam. Bagleniec
8. MARCELEWICZ Jacek Krzysztof, lat 54, zam. Kłodzko
9. SILARSKA Katarzyna Hanna, lat 57, zam. Złoty Stok
10. LUDWICZUK Roman Edward, lat 61, zam. Wałbrzych

Lista nr 5 – KKW SLD LEWICA RAZEM
1. DYDUCH Marek, lat 61, zam. Wrocław
2. SUŁAWA Jolanta Aleksandra, lat 65, zam. Świdnica
3. RATAJ Henryk, lat 70, zam. Świdnica
4. CHOJNACKA Cecylia Agnieszka, lat 41, zam. Kłodzko
5. GACH Bartosz Jerzy, lat 38, zam. Ziębice
6. KŁOSIŃSKA Alicja Zofia, lat 64, zam. Świebodzice
7. WOJCIESZAK Władysława, lat 73, zam. Szczawno-Zdrój
8. SMERECKI Marek Roman, lat 65, zam. Dzierżoniów
9. FUSZARA Anna Teresa, lat 30, zam. Ząbkowice Śląskie
10. SZEWCZYK Marek Jan, lat 65, zam. Wałbrzych
 popierany przez: Unia Pracy

Lista nr 6 – KW RAZEM
1. STABROWSKA Anna Ewa, lat 41, zam. Wałbrzych
2. PIEKAJ Patryk Kamil, lat 28, zam. Wałbrzych
3. CHYLIŃSKA Dominika, lat 41, zam. Dzierżoniów
4. CISOŃ Łukasz Stanisław, lat 18, zam. Świebodzice
5. CHUĆ Renata, lat 65, zam. Wałbrzych
6. ZBOROWSKI Tomasz Łukasz, lat 36, zam. Wałbrzych
7. BIAŁEK Agnieszka Kamila, lat 29, zam. Bielawa
8. LASKOŚ-GRABOWSKI Paweł Szymon, lat 32, zam. Wrocław
9. KRAMARSKA Marta Marzena, lat 24, zam. Wrocław
10. ZALEŃSKI Wiktor Piotr, lat 22, zam. Mrowiny

Lista nr 7 – KW RUCH NARODOWY RP
1. NOSKO Agnieszka, lat 49, zam. Dzierżoniów
2. MICHALIK Karol, lat 20, zam. Świdnica
3. ŁOSIAK Kamil Sebastian, lat 21, zam. Międzylesie
4. DOLATA-CYGAN Elżbieta Teresa, lat 49, zam. Nowa Ruda-Słupiec
5. FRONCZAK Monika Patrycja, lat 32, zam. Wałbrzych
6. HARAF Paweł Damian, lat 21, zam. Dzierżoniów
7. FERET Andrzej, lat 32, zam. Dzierżoniów
8. GÓRECKA-JANISZEWSKA Katarzyna, lat 40, zam. Międzylesie
9. SZACHNIEWICZ Przemysław Mateusz, lat 33, zam. Przystronie
10. KRYSTYNIAK Krzysztof Adam, lat 52, zam. Świdnica

Lista nr 8 – KWW KUKIZ’15
1. PIOTROWSKI Jerzy Ryszard, lat 66, zam. Wałbrzych
2. WĄS Robert Wiesław, lat 54, zam. Wałbrzych
3. ZYCH Anna, lat 41, zam. Wałbrzych
4. ABERBACH Sławomir Adam, lat 45, zam. Wolibórz
5. KOWALCZYK Krystyna Jadwiga, lat 63, zam. Kłodzko
6. SALA Damian Andrzej, lat 34, zam. Głuszyca
7. PODWIŃSKA Anna Maria, lat 51, zam. Wałbrzych
8. BANASZAK Katarzyna Emilia, lat 46, zam. Wałbrzych
9. RYBAKIEWICZ Andrzej Aleksander, lat 58, zam. Wałbrzych

Lista nr 9 – KWW WOLNOŚĆ 
W SAMORZĄDZIE
1. POKRYWKA Jan Tadeusz, lat 64, zam. Kłodzko
2. ŁAMBUCKI Roman, lat 62, zam. Stronie Śląskie
3. DANIELAK Beata Krystyna, lat 51, zam. Wałbrzych
4. KIN Adam Andrzej, lat 52, zam. Szalejów Dolny
5. ROSIŃSKI Remigiusz Sławomir, lat 43, zam. Wałbrzych
6. SUSŁOWSKA Krystyna Maria, lat 66, zam. Ząbkowice Śląskie
7. BATORSKI Romuald Janusz, lat 65, zam. Kłodzko
8. LEHEŃKA-DAS Danuta, lat 61, zam. Polanica-Zdrój
9. SZMIGIEL Mariusz Adam, lat 45, zam. Wałbrzych
10. KARBOWNIK Leonarda, lat 71, zam. Kłodzko

