
NR 4 (43) 2019

INFORMATOR SAMORZĄDOWY DUSZNIK-ZDROJU

DUSZNIKI-ZDRÓJ  20 .04 .2019 -  17 .05 .2019 

Relacja
z 5. kongresu 
Młodego
Samorządu

Strak nauczycieli 
w Dusznikach. 
Dzisiaj i w 1993 
roku.

ISSN 2451-0882

Wypożyczalnia
elektrycznych
rowerów otwarta

KURIER DUSZNICKI
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

www.vis i tduszniki .pl

s. 6      s. 7 s. 12

Majówkowe
Dni Dusznik
Początek maja w Dusznikach za-
powiada się bardzo ciekawie. 
A wszystko za sprawą długiego 
weekendu majowego i Dni Dusz-
nik, podczas których czekać bę-
dzie moc atrakcji. Już dziś zapra-
szamy na mega majówkę!

Majówkowe Dni Dusznik rozpoczną 
się w środę 1 maja i potrwają do so-
boty 4 maja. W tym czasie na dusz-
nickim Rynku odbędzie się Zlot 
Food Trucków. To świetna okazja do 
skosztowania kuchni z różnych zakąt-
ków świata. Food Trucki będą dostęp-
ne dla wszystkich miłośników street 
foodu w godz. 10:00–22:00. 

Poszczególne dni majówki będą 
podzielone tematycznie, a większość 
atrakcji zlokalizowana będzie na dusz-
nickim Rynku. Dodatkowo na ul. Mic-
kiewicza staną budki z różnego ro-
dzaju rękodziełem i domowej roboty 
przysmakami.

1 maja (środa)
Pierwszy dzień majówki upłynie pod 
hasłem „Rowery kochają Duszni-
ki”. W programie przewidziane są 
pokazy rowerowej jazdy Trial, zawody 
na torze MTB, konkursy o tematyce 
rowerowej, warsztaty z serwisowania 
rowerów, a także podwójnie zdrowa 
strefa Fruit Bike, gdzie pedałując na 
rowerze będziemy mogli przygoto-
wać sobie owocowy koktajl. Pierwszy 
dzień zakończymy koncertem gru-
py Wir. 

2 maja (czwartek)
Drugi dzień to klasyka na dusznickim 
Rynku. W tym dniu Duszniki opanu-
ją zabytkowe samochody. Pasjonaci 
motoryzacji zaprezentują swoje pereł-

ki, opowiedzą związane z nimi cieka-
wostki i przybliżą nieco historię legen-
darnych już pojazdów. Po południu 
odbędzie się  przemarsz ze Zdroju 
do Rynku w akompaniamencie Or-
kiestry Dętej z Wiszni Małej, która 
uraczy wszystkich gości swoim kon-
certem. Koniec dnia upłynie również 
pod znakiem muzyki, a to za sprawą 
koncertu akordeonowego.

3 maja (piątek)
Piątek to dzień zwierzątek – a kon-
kretnie piesków! Tak, w tym dniu od-
będzie się Psiknik. Miłośnicy czwo-
ronogów będą mieli okazję podziwiać 
różnego rodzaju pokazy, konkur-
sy, a także wyścigi psich zaprzęgów. 
Będzie można skorzystać z krótkich 
przejażdżek psimi zaprzęgami wokół 
toru rolkarskiego. Piątkowy wieczór 
uświetni koncertem zespół Centra-
la 57.

4 maja (sobota)
A co powiedzie na odrobinę średnio-
wiecza? Ostatniego dnia majówki 
Duszniki zostaną opanowane przez 
rycerzy! Mieliście kiedyś okazję spró-
bować swoich sił w średniowiecznych 
tańcach? Może chcielibyście postrze-
lać z łuku? W tym dniu będziecie mie-
li do tego okazję. Podczas średnio-
wiecznego jarmarku spotkacie 
m.in.: kowala, garncarza, tkaczki, pa-
pierników i oczywiście rycerzy. Każ-
dy będzie mógł skosztować średnio-
wiecznej kuchni. Odbędą się pokazy 
walk. do tego pokaz artyleryjski, a na 
koniec dnia – bitwa o Duszniki. To bę-
dzie z pewnością bardzo intensywny i 
emocjonujący dzień. 

