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WYBORY SAMORZĄDOWE 21 LISTOPADA 2010
"Samorząd to nie jest wójt, burmistrz, czy rada. Samorząd to ludzie. To jest
społeczeństwo, które ma się rządzić samo. Wójt, czy burmistrz posiadają tylko mandat
na reprezentowanie interesów społeczeństwa lokalnego." - prof. Jerzy Regulski

DLACZEGO WARTO ZAGŁOSOWAĆ
Za chwilę wybory. Wiele osób
zazwyczaj nie zawraca sobie
głowy takimi drobiazgami. Wyborów odbywa się wiele: parlamentarne, samorządowe, do
parlamentu europejskiego, prezydenckie. Zazwyczaj dość
trudno przełożyć wyniki większości z nich na jakość codziennego życia konkretnych wyborców. Zazwyczaj, gdyż jedne z
nich – właśnie samorządowe
bezpośrednio wpływają na to
jak żyjemy. To kogo wybierzemy na radnych gminnych i
wójta zdecyduje o przyszłości
mieszkańców gminy przynajmniej w najbliższych czterech
latach. Radni gminni decydują
o sprawach bieżących dotyczących oświaty, ochrony zdrowia,
kultury, kultury fizycznej, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, porządku publicznego,
rozwoju gospodarczego itd. To
od uchwalanego przez radnych
gminnych wieloletniego planu
inwestycyjnego dla gminy zależy jakie inwestycje będą realizowane – które drogi gminne i w
jakiej długości będą remontowane, gdzie będzie nowe przedszkole czy boisko. To radni
gminni decydują w jakim kierunku pójdzie rozwój gminy, w
jaki sposób pogodzić rozwój i
otwartość na inwestorów z inte-

resem mieszkańców.
To nie posłowie, nie senatorowie, nie prezydent ani premier.
To nie starosta i nie wójt tylko
radni gminni – 15 osób decyduje swoimi uchwałami o tym, co
się dzieje w gminie. I dlatego
właśnie warto, by o przyszłości
8 tys mieszkańców gminy
Duszniki decydowali ludzie
mądrzy, potrafiący argumentować, dyskutować i osiągać kompromisy, mający własne zdanie
na tematy istotne dla gminy,
odważnie formułujący swoje
opinie, nawet jeśli nie są zgodne
z obowiązującym trendem oraz
niezależni. Radni jako reprezentanci społeczeństwa powinni komunikować się z tym społeczeństwem nie tylko w czasie
kampanii wyborczej – warto
wybrać takie osoby, które w
czasie kadencji nie będą alienować się ze społeczeństwa, nie
będą unikać go i ograniczać się
do posiedzeń komisji rady gminy i samej rady oraz uczestnictwa w rozmaitych rocznicowych, świątecznych i dziękczynnych uroczystościach.
Radni aby zachować kontakt z
mieszkańcami muszą organizować dyżury radnych, spotkania
z wyborcami i dyskusje wokół
konkretnych problemów lokalnych. Tylko w takim gronie jest

szansa na wypracowanie jasnego dla mieszkańców i konsekwentnie dążącego w akceptowanym przez nich kierunku
rozwoju gminy.
Jeśli ktoś nie głosuje w wyborach samorządowych, to tak
jakby wyrażał zgodę na to, aby
inni decydowali o tym, kto ma
gospodarować
jego własnym
domem, własną zagrodą. Kto
nie głosuje nie powinien później
zajmować głosu w sprawach
bieżącej sytuacji w gminie.
W tych wyborach po prostu
nie wypada nie wziąć udziału.
Wybory są anonimowe, na kogo
dany wyborca odda swój głos
pozostaje na zawsze tajemnicą
głosującego, nie trzeba się bać.
Zagłosujcie więc zgodnie ze
swoimi poglądami i wybierzcie
świadomie aby wybrani radni
odpowiedzialnie stanowili o
naszej przyszłości.
Decydują tylko Ci, którzy
głosują.
Magdalena Hojak-Pałęza
Stowarzyszenie Pasikonik