Lista nr 10 – KW PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof, lat 35, zam. Wałbrzych
2. DEC Jerzy Grzegorz, lat 56, zam. Bożków
3. ŻOŁNIERUK Beata Izabela, lat 48, zam. Głuszyca Górna
4. SZYDŁOWSKA Ewelina Agnieszka, lat 26, zam. Świebodzice
5. SŁOBODZIŃSKI Edward Jan, lat 69, zam. Niemcza
6. MACKO Grzegorz, lat 26, zam. Szczawno-Zdrój
7. OSTREK Paweł Dominik, lat 25, zam. Dzierżoniów
8. SZPYTMA Irena, lat 54, zam. Wrocław
9. REJMAN-KULUS Monika, lat 39, zam. Głuszyca

Lista nr 11 – KW WOLNI I SOLIDARNI
1. KOCJAN-GÓRSKA Renata Ewelina, lat 37, zam. Kamieniec Ząb.
2. PLACETY Mieczysław Michał, lat 69, zam. Jelenia Góra
3. NOWAK Magdalena Katarzyna, lat 41, zam. Doboszowice
4. JAGIEŁA Aleksandra Maria, lat 21, zam. Zwrócona
5. WIĘCEK Ryszard, lat 64, zam. Piława Górna
6. SWÓŁ Henryk, lat 76, zam. Wrocław

Lista nr 12 – KWW Z DUTKIEWICZEM 
DLA DOLNEGO ŚLĄSKA
1. KRUCZKOWSKI Piotr Zygmunt, lat 56, zam. Wałbrzych
2. DUTKIEWICZ Mariusz, lat 43, zam. Szewce
3. KWIATKOWSKA Ewa Daniela, lat 58, zam. Wałbrzych
4. PAWŁOSEK Waldemar Wiesław, lat 61, zam. Kamieniec Ząbkowicki
5. PODGÓRSKA Małgorzata, lat 51, zam. Sokolec
6. SULIKOWSKA Natalia Weronika, lat 25, zam. Mościsko
7. ILCZYSZYN Marek Zbigniew, lat 69, zam. Polanica-Zdrój
8. FALK Magdalena Karolina, lat 33, zam. Radków
9. WOLANIN Kinga Katarzyna, lat 41, zam. Jugowice

LISTA KANDYDATÓW
NA RADNYCH
W WYBORACH
DO RADY POWIATU
KŁODZKIEGO

Okręg wyborczy nr 6
miasto Duszniki-Zdrój, 
miasto Kudowa-Zdrój, 
miasto i gmina Szczytna, 
gmina Lewin Kłodzki

Lista nr 4 – KKW PLATFORMA.NO-
WOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1. CISAKOWSKI Michał Zbigniew, lat 29, zam. Lewin Kłodzki
2. KOŚCIUK Anetta Maria, lat 52, zam. Duszniki-Zdrój
3. BALDY Krzysztof, lat 54, zam. Kudowa-Zdrój
4. BUDNIK Iwona Barbara, lat 46, zam. Lewin Kłodzki
5. PISZKO Anita Katarzyna, lat 40, zam. Szczytna
6. TRACZ Wiesław Piotr, lat 54, zam. Szczytna

Lista nr 5 – KKW SLD LEWICA RAZEM
1. CHARCZUK Janusz Stanisław, lat 66, zam. Kudowa-Zdrój
2. MICHALSKA Anna Paulina, lat 37, zam. Szczytna
3. BERCZYÑSKI Andrzej, lat 66, zam. Duszniki-Zdrój
4. KRAWCZYK Małgorzata Beata, lat 51, zam. Kudowa-Zdrój
5. SAMSONOWICZ-SMOLEÑSKA Iwona, lat 51, zam. Kudowa-Zdrój
6. SEIFFERT Klaudiusz Henryk, lat 36, zam. Polanica-Zdrój

Lista nr 10 – KW PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. PAWEŁCZYK Piotr Wojciech, lat 54, zam. Kudowa-Zdrój
2. DUBANIEWICZ Daniel, lat 49, zam. Kudowa-Zdrój
3. KIEŁBASA Marzanna Bożena, lat 55, zam. Szczytna
4. CISZEWSKA Ewa, lat 57, zam. Duszniki-Zdrój
5. ŚLIWIÑSKA Krystyna Antonina, lat 67, zam. Duszniki-Zdrój
6. KOCZOT Paweł, lat 48, zam. Kudowa-Zdrój