W tym dniu Towarzystwo Miło-
śników Dusznik-Zdroju zaprezen-

tuje w swojej siedzibie wystawę 
zbiorów historycznych dot. Dusz-
nik. Na zakończenie biesiady zapra-
szamy na koncert zespołu folk-roc-
kowego Conica. 

Podczas majówki czeka na was 
moc atrakcji. Zachęcamy do skorzy-

stania z nich. Na pewno nie pożałuje-
cie! Szczegółowe informacje znajdzie-
cie na plakatach oraz na stronie www.
visitduszniki.pl

inf. MOKiS

Bezpłatne
badania mam-
mograficzne
Rak piersi co roku odbiera życie 
kilkunastu tysiącom polskich ko-
biet – mamom, siostrom, przyja-
ciółkom. 
Często kobiety zbyt późno dowiadują 
się, że są chore – rak nie boli. Tylko 
regularne kontrolowanie stanu zdro-
wia pozwala ocenić, czy w organizmie 
nie zachodzą niebezpieczne zmia-
ny chorobowe. Badanie nie wymaga 
skierowania lekarskiego. Wykonywa-
ne jest przez wyspecjalizowany i bar-
dzo doświadczony personel medyczny 
LUX MED. Jest szybkie i całkowicie 
bezpieczne, a wielu kobietom urato-
wało życie. Zdjęcia w technice obra-
zowania cyfrowego oceniane są przez 
dwóch niezależnych lekarzy radio-
logów, a w przypadkach wątpliwych, 
nawet trzech lekarzy. Istotnym ele-
mentem opisu badania jest ocena po-
równawcza z poprzednimi obrazami, 
dlatego uprzejmie prosimy o zabra-
nie ze sobą zdjęć z poprzednich mam-
mografii. Paniom, u których zaist-
nieje konieczność wykonania badań 
uzupełniających, udzielimy wszelkich 
wskazówek i pomożemy w umówie-
niu dogodnego i szybkiego terminu 
dalszych badań.

Mobilna pracownia mammo-
graficzna LUX-MED będzie czeka-
ła na panie 10 maja w godzinach 
od 8:00 do 15:00 przy Hali Sporto-
wej, ul. Sportowa 2a.

Do badania uprawnione są panie w 
wieku 50-69 lat, które są ubezpieczo-
ne, nie są leczone z powodu raka pier-
si a także:
• nie miały wykonanej mammografii 

w ramach Programu w ciągu ostat-
nich 24 miesięcy

• lub są w grupie ryzyka i w roku po-
przedzającym otrzymały pisemne 
wskazanie do wykonania ponownej 
mammografii po upływie 12 miesię-
cy.
Uprzejmie prosimy o wcześniejszą 

rejestrację pod nr tel. 586 662 444 lub 
w internecie na stronie http://www.
mammo.pl/formularz.

Przy rejestracji telefonicznej NFZ 
wymaga weryfikacji uprawnień do ba-
dania na podstawie podanego nume-
ru PESEL, dlatego przed połączeniem 
telefonicznym prosimy przygotować 
dowód osobisty.
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Dusznicki Express
rozpoczyna sezon

Wraz z wiosną pojawiły się coraz 
wyższe temperatury, cudowna pogo-
da oraz rozkwitający Park Zdrojo-
wy. Wracają zatem pokazy Kolorowej 
Fontanny – rozpoczną się 1 maja. 

Główne pokazy najwyższej fontan-
ny w Polsce odbywać się będą w so-
boty, niedziele i święta o godz. 22:00. 
Natomiast 1-minutowe prezentacje – 
codziennie, co dwie godziny od 8:00 
do 20:00. 

Istnieje możliwość zrealizowania 
odpłatnie pokazu na zamówienie. W 
tej sprawie należy kontaktować się te-
lefonicznie:  748 697 660.