WARTO PRZECZYTAĆ

ZANIM
ZAGŁOSUJESZ
Głosuj świadomie i odpowiedzialnie. Zanim wybierzesz odpowiadającego Ci kandydata pomyśl
- czy jako radny poprzedniej kadencji wykazał się postawą zaangażowania w sprawy mieszkańców i Gminy, w sprawy swojego
okręgu wyborczego ?
- czy jest to osoba odpowiedzialna i konsekwentna w dążeniu do
celu ?
- czy prezentuje własne poglądy ?
- czy znasz program wyborczy tej
osoby ?
- jakie są deklaracje tego kandydata co do sposobu kontaktu z
mieszkańcami w czasie 4ro letniej
kadencji? W jaki sposób ta osoba
chce informować mieszkańców
o swoich pracach podczas kadencji i w jaki sposób chce zbierać informacje od mieszkańców
o sprawach, w których ma ich
reprezentować ?

Kto rządzi świetlicami?
Redakcja Pasikonika i Stowarzyszenie Pasikonik podjęły w ramach działań ogólnopolskiej akcji
Masz Głos Masz Wybór próbę
zorganizowania we wszystkich 10
okręgach wyborczych Gminy
Duszniki debat z kandydatami na
radnych w tychże okręgach. (...)
Było zainteresowanie wśród kandydatów. Niestety debaty nie
odbyły się ze względu na zakaz
wydany przez wójta Gminy Duszniki Adama Woropaja.
ciąg dalszy na str. 4

KANDYDACI
NA
STANOWISKO
WÓJTA
ODPOWIADAJĄ
Redakcja Pasikonika
zwróciła się do wszystkich zarejestrowanych
przez Gminną Komisję
Wyborczą kandydatów
na wójta gminy Duszniki z trzema pytaniami
dotyczącymi podstawowych kwestii związanych z decyzją o starcie
w wyborach samorządowych A.D. 2010 i programem wyborczym z
nadzieją, że wypowiedzi kandydatów pomogą
wyborcom w dokonaniu
świadomego wyboru
21 listopada br.
Ws z y s c y k a n d y d a c i
otrzymali pytania w
tym samym terminie.
1.Dlaczego zdecydował się Pan/Pani kandydować na wójta ?
2.Jaka jest Pana/Pani
wizja gminy Duszniki
w roku 2014 – czyli po
zakończeniu kolejnej
kadencji samorządowej ?
3.Co i w jaki sposób
Pana/Pani zdaniem należy zmienić w funkcjonowaniu gminy
Duszniki by cel ten
osiągnąć ?