Lista nr 13 – KWW POROZUMIENIE 
SAMORZĄDOWE ZIEMI KŁODZKIEJ
1. DUDEK Renata Barbara, lat 56, zam. Szczytna
2. KANECKA Małgorzata, lat 34, zam. Kudowa-Zdrój
3. HELIŃSKI Wojciech Paweł lat 45, zam. Kudowa-Zdrój
4. GORAJ Kinga Barbara, lat 33, zam. Kudowa-Zdrój
5. HAWAŁEJ Krzysztof Łukasz, lat 37, zam. Szczytna
6. KRÓL Jacek, lat 63, zam. Duszniki-Zdrój
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Źródło: Gazeta Gmin nr 8(11), wrzesień 1993

Z prac Zarządu Miasta
• Zarząd spotkał się z wydawcą foldera mia-

sta Duszniki-Zdrój celem omówienia ew. 
wsparcia tego przedsięwzięcia w ramach 
promocji miasta. 

• Rozpatrzono sprawę położenia 30 mb. 
chodnika przy ul. Zdrojowej w ramach 
wspólnej inwestycji z Bankiem Zachod-
nim i zaakceptowano propozycję Ban-
ku, pod warunkiem zapłaty w roku przy-
szłym. 

• Zarząd zapoznał się z propozycjami umo-
wy przedstawionej przez „Hydrobudo-
wę” Wrocław o generalne wykonawstwo 
zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie 
Miejskiej Górki w Dusznikach-Zdroju” i 
przedłożył architektowi celem dalszego 
opracowania. 

• Zarząd wyraził zgodę na ustawienie na 
okres do końca października przycze-
py z małą gastronomią na Placu War-
szawy, pod warunkiem wystroju ze-
wnętrznego uzgodnionego z architektem 
miejskim. Odpłatność ustalono na 1 mi-
lion zł miesięcznie. Postanowiono przed-
stawić propozycję postawienia takiej sa-
mej przyczepy osobie, której odmówiono 
umieszczenia punktu przy kinie. 

• Zapoznano się ze stanem przygotowań 
do organizowanych przez Czechów Mi-
strzostw Europy w Motokrosie i otwarcia 
w związku z tym przejścia granicznego na 
Koziej Hali. 

• W związku z kampanią wyborczą do Sej-
mu i Senatu oraz zgłaszaniem się komi-

tetów wyborczych poszczególnych par-
tii politycznych w sprawie prowadzenia 
kampanii, zarządza się: 
• umieszczanie plakatów wyborczych 

możliwe jest tylko w miejscach do tego 
wyznaczonych (słupy, tablice ogłosze-
niowe); 

• reklamy wyborcze w witrynach skle-
powych możliwe są po uprzednim 
uzgodnieniu z najemcą lub właścicie-
lem lokalu; 

• niedopuszczalne jest umieszczanie re-
klam wyborczych na murach, drze-
wach i ogrodzeniach oraz w budynku 
Urzędu Miasta; Budynek Urzędu Mia-
sta nie może służyć do prowadzenia 
kampanii wyborczej;

• po zakończeniu kampanii wyborczej 
poszczególni organizatorzy winni usu-
nąć plakaty i inne formy reklamy w 
nieprzekraczalnym terminie do końca 
września. 

• Zarząd zapoznał się z pracą magisterską 
absolwentki Uniwersytetu Wrocławskie-
go p. mgr Aleksandry Podlahy na temat 
„Roli turystyki i funkcji uzdrowiskowych 
w rozwoju przestrzennym i gospodar-
czym Dusznik-Zdroju”, która to praca zo-
stała złożona w ramach prac nagradza-
nych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. 

• W świetle zmodyfikowanych propozy-
cji FWP w sprawie skomunalizowania 
obiektów Funduszu, Zarząd powołał ko-
misję składającą się z architekta miej-

Duszniki 2000 Z dusznickiego
komisariatu

20.07. mieszkanka Ziębic usiłowała „na 
bezczelnego” podjąć na poczcie w Dusznikach 
1 milion zł posługując się nie swoim do-
wodem osobistym i sfałszowaną książeczką 
oszczędnościową. Została zatrzymana przez 
pracowników poczty. Dochodzenie w toku.

 
* * *

29.07. na ul. Wrocławskiej miał miej-
sce tragiczny wypadek: 16-letni duszniczanin, 
jadąc na rowerze z dużą szybkością z góry, 
przewrócił się i doznał ciężkich obrażeń gło-
wy. Chłopiec zmarł w Szpitalu. Przyczyny 
wypadku nie są do końca wyjaśnione. Komen-
da Rejonowa Policji w Kłodzku bada okolicz-
ności zdarzenia. 