Kolorowa
od pierwszego

Duszniki-Zdrój
28.01.–15.07. 
Sztuka papieru – „Istnienia”
Mirosławy Truchty-Nowickiej 
Wystawa w Muzeum Papiernictwa, 
wstęp wolny

15.03.–06.05. 
Rysunki ołówkiem – „Fantasmagorie” 
Zbigniewa Halikowskiego 
Wystawa w Muzeum Papiernictwa, 
wstęp wolny

27.04.2019, godz. 15:00
Akademia z okazji 45-lecia
Koła PTTK Ducha Gór Liczyrzepy
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina,
wstęp wolny,
zgłoszenia pod nr tel: 668 833 876 

28.04., godz. 9:00 
Rajd Wiosenny dookoła Dusznik-
-Zdroju 
Zgłoszenia: tel. 697-635-427 
Wpisowe dla członków PTTK mło-
dzieży i dzieci do lat 16 – 10 zł, dla 
pozostałych – 15 zł

29.04., godz. 19:00 
Koncert Chóru z Gór 
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina,
wstęp wolny

1–4.05. 
Majówkowe Dni
Dusznik-Zdroju

11.05., godz. 19:00 
Koncert Wieniawski Piano Trio 
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina,
bilety indywidualne 15 zł,
grupowe 10 zł

18.05., godz. 14:30 
Wałbrzyska Szkoła Talentów 
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
wstęp wolny

Polanica-Zdrój
25.04., godz. 11:00 
Jajo w sieci – spektakl dla dzieci 
Teatr Zdrojowy im. M. Ćwiklińskiej, 
wstęp 20 zł.

03.05. godz. 19:00 
Ach! – Koncert Katarzyny Groniec 
Teatr Zdrojowy im. M. Ćwiklińskiej; 
wstęp 65 zł, w dniu występu 70 zł

Kaledarz imprez

Wraz z początkiem wiosny rusza-
ją kursy dusznickiej Kolejki Tu-
rystycznej. Dusznicki Express to 
wyjątkowy pojazd, który zabierze 
Was w magiczną podróż do naj-
piękniejszych zakątków Dusznik-
-Zdroju i okolic. 

W drodze, oprócz wspaniałych wi-
doków, będzie można wysłuchać hi-
storii o Dusznikach, która pozwoli 
nieco lepiej poznać nasze miastecz-
ko. W tym roku, podobnie jak w la-
tach ubiegłych, kolejka będzie kurso-
wała na trasie miejskiej oraz na trasie 
Duszniki – Zieleniec. Ta druga tra-
sa umożliwi turystom również dosta-
nie się do Torfowiska pod Zieleńcem. 
W okresie wakacyjnym Dusznicki 
Express dodatkowo będzie kursował 
na trasie Duszniki – Karłów, co bez 
wątpienia ułatwi turystom dostanie 
się do Parku Narodowego Gór Sto-
łowych. 

Ruszając w trasę miejską dusznic-
ka kolejka zabiera na swój pokład do 
56 osób, w tym dwie z wózkiem inwa-
lidzkim, a na trasę Duszniki – Ziele-
niec – 32 osoby. Na tę wycieczkę war-
to zabrać swój rower, który zostanie 
umieszczony w specjalnie przystoso-
wanej przyczepie. Kolejka jest przy-
stosowana do zabrania 20 rowerów. 
Drogę powrotną można pokonać na 
dwóch kółkach lub wyruszyć w dalszą 
podróż szlakami Gór Orlickich. Wy-
cieczka do Zieleńca jest tak zaplano-
wana, by pasażerowie mogli tam spę-

dzić 1,5 godz.. W tym czasie można np. 
skorzystać z kolejki linowej Nartora-
ma Skyway Express i udać się do cze-
skiego schroniska Masarykova Cha-
ta, a także podziwiać zapierające dech 
w piersiach górskie widoki. Dusznic-
ki Express odjeżdża z przystanku przy 
wejściu do Parku Zdrojowego (ul. 
Chopina). 