Dorota
Tułodziecka-Adams
1

Łukasz Walor
1

Posiadam niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, które pozwoli mi sprawnie zarządzać gminą. Pracując 8 lat w Urzędzie Gminy w Dusznikach poznałem zasady funkcjonowania tej jakże ważnej jednostki samorządu terytorialnego. Brałem udział w
pracach nad konstruowaniem budżetu,
nadzorowałem inwestycje gminne oraz
zajmowałem się szeroko rozumianą ochroną środowiska i promocją gminy. Znam
dobrze potrzeby gminy oraz jej potencjał.
Natomiast pracując w spółce prywatnej na
stanowisku kierowniczym poznałem rynkowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz brałem udział w procesie inwestycyjnym nadzorując prowadzone przez
firmę budowy.
Wszystkie te czynniki oraz wizja nowocze2
Marzę, aby było to miejsce, gdzie żyją snej gminy Duszniki zaważyły na mojej
szczęśliwi ludzie. Ludzie, którzy mają decyzji o starcie w wyborach.
wpływ na swoje tu życie. Ludzie, którzy
wiedzą, że ich zdanie i opinia liczy się w 2
Odpowiedzią na to pytanie są hasła zawarUrzędzie Gminy.
Chcę stworzyć Urząd, gdzie najważniejsze te w moim programie wyborczym, który
decyzje : np. o wprowadzeniu inwestorów możecie Państwo znaleźć na stronie inter- są podejmowane kolektywnie - za zgoda netowej www.lukaszwalor.pl.
Chciałbym, aby podczas kadencji udało się
społeczną.
I żeby nasze społeczeństwo gminne czuło rozwiązać jak najwięcej problemów i żeby
się szanowane, bezpieczne, otoczone pięk- za cztery lata można było powiedzieć –
ną przyrodą, z mieszkańcami, którzy chcą plan został wykonany.
tu pozostać i wychować swoje dzieci z Duszniki w roku 2014 to gmina ciągle rozdostępem do tego wszystkiego, co daje wijająca się, dająca nowe miejsca pracy
oraz zachęcająca do osiedlania się na jej
miasto.
Kiedy powstała nazwa naszego Stowarzy- terenie nowych mieszkańców.
szenia Rozwój - Przyszłość, właśnie to słowo ROZWÓJ oznacza wyjście z tej gminnej 3
stagnacji, gdzie nic się nie dzieje (brak Przede wszystkim należy postawić na pełne
dróg , chodników i Opieki Społecznej), dla partnerstwo pomiędzy władzami samorządowymi a mieszkańcami. Każdy obywatel jest
przyszłych tu wzrastających pokoleń!
ważną jednostką w gminie. Należy rozpatry3
wać każdy problem, z którym mieszkańcy
Wspierać wszystkich, którzy choć trochę zwracają się do władz. Nie może być tak, że
chcą odpowietrzyć nasze miasteczka i wsie. ich pytania lub wnioski są ignorowane i pozoSpołeczności się konsolidują, następują stają bez odpowiedzi. Mieszkaniec musi mieć
wielkie zmiany. Ludzie chcą działać! Po- pewność, że zawsze uzyska pomoc.
zwólmy im decydować o sobie, gminie i Zmienić trzeba też podejście do ludzi młoprzyszłości. ABY DAŁO SIĘ TU WRESZCIE dych, którzy mają w sobie ogromny potencjał
i chęć do działania. Trzeba ich tylko do tego
NORMALNIE ŻYĆ!
Sprawne i fachowe administrowanie zaso- zachęcić i dać im odpowiednie narzędzia. Nie
bami, stabilne dochody gminy, aktywne ignorujmy pomysłów tylko dlatego, że ich
poszukiwanie zewnętrznych środków na autorami są osoby młode.
finansowanie projektów, inwestycje oraz Nie zapominajmy także, że gmina Duszniki to
mądre planowanie przestrzenne, którego nie tylko jedna, czy dwie miejscowości – naleinicjowanie należy do wójta stanowią tech- ży zapewnić równomierny rozwój wszystkim
niczna stronę działań, wspierających ak- wioskom i nie dzielić ich na lepsze i gorsze.
Dziękuję ze rozmowę i zachęcam Państwa do
tywność mieszkańców.
udziału w wyborach.
Stowarzyszenie Rozwój-Przyszłość dało
ludziom nadzieję na zmiany. Zmiany na
LEPSZE!
Nie chciałam zawieść tych oczekiwań. Kandydować na wójta miał Michał Królik, ale
wybrał działalność w Radzie Gminy. Gdy
zwrócono się do mnie, zgodziłam się, choć
w moim życiu oznaczało to radykalną
zmianę planów. Chcę być wójtem nie dla
władzy, nagród czy prestiżu, ale dla ludzi,
by bronić praw lokalnej społeczności,
które są całkowicie lekceważone.
Urząd Gminy ma służyć mieszkańcom a nie
przeciwstawiać się nam.

Adam Woropaj
(Otrzymaliśmy następującą odpowiedź
na zadane pytania)
e-mail z 9 listopada 2010:
Szanowni Państwo!
Z zainteresowaniem przeczytałem Państwa e-maila w sprawie publikacji odpowiedzi na przesłane pytania skierowane do
kandydatów na wójta w Gminie Duszniki.
To cenna obywatelska inicjatywa, ale –
niestety – harmonogram mojej kampanii
wyborczej nie przewiduje tego typu publikacji na łamach czasopisma Pasikonik.
W przyszłości, przy podobnych okazjach,
proszę o nadesłanie takiego zaproszenia z
terminem dłuższym niż jeden dzień (emaila w tej sprawie otrzymałem 8 listopada, a materiały trzeba było podesłać do 9
listopada), wtedy być może z takiej propozycji skorzystam.
Zbyt szanuję Wyborców, by na tak poważne pytania odpowiadać pod presją czasu.
Z poważaniem
Adam Woropaj

(Jako jedynemu z naszych rozmówców
zaproponowaliśmy dodatkowe dwa dni na
odpowiedź na nasze pytania)
e-mail z 11 listopada 2010:
Z przykrością informuję , że z powodu
codziennych zajęć , przygotowania do
uroczystej sesji , nie mogę wziąć udziału w
tym cennym obywatelskim przedsięwzięciu.