* * *

02.08. po południu w czasie sprzeczki 
dwóch mężczyzn w mieszkaniu w Dusznikach 
jeden z nich otrzymał tępą częścią siekie-
ry cios w głowę, w następstwie czego doznał 
pęknięcia czaszki i został skierowany do szpi-
tala. Sprawca, choć zameldowany, jest osobą 
bezdomną. Tymczasowo mieszkał u poszko-
dowanego. Dochodzenie w toku. 

* * *

02.08 po południu jeden z dusznickich 
taksówkarzy, będąc pod wpływem alkoho-
lu, wyjechał nagle z drogi podporządkowanej 
(ul. Dworcowa) na trasę E-8 i uderzył w prze-
jeżdżaiącego mercedesa. Nikt nie odniósł ob-
rażeń. Straty szacuje się na ok. 250 milio-
nów. Taksówkarz będzie odpowiadał przed 
Kolegium za jazdę w stanie nietrzeźwym i od-
powie za spowodowane szkody. 

07.08 cztery dni po śmierci znaleziono 
zwłoki zmarłego w swoim mieszkaniu 63-let-
niego duszniczanina. Policję powiadomiła za-
niepokojona jego nieobecnością rodzina.

* * *

skiego, insp. ds. gruntami, Komisji RM nr 
2 oraz przedstawiciela działu gospodarki 
mieszkaniowej ZBGKiM celem oceny 
stanu technicznego tych obiektów i wy-
pracowania wstępnej opinii. 

• Zarząd zatwierdził aneks do statutu orga-
nizacyjnego ZBGKiM w części dot. zasad 
wynagradzania pracowników. 

• Zarząd podjął decyzję, że zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych przedłu-
ża się odpowiednio na 2 i 4 lata, licząc 
ten okres od daty wydania obowiązujące-
go zezwolenia. Jednocześnie ustalono, że 
zezwolenia wydane na czas nieokreślony 
ważne są do dnia 31.12.1993 r. 

• Przeprowadzono rozmowę z dyrektorem 
OSiR-u na temat udostępnienia Klubo-
wi „Hutnik” w Dusznikach-Zdr. stadionu 
miejskiego na potrzeby drużyny piłkar-
skiej. 

• W obecności dyrektora ZBGKiM omó-
wiono stan czystości i utrzymania zieleni 
w mieście i w parku. 

• Dokonano oceny działania Straży Miej-
skiej i podjęto stosowne zalecenia. Rozli-
czenie ustaleń do końca sierpnia br. 

• Zarząd zatwierdził warunki przetargu 
ofertowego na zadanie pod nazwą „Likwi-
dacja barier architektonicznych w Dusz-
nikach-Zdroju”. 

• Zarząd udzielił upoważnienia spółce „Eu-
ropol” do prowadzenia rozmów i zawar-
cia umowy o zatrudnieniu bezrobotnych 
w ramach robót publicznych. 

• Przyjęto projekt uchwały w sprawie za-
ciągnięcia kredytu W BOS W wysokości 
5 mld. zł. 

• Przyjęto sprawozdanie finansowe za I 

W ostatnim odcinku postawiłem pyta-
nie: czy na uzdrowisku jeszcze kiedykol-
wiek zarobimy? Zakładając, że obecne 
załamanie części uzdrowiskowej Dusz-
nik Zdroju trzeba przezwyciężyć nie 
biernym oczekiwaniem, a czynem. Na-
leży postawić pytanie: jak wyjść z upa-
dłości? 

Niektórzy już na to pytanie znaleźli od-
powiedź. Przykładowo wystarczy odwie-
dzić Ośrodek Wczasowo-Szkoleniowy PKO, 
do niedawna z bieda-pokoikami, nie mają-
cy powodzenia. Obecnie, po przeprowadzo-
nym remoncie, stara żaba przyrumieniła się 
w słodką królewnę (nie przesadzam!) i opę-
dzić się nie może od przyjezdnych. Dodatko-
wy wpływ na ten stan rzeczy ma doskonała 
obsługa obiektu. Drugą jaskółka: prawdo-
podobnie będzie Ośrodek na Jamrozowej 
Polanie (Elektrowni Opole). Własne ujęcie 
wody, własna oczyszczalnia ścieków na su-
per wysokim poziomie, czyste ekologicznie 
ogrzewanie olejowe, awaryjny agregat prą-
dotwórczy i parę innych ciekawostek wyzna-
cza bazę dla przyszłego poziomu tego obiek-
tu otwieranego jeszcze w tym roku. Również 

ZUK nie śpi. Powoli widać koniec moder-
nizacji sanatorium Moniuszko, co pozwala 
snuć nadzieję na rychłe podparcie uzdro-
wiska przez ten obiekt. 

Również przebudowa sklepu spożyw-
czego Państwa Leszczyńskich (na zdj.) 
przy parku bardzo cieszy. Tu pragnę 
zwrócić uwagę, że nie tylko dobry i tani 
towar przyciąga kupców. Od czasu gdy 
sklep otrzymał ciekawszą bryłę jakby wię-
cej ludzi go odwiedza. 

Tym jaskółkom powinny towarzyszyć 
poczynania zmierzające do uatrakcyjnie-
nia części uzdrowiskowej Dusznik. Park 
uzdrowiskowy to nie tylko obszar zielony 
do strzyżenia, ale żywa kompozycja urba-
nistyczna wymagająca ciągłej analizy wi-
doków i zestawień kolorystycznych, wio-
sną, latem, jesienią i zimą, potrzebująca 
stałej wrażliwej na piękno, kontroli i dba-
łości. Założony w obecnym kształcie w 
1885 r (przeszło sto lat temu) wyleniał cał-
kawicie. Wymaga on gruntownej przebu-
dowy kompozycyjnej zieleni. 

Również strategicznym założeniem na 
najbliższe lata powinno się stać przeisto-
czenie terenów towarzyszących ul. Zie-
lonej w tereny parkowe. Przewidywana 
zmiana paliwa w Szpitalu Uzdrowiskowym 
(,,urocze” określenie, przyciąga pewnie 

Przykro być mieszkańcem Dusznik, tym 
bardziej, że kochamy to piękne miasto. 
Uzdrowisko najpiękniej położone ze wszyst-
kich, zaniedbane przez dziesiątki powojen-
nych lat, teraz ginie z dnia na dzień z powodu 
braku jakiejkolwiek inicjatywy. Gazeta Gmin 
stała się swoistym oskarżeniem przeciwko 
wszystkiemu, co się w tym mieście dzieje. 
Z jaką przyjemnością czyta się o festynach 
w Kudowie, Lewinie, Szczytnej, o tym że się 
coś w tych miastach dzieje. Znalazło się parę 

wzmianek o imprezach w Dusznikach (na 
których albo ludzie, albo aparatura zawio-
dła), ale głównie przeczytać można pole-
miki, kłótnie itd. Lewin Kłodzki drukuje 
listę najlepszych uczniów, ich osiągnięcia, 
a u nas znowu kłótnie o szkołę, o metody 
i nie wiadomo o co jeszcze. Zawsze ktoś 
kontra komuś, nigdy razem. Władze Po-
lanicy podarowały mieszkańcom piękny 
deptak z oświetleniem i kawiarniami. Nic 
dziwnego, że ludzie z Dusznik nawet po-
południa wolą tam spędzać, bo wchodzi 
się tam jak do innego świata, dużo ludzi, 
ruch, muzyka, coś, co w szarym życiu jest 
niezbędne. Lewin wspaniale wyremonto-
wał basen, a my nie potrafimy zadbać o 
boisko. W ostatnim numerze czytamy, że 
Polanica przystąpiła do Konsorcjum „Tu-
rystyczna Szóstka”, a Duszniki z tegoż 
Konsorcjum wystąpiły. Może właśnie tą 
decyzją zamknęły nasze władze szansę 

półrocze z wykonania budżetu gminy i skie-
rowano do Rady Miejskiej celem poinfor-
mowania radnych na najbliższej sesji. 

• Dokonano oceny przebiegu i organizacji 
48. Festiwalu Chopinowskiego, jak również 
działania służb bezpieczeństwa i komunal-
nych. 

• Zarząd zapoznał się z propozycją promo-
cji miasta w gazecie „The Warsaw Voice” i 
postanowił zorganizować spotkanie zainte-
resowanych podmiotów z redakcją gazety. 

• Zarząd podjął decyzję o ogłoszeniu konkur-
su na stanowisko dyrektora Placówki Upo-
wszechniania Kultury oraz powołał komi-
sję konkursową. 

• Zarząd uczestniczył w przetargu na roboty 
dotyczące likwidacji barier architektonicz-
nych. 

• Po przeprowadzeniu niezbędnych wyja-
śnień w sprawie pisma Kolegium Odwo-
ławczego przy Sejmiku Samorządowym, a 
dotyczącego skargi p. M. Augustynowicz, 
Zarząd opracował pisemną odpowiedź do 
wiadomości Kolegium i zainteresowanej. 