WYBORY SAMORZĄDOWE 21 LISTOPADA 2010 – Niedziela
Kandydaci na radnych do Rady Gminy Duszniki
okręg wyborczy nr 1 Duszniki/Zakrzewko 4 mandaty
Królik Michał KWW Twój Wybór–Twój Samorząd
Terebecki Piotr KWW Twój Wybór–Twój Samorząd
Drózd-Zalewska Anna KWW Wspólna Sprawa
Martyniec Krystyna KWW Wspólna Sprawa
Skórnicki Gracjan KWW Wspólna Sprawa
Sobkowiak Romuald KWW Wspólna Sprawa
Kurasz Jarosław KWW Rozwój-Przyszłość
Przybylski Zbigniew KWW Rozwój-Przyszło ść
Płocharz Beata KWW Rozwój-Przyszłość
Bistuła Agnieszka KWW Nowoczesna Gmina
Hahnel Przemysław KWW Nowoczesna Gmina
Wilczek Jerzy KWW Nowoczesna Gmina
Walor Adrian KWW Nowoczesna Gmina
Włodarczyk Michał KWW Teraz My
Gierczyk Kazimiera KWW Wygrajmy Przyszłość
okręg wyborczy nr 2 Niewierz 1 mandat
Kaźmierowski Marian KWW Wspólna Sprawa
Galas Andrzej KWW Rozwój-Przyszłość
Przewoźna Dorota KWW Nowoczesna Gmina
Nowak Adam KWW Wszyscy Razem
okręg wyborczy nr 3 Podrzewie/Chełminko 2 mandaty
Dziamski Zbigniew KWW Wspólna Sprawa
Krawczyk Ryszard KWW Wspólna Sprawa
Kijak Bogdan KWW Nowoczesna Gmina
Wieczorek Henryk KWW Nowoczesna Gmina
Wieczorek Leszek KWW Nowoczesna Wieś
Łączkowski Radosław KWW Nowoczesna Wieś
Ratajczak Iwona KWW Wieś Naszą Przyszłością
okręg wyborczy nr 4 Sękowo 1 mandat
Wachnik Tomasz KWW Wspólna Sp rawa
Fliger Maciej KW Forum Obywatelskie
okręg wyborczy nr 5 Wilczyna/Młynkowo 1 mandat
Jóźwiakowska Barbara KWW Wspólna Sprawa
Konieczny Miłosz KWW Rozwój-Przyszłość
Płowiec Hanlina KWW Nowoczesna Gmina
Beszterda Krystyna KWW W Jedności Siła
Wolkiewicz Rafał KWW Dla Dobra Społecznego
okręg wyborczy nr 6 Grzebienisko/Ceradz Dolny 2 mandaty
Fleiszerowicz Alina KWW Wspólna Sprawa
Kałek Robert KWW Wspólna Spra wa
Pszczoła Stanisław KWW Rozwój-Przyszłość
Grochowina Sebastian KWW Rozwój-Przyszłość
okręg wyborczy nr 7 Brzoza/Grodziszczko 1 mandat
Majchrzak Marian KWW Wspólna Sprawa
Klińska Jadwiga KWW Rozwój-Przyszłość
Zagórski Paweł KWW Nowoczesna Gmina
okręg wyborczy nr 8 Kunowo/Sarbia/Mieściska 1 mandat
Maciejewski Miron KWW Twój Wybór-Twój Samorząd
Szczechowiak Karolina KWW Wspólna Sprawa