• Rozpatrzono ofertę dot. dzierżawy dalszych 
pomieszczeń budynku po byłej szlifieni i 
postanowiono zaprosić zainteresowanego 
na posiedzenie Zarządu do negocjacji wa-
runków dzierżawy. 

• W nawiązaniu do pisma Zarządu Okręgu 
FWP odnośnie przejęcia 10 obiektów, w 
tym 7 mieszkalnych, Zarząd postanowił po-
wołać komisję, w skład której wejdą przed-
stawiciele Urzędu Miasta, ZBGKiM, Rady 
Miejskiej i FWP w celu wypracowania jed-
noznacznego stanowiska w tej sprawie. 

• Zarząd rozpatrywał wnioski o wydanie kon-
cesji na sprzedaż alkoholu.

wielu chętnych do odpoczynku w uzdrowi-
sku, nie?) spowoduje likwidację brzydkie-
go składu opału (i czarnego dymu). Spryt-
ne przekształcenie nijakich terenów obok 
Szarotki i Oazy oraz wnikliwe rozważenie 
dlaczego nie lubimy terenu obok szachow-
nicy (kiedyś było inaczej), pozwoli nam na 
przekształcenie przecież ładnie się wijącej 
wzdłuż rzeki ul. Zielonej w parkowy deptak 
spacerowy. Nie odkryjemy tym nic nowego, 
bo starszyzna pamięta jeszcze park ze sta-
wem na terenach przed Szarotką. W tych 
planach jest jeden „mały problem”, mam na-
dzieję, że przy dobrej woli wreszcie uda się 
go przełamać. Mianowicie: kto ma te ożyw-
cze przemiany pobudzać i pilotować? 

Czy ma to być ponadgminny koncern 
specjalnie powołany do dbania o interesy 
uzdrowiska, mający w swojej nazwie bar-
dzo duże U i mający monopol na lecznictwo 
uzdrowiskowe pod egidą Ministra Zdrowia 
(o ZUK-u mowa)? Czy ma to być Miasto, 
którgo własnością jest park i ulica (mówi-
my przecież gmina Uzdrowiskowa)? Może 
będziemy liczyć na to, że FWP wyręczy obie 
szacowne instytucje i zaproponuje: zróbmy 
Coś, panowie? 

A może samo się Coś zrobi? 

Maks.

na jakikolwiek rozwój. Co robić w mieście, 
w którym jedynymi widocznymi zmianami 
są: kosze na śmieci, ławeczki i odmalowa-
ne słupki? Przyjeżdżając do Dusznik trudno 
było zauważyć, że odbywał się Międzynaro-
dowy Festiwal Chopinowski. Czy miastu nie 
zależy na rozgłosie tak wielkiej imprezy? 

Piszę to wszystko z ogromnym żalem, 
tym większym, że byłam wielką zwolennicz-
ką obecnych władz, a jestem przekonana, 
że pod tym listem mogłoby się podpisać 3/4 
mieszkańców, a może wszyscy. Ludzie zro-
bią wiele dla swojego miasta, ale ktoś kom-
petentny, ktoś, kto bierze za to pieniądze, 
musi nimi pokierować, wyjść z inicjatywą, 
dać możliwości. 

Na jakiej podstawie Pan – Panie Burmi-
strzu – twierdzi, że sprawy miasta idą w do-
brym kierunku!? 

Mieszkanka Dusznik
(nazwisko i adres do wiad. redakcji)

LISTY – POLEMIKI – OPINIE

Przykro, och jak 
przykro!
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KURIER DUSZNICKI

Okazją  do podsumowania 50-lecia 
działalności Muzeum Papiernic-
twa była konferencja jubileuszo-
wa zorganizowana 2 października. 
Składała się z dwóch części: mery-
torycznej, która odbyła się w dusz-
nickim muzeum oraz artystycznej 
– w Teatrze Zdrojowym im. Fryde-
ryka Chopina. 

Pierwsza z nich rozpoczęła się od-
czytaniem okolicznościowych listów 
od prezesa rady ministrów Mateusza 
Morawieckiego i szefowej Departa-
mentu Ochrony Zabytków MKiDN 
Katarzyny Zalasińskiej oraz wystąpie-
niami wicewojewody dolnośląskiego 
Kamila Zielińskiego i wiceprzewodni-
czącego Sejmiku Województwa Dol-
nośląskiego Juliana Golaka. Wyrazy 
uznania Muzeum Papiernictwa prze-
kazali również reprezentanci staro-
sty kłodzkiego Michał Cisakowski i 
Anetta Kościuk oraz burmistrz Dusz-
nik-Zdroju Piotr Lewandowski. Po 
tych wystąpieniach przedstawione zo-
stały najważniejsze osiągnięcia mu-
zeum z ostatnich 10 lat. W krótkiej 
prezentacji wskazał na nie dyrektor 
Maciej Szymczyk.