Głosowanie na radnych gminnych polega na wyborze spośród
kandydatów do rady gminy w danym okręgu tylu osób ile mandatów jest w danym okręgu przew idzianych np.
okręg wyborczy Duszniki/Zakrzewko
4 mandaty
stawiamy krzyżyk przy maksymalnie 4 nazwiskach kandydatów, mogą to być kandydaci z dowolnych komitetów wyborczych.
Do Rady gminy wchodzą ci kandydaci, którzy zgromadzili najwięcej głosów w swoim okręgu.
Na listach kandydatów na radnych Powiatu Szamotulskiego
znaleźć można m.in. osoby z naszej gminy:
Błaszyk Halina Duszniki KW SLD
Pacholak Rysz ard Sękowo KW SLD
Kinal Adam Duszniki KW SLD
Garbacz Jarosław Grzebienisko KW SLD
Pieprzyk Jan Duszniki KW PSL
Krajewska Lucyna Grzebienisko KW PSL
Konieczna Lucyna Wilkowo KW PSL
Łanoszka Radosław Duszniki KW PSL
Pustkowiak Grzegorz Duszniki KW PiS
Bździel Krzysztof Duszniki KW PiS
Walor Łukasz Duszniki KWW Nasz Region
Jankowiak Małgorzata Grzebienisko KWW Nasz Region
Królik Paweł Duszniki KWW Nasz Region
Augustynek Kazimierz Duszniki KW Stowarzyszenie Forum Obywatelskie
Rackowiak Ryszard Grzebienisko KW Stowarzyszenie Forum Obywatelskie
Pluciński Krzysztof Duszniki KW Stowarzyszenie Forum Obywatelskie

Terminy
Głosowanie odbywać się będzie
w niedzielę 21 listopada 2010 ( II
tura wyborów na wójta w niedzielę 5 grudnia 2010 ) w lokalach-siedzibach 4 obwodowych
komisji wyborczych :
w Dusznikach
w Grzebienisku
w Podrzewiu
w Sędzinku
w godzinach 8-22.

Trochę statystyki

z ubiegłych wyborów samorządowych (rok 2006) w
gminie Duszniki:

• wybory radnych gminnych odbyły się w 5 okręgach na 10 istniejących (w pozostałych kandydatów było tylu ile mandatów
wskutek czego kandydaci zostali
automatycznie radnymi)
• najniższa frekwencja w wyborach radnych gminnych wyniosła
9% w okręgu wyborczym Brzoza/Grodziszczko/Wierzeja natomiast najwyższa 46% w okręgu
Wybory do rady powiatu (a także sejmiku wojewódzkiego) odbyDuszniki
wają się na nieco innych zasadach niż do rady gminy. Tutaj oddając głos na konkretną osobę kandydata/kandydatów tak napraw- • w wyborach wójta gminy (przy
dę oddajemy głos na listę danego komitetu wyborczego. Ten kojednym zgłoszonym kandydacie )
mitet, który zgromadzi największą ilość głosów oddanych na kanudział wzięło 2830 wyborców co
dydatów z jego listy ma największe szanse na wprowadzenie kandaje
frekwencję na p oziomie
dydata/kandydatów do rady powiatu. Zazwyczaj największe
45%, 2460 osób głosowało za
szanse mają osoby znajdujące się na pierwszych miejscach list wyborczych do rady powiatu, osoby na niższych miejscach przyciąga- kandydatem a 370 przeciw, 112
ją głosy wyborców do danej listy komitetu wyborcz ego „pracując”
głosów oddanych zostało uznane
na wynik. Gmina Duszniki połączona jest w okręgu wyborczym z
za
nieważne.
gminą Kaźmierz. Temu okręgowi przysługują łącznie 4 mandaty w
radzie powiatu szamotulskiego.
W wyborach na wójta gminy Duszniki mamy
trzech kandydatów:
Tułodziecka-Adams Dorota
Walor Łukasz
Woropaj Adam
W wypadku gdy kandydatów jest więcej niż jeden głosujemy stawiając krzyżyk przy nazwisku wybranego kandydata. Jeśli któryś z
kandydatów uzyska więcej niż 50% oddanych ważnych głosów
zostaje wójtem. Jeśli żadnemu z kandydatów nie uda się osiągnąć
tego wyniku w pierwszym terminie wyborów, zostaje ogłoszona II
tura wyborów na wójta, do której przechodzą dwaj kandydaci,
którzy uzyskali największe ilości głosów.

okręg wyborczy nr 9 Wil kowo/Sędzinko/Zalesie 1 mandat
Wolny Jarosław KWW Twój Wybór-Twój Samorząd
Siemieniak Zdzisław KWW Wspólna Sprawa
Kliński Rafał KWW Rozwój-Przyszłość

Wśród kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego również znajdziemy znane nam nazwiska:

okręg wyborczy nr 10 Sędziny 1 mandat
Pawlak Grzegorz KWW Wspólna Sprawa
Wencel Ireneusz KWW Rozwój-Przyszłość

z listy K W PSL startuje Woropaj Adam Pniewy
z listy KW Unia Polityki Realnej Wysocki Szymon Duszniki Wielkopolskie

WYPEŁNIAMY KARTY
Karty do głosowania należy wypełniać ze spokojem, czytając instrukcje – postawienie krzyżyka
poza wyznaczonym polem czy
oddanie głosu w sposób niezgodny z instrukcją powoduje nieważność głosu. Skoro już podejmuje
się ten wysiłek głosowania, warto zadbać, by oddany głos się
liczył i nie przepadł z powodów
formalnych.
Żadna osoba z komisji wyborczej
nie może pomagać w głosowaniu
nawet na prośbę wyborcy.

RADA GMINY

– o czym decyduje ?
Jak ważny jest wybór odpowiednich
osób i jaka jest lista spraw lokalnych,
za które odpowiada rada Gminy,
można sobie uświadomić zapoznając
się z poniższym wycinkiem zadań :
- bezpieczeństwo
Radni powinni mieć konkretne pomysły na poprawę bezpieczeństwa
w Twojej okolicy. Mogą wskazywać
miejsca szczególnie niebezpieczne i
proponować sposoby zapobiegania.
Rada Gminy może wspierać finansowo czy rzeczowo lokalne posterunki
policji, finansować akcje ukierunkowane na zminimalizowanie zagrożeń – lepsze oświetlenie miejsc
szczególnie niebezpiecznych, zabezpieczenie przejść dla pieszych w
okolicy szkół, zajęcia pozalekcyjne
dla dzieci i młodzieży, wprowadzić
kontrolę sprzedaży alkoholu, może
powołać jeśli jest to uzasadnione
Straż Gminną. Gmina powinna także zapewnić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i przeciwpożarowe
(współpraca z OSP)
- kultura i sport
Radni powinni swoimi decyzjami stymulować rozwój kulturalny wszystkich mieszkańców – od najmłodszych po najstarszych. Gmina prowadzi działania krzewienia kultury
( powinny one dotyczyć także ambitniejszych sfer kulturalnych ) poprzez aktywną sieć bibliotek, placówki pozaszkolnego wychowania
tzw. domy kultury w których podczas popołudniowych zajęć zorganizowanych dzieci młodzież ale nie tylko mogłyby rozwijać zainteresowania i spędzać czas ( bazą takich zajęć
w gminie o słabym systemie komunikacji mogą być świetlice wiejskie ).
Do tego typu działań, których prowadzenie zależy od stanowiska radnych jest współpraca gminy z klubami sportowymi, dbanie o lokalne boiska, urządzenia sportowe i tereny
rekreacyjne, ścieżki rowerowe i szlaki turystyczne. Inną z form wsparcia
są konkursy i stypendia dla utalento-

wanych artystycznie mieszkańców i Wspieranie lepszego dostępu do
usług medycznych poprzez tworzesportowców.
nie atrakcyjnych warunków dla sytu- ochrona środowiska
owanie niepublicznych zakładów
Konkretne działania w zakresie dą- opieki zdrowotnej i gabinetów w
żenia do czystego powietrza, czystej gminie, sieci aptek (w tym choć jedwody, gospodarki odpadami (w tym nej czynnej całodobowo) oraz
segregacji i wysypisk śmieci), dbanie wprowadzanie programów profilako zasoby leśne i powiększanie ich tyki zdrowotnej i promocji zdrowego
areału, promowanie i wspieranie trybu życia wśród mieszkańców (w
produktów rolnictwa ekologicznego tym dzieci i młodzieży) to domena
oraz agroturystyki, prowadzenie rady gminy.
edukacji ekologicznej mieszkańców
to również zakres działania radnych - oświata
Zapewnienie dobrych warunków
samorządu gminnego .
nauki, wyposażenie szkół, wynagrodzenia nauczycieli i ich doskonalenie
- ochrona zdrowia

zawodowe, dodatkowe godziny zajęć, dowóz do szkoły, opeka przedszkolna - o tym teź decydują radni
- opieka społeczna
- usługi komunalne
- wspieranie przedsiębiorczości
- wygląd miejscowości
- przyjazny Urząd
- informacja publiczna
- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
- budownictwo komunalne
- współpraca z organizacjami pozarządowymi
zródło: www.maszglos.pl