Podczas uroczystości wręczone zo-
stały odznaczenia i dyplomy. Odzna-
kę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
otrzymało czworo pracowników Mu-
zeum Papiernictwa: Jan Bałchan, Be-
ata Dębowska, Marta Nowicka oraz 
Dorota Zielińska-Pytlowany. Wręczy-
li je wicewojewoda dolnośląski Kamil 
Zieliński oraz radca Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Zbigniew 
Maj.

Odznaki „Zasłużony dla Wojewódz-
twa Dolnośląskiego” otrzymali współ-
pracujący z muzeum Leszek Goetzen-
dorf-Grabowski, Andrzej Włodarski 

(odznaki złote) i Andrzej Mazur oraz 
czworo pracowników Muzeum: Aga-
ta Daniel, Krzysztof Jankowski, Dag-
mara Kacperowska i Józef Kapica 
(odznaki srebrne). Odznaki wręczyli 
przedstawiciele sejmiku województwa 
dolnośląskiego: Julian Golak, Czesław 
Kręcichwost oraz Tytus Czartoryski. 
Ponadto wszyscy pracownicy dusz-
nickiego Muzeum otrzymali dyplomy 
gratulacyjne z okazji tego wyjątkowe-
go jubileuszu. Listy podpisał marsza-
łek województwa dolnośląskiego Ce-
zary Przybylski.

Specjalną Nagrodą Marszałka Wo-
jewództwa Dolnośląskiego za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie kultury uho-
norowani zostali dyrektor Muzeum 
Papiernictwa Maciej Szymczyk oraz 
jego zastępczyni Joanna Seredyńska. 
Nagrody wręczyli Wanda Gołębiow-
ska, dyrektor Departamentu Spraw 
Społecznych oraz Julian Golak.

Równo dziesięć lat temu Muzeum 
Papiernictwa przyznało pierwsze ty-
tuły Honorowych Kustoszów. Otrzy-
mały je osoby prywatne oraz in-
stytucje tzw. Przyjaciele Muzeum 
Papiernictwa. Aby tradycji stało się 
zadość, przy okazji tegorocznego jubi-
leuszu za szczególne zasługi dla Mu-
zeum Papiernictwa przyznane zosta-
ły kolejne wyróżnienia. Otrzymali je: 
Maria Diduch – artystka sztuki papie-
ru, Tytus Czartoryski – radny woje-
wództwa dolnośląskiego, Krystyna 
Dyrda-Kortyka – artystka sztuki pa-
pieru, prof. dr hab. Rafał Eysymontt 
z Instytutu Historii Sztuki Uniwersyte-
tu Wrocławskiego, Julian Golak – wi-
ceprzewodniczący sejmiku wojewódz-
twa, Grzegorz Grajewski – kierownik 
Oddziału Terenowego Narodowe-
go Instytutu Dziedzictwa we Wrocła-

Obchody 50-lecia
Muzeum Papiernictwa

wiu, prof. dr hab. Andrzej Kozieł z In-
stytutu Historii Sztuki Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Marek Motylewski 
z Mondi Świecie S.A., Rainer Sachs z 
Konsulatu Generalnego Republiki Fe-
deralnej Niemiec we Wrocławiu, Cze-
sław Kręcichwost – radny wojewódz-
twa dolnośląskiego, dr Piotr Pregiel z 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej, 
Cezary Przybylski – marszałek wo-
jewództwa dolnośląskiego,   prof. dr 
hab. Bogusław Szmygin – dziekan 
Wydziału Budownictwa i Architek-
tury, kierownik Katedry Konserwa-
cji Zabytków Politechniki Lubelskiej 
oraz Jan Szuba – dyrektor wrocław-
skiego oddziału Narodowego Banku 
Polskiego. Przyznano także dwa tytu-
ły Przyjaciół Muzeum Papiernictwa - 
firmie Mondi Świecie S.A. oraz Od-
działowi Okręgowemu Narodowego 
Banku Polskiego we Wrocławiu.