Debata umożliwia kontakt i dyskusję pomiędzy
osobami o różnych poglądach i pomysłach

KTO RZĄDZI ŚWIETLICAMI ?
Czyli jak można zakazać debat

Świetlice i remizy – nie dla mieszkańców. Czy pomimo deklarowanego przez Wójta w
wywiadach telewizyjnych braku ławeczki przed sklepem Duszniki to jednak Wilkowyje?
Redakcja Pasikonika i Stowarzyszenie Pasikonik podjęły
w ramach działań ogólnopolskiej akcji Masz Głos Masz
Wybór próbę zorganizowania
we wszystkich 10 okręgach
wyborczych Gminy Duszniki
debat z kandydatami na radnych w tychże okręgach. Przygotowano zaproszenia dla
wszystkich kandydatów startujących w wyborach – tylko
od zaangażowania kandydatów i ich woli zależała decyzja
o wzięciu udziału w debacie.
Program debaty przygotowano
z poszanowaniem równości
kandydatów – rozmowy miały
dotyczyć stosunku kandydatów do problemów ogólnogminnych oraz konkretnych
spraw danego okręgu. Jako
miejsce odbycia się debat przewidziano świetlice wiejskie.
To była szansa na pierwsze w
gminie spotkania mieszkańców w jednym miejscu i czasie
z kandydatami, którzy będą
reprezentować ich przez nadciągające 4 lata, szansa na porównanie ich poglądów i pla-

nów, na zwyczajną i normalną
w demokratycznym ustroju
dyskusję, na wprowadzenie do
kalendarza wydarzeń lokalnych zwyczaju będącego po
prostu standardem. Było zainteresowanie wśród kandydatów. Niestety debaty nie mogły
się odbyć ze względu na zakaz
wydany przez wójta Gminy
Duszniki Adama Woropaja.
Zakaz skierowany - jak wynika z jego treści - do zarządzających świetlicami wiejskimi i
remizami.
Co kierowało Wójtem przy
wydawaniu takiego zalecenia?
Jaki interes wspólnoty samorządowej? Jak wynika ze wspomnień mieszkańców w poprzednich wyborach samorządowych spotkania wyborcze,
nawet pojedynczych kandydatów, odbywały się w świetlicach wiejskich. Czym jest
spowodowana taka blokada
dostępu mieszkańców do informacji? Czy wolno utrudniać dostęp mieszkańców do
informacji w taki sposób? Czy
miejsca użyteczności publicz-

nej takie jak świetlice, remontowane wysiłkami lokalnych
społeczności, ze środków
Urzędu Gminy – czyli podatków mieszkańców, ze wsparciem finansowym funduszy
unijnych mogą być dla celów
użyteczności publicznej zamykane ? Taka sytuacja to farsa.
Pozostaje poczta pantoflowa…
I pomyśleć, że to wszystko
dzieje się w gminie obdarzonej
licznymi nagrodami, najlepszej w Polsce a prawdopodobnie nawet w Europie. Pierwsza
myśl, która przychodzi do głowy to wrażenie, że „to już kiedyś było” a nadzieja, że „i nie
wróci więcej” przynajmniej w
gminie Duszniki pozostaje
nadal tylko nadzieją. Będziemy tę nadzieję pielęgnować.
Organizatorzy debat zwrócili
się do UG Duszniki o podanie
uzasadnienia odmowy udostępnienia świetlicy w Podrzewiu. Do czasu oddania do druku Pasikonika odpowiedź nie
nadeszła.
Magdalena Hojak-Pałęza
Stowarzyszenie Pasikonik