Ważnym punktem programu kon-
ferencji była promocja „Monografii 
młyna papierniczego w Dusznikach-
-Zdroju”, pierwszego tak obszernego 
wydawnictwa o dziejach młyna pa-
pierniczego i działającego w nim od 
50 lat Muzeum Papiernictwa. Mode-
ratorem tej części była prof. dr hab. 
Małgorzata Ruchniewicz, która, tytu-
łem wstępu, przedstawiła znaczenie 
publikacji dla Muzeum pod kątem sta-
rań o wpis na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO. Prelegentami w tej 
części byli reprezentujący zespół auto-
rów: prof. Maciej Szymczyk oraz prof. 
Rafał Eysymontt. Pierwszy z nich 
przedstawił autorów monografii i ze-
spół redakcyjny, po czym wręczył je-
den z pierwszych egzemplarzy książ-

ki Bożenie Schweizer-Makowskiej, 
kierującej dusznickim muzeum w la-
tach 1984-2005. Profesor Eysymontt 
przedstawił natomiast najważniejsze 
wyniki badań naukowych, które sta-
ły się uzupełnieniem wiedzy na temat 
dziejów dusznickiej papierni. Praca 
kilku zespołów naukowców pozwoli-
ła datować powstanie poszczególnych 
części kompleksu zabudowań młyna, 
ustalić szczegóły dotyczące unikato-
wych malowideł tzw. polichromii oraz 
pozyskać szczegółowe informacje na 
temat dziejów trzech rodów dusznic-
kich papierników. Wszystkie wnioski 
opublikowane zostały w monografii.

Kulminacją uroczystości było 
otwarcie wystawy „List króla polskie-
go Władysława IV na papierze z Dusz-
nik”. Dokument został przywieziony z 
Biblioteki PAN w Kórniku. Jest świa-
dectwem na to, że papiery z dusznic-
kiego młyna wykorzystywano nie tyl-
ko na ziemi kłodzkiej czy na Śląsku, 
ale również w kancelarii króla Polski 
w Warszawie. Tło historyczne tamte-
go okresu przybliżył zgromadzonym 
prof. zw. dr hab. Jan Rzońca.

Konferencyjni goście zaproszeni 
zostali do zwiedzania ekspozycji sta-
łych, odbijania dłoni w papierze oraz 
na poczęstunek.

Druga część konferencji rozpoczę-
ła się o godz. 16.00 w Teatrze Zdrojo-
wym im. Fryderyka Chopina słowem 
wstępu na temat wizyty Fryderyka 
Chopina w dusznickim młynie pa-
pierniczym w 1826 r. Prelekcję na ten 
temat wygłosił Jan Bałchan.  

Po tym wprowadzeniu do wypełnio-
nej po brzegi sali wszedł prof. Piotr 
Paleczny, od 25 lat dyrektor arty-
styczny Międzynarodowego Festiwalu 
Chopinowskiego w Dusznikach-Zdro-
ju. W ostatnich latach maestro rzad-
ko koncertuje. Na specjalne zapro-
szenie dyrektora Macieja Szymczyka 
zgodził się jednak zagrać, uświetnia-
jąc tym samym jubileusz 50-lecia Mu-
zeum. W niezwykle wzruszającym 
koncercie usłyszeliśmy utwory Fryde-
ryka Chopina. Jeden z nich profesor 
zadedykował zmarłemu przed kilko-
ma miesiącami Andrzejowi Merkuro-
wi, wieloletniemu prezesowi Fundacji 
Międzynarodowych Festiwali Chopi-
nowskich. 

Moderatorem całego jubileuszowe-
go spotkania w tym dniu był Wojciech 
Heliński.

Marta Nowicka
Muzeum Papiernictwa

61. UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ

Janusz Rajzer
upamiętniony

Uroczystą sesją Rada Miejskiej 
uczczono pamięć zmarłego w ub. 
roku duszniczanina Janusza Raj-
zera. 

Jego imieniem nazwano dużą pę-
tlę biegową na Jamrozowej Polanie. 
Wydarzenie odbyło się 20 września 
w obiekcie Duszniki Arena. Przy wej-
ściu na trybuny postawiono obelisk z 
pamiątkową tablicą, którą odsłoniła 
na zakończenie sesji matka uhonoro-
wanego. 

Rocznicowy prezent od miasta: burmistrz Piotr Lewandowski wręcza dyrektorowi Muzeum Papiernictwa
Maciejowi Szymczykowi XIX-wieczny projekt architektoniczny oranżerii naszego zdroju,

sporządzony na papierze wytworzonym w dusznickim młynie papierniczym

Przypomnijmy, że Janusz Rajzer był 
wieloletnim dyrektorem dusznickiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, zastępcą 
prezesa Polskiego Związku Biathlo-
nu ds. organizacyjnych, założycielem 
i pierwszym prezesem Dolnośląskie-
go Związku Biathlonu, kierownikiem 
obiektu na Jamrozowej Polanie, dzia-
łaczem PKOl cenionym w dziedzinie 
sportów zimowych.

Red.