Rozkład jazdy prezentuje się nastę-
pująco:

Trasa Duszniki – niedziela, godz. 
13:00 – 18:00 (kurs co godzinę)
Trasa Duszniki – Zieleniec, przez 
Torfowisko – środa, sobota;  wyjazd: 
15:00, powrót: 17:45

Cennik kształtuje się następująco: 
przejzd całej Trasy Duszniki 20 zł do-
rośli i 13 zł dzieci do lat 15. Przejzad 
jednego przystanku 5 zł. Trasa Dusz-
niki-Zieleniec-Dusniki to koszt 30 zł 
dla osób dorosłych i 20 zł dla dzie-

ci do lat 15. W przypadku przejazdu 
tylko z Zieleńca do centrum Dusznik 
lub wjazdu do Torfowisk bilet kosztu-
je odpowiednio 20 i 13 zł.

Przewóz dzieci do 2 roku życia 
jest bezpłatny. Transport roweru w 
cenie biletu. Istnieje możliwość zor-
ganizowania wycieczki Dusznickim 
Expressem dla grup. W tym celu pro-
simy o kontakt pod numerem tel. 
604 508 948. Zapraszamy!

Życzenia radosnych
Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych
nadzieją budzącej się
do życia wiosny.
Pogody w sercu
i radosnych spotkań
przy wielkanocnym
stole.

składa Piotr Lewandowski
BURMISTRZ DUSZNIK-ZDROJU

oraz Aleksandra Hausner-Rosik
PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
W DUSZNIKACH-ZDROJU
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Przekształcenie 
z bonifikatą

7. SESJA RADY MIEJSKIEJ, 28 MARCA

Radni w komplecie stawili się na marcową sesję i zgodnie podjęli osiem uchwał. Jedną 
z nich wprowadzono możliwość udzielania 50-proc. bonifikaty od opłat z tytułu prze-
kształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. Obrady zdo-
minowały bardzo liczne zapytania, uwagi i wnioski, spośród których bodajże najwięcej 
dotyczyło czystości, porządku, estetyki miasta i stanu jego infrastruktury.

Zanim przyjęto porządek obrad, na 
wniosek burmistrza Piotra Lewan-
dowskiego radni wycofali z progra-
mu sesji projekt uchwały w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego rejonu 
działki 11/6, AM-2 w obrębie 0006 
Zieleniec. Chodzi o teren, na którym 
powstaje obiekt „Infinity”. Wniosek o 
sporządzenie planu złożył inwestor. Z 
jego przedstawicielami radni rozma-
wiali na ten temat dwa dni wcześniej 
podczas posiedzenia Komisji Uzdro-
wiskowej i Spraw Gospodarczo-Tech-
nicznych (zwanej komisją infrastruk-
tury). Burmistrz umotywował swój 
wniosek prośbą radnych o więcej na 
czasu na przedyskutowanie tematu 

Pierwsza w Polsce
Również na wniosek Lewandowskie-
go wprowadzono do porządku obrad 
projekt uchwały w sprawie upoważ-
nienia burmistrza miasta Dusz-
niki-Zdrój do ustalania opłat za 
korzystanie z wypożyczalni rowe-
rów wspomaganych elektrycznie 
„MTB Electric Duszniki-Zdrój by 
Roovee”. Wprawdzie w większości 
miast opłaty takie są regulowane za-
rządzeniem burmistrza, jednak radcy 
prawni zalecili w tej kwestii uzyska-
nie przez burmistrza upoważnienia ze 
strony rady. – Już za tydzień chcemy 
oficjalnie ruszyć z tą wypożyczalnią – 
zapowiedział Lewandowski i zaprosił 
wszystkich na otwarcie tej najnowszej 
atrakcji turystycznej naszego miasta. 
– Przypomnę, że jest to pierwszy taki 
system miejskich rowerów elektrycz-
nych MTB w Polsce. 

Burmistrz tłumaczył, że zatwierdza-
nie przez radnych wysokości opłat 
dla wypożyczalni wymuszałoby inicja-
tywę uchwałodawczą za każdym ra-
zem, kiedy wskazana będzie korekta 
systemu wypożyczania. To blokowało-
by możliwość szybkiego reagowania 
na potrzeby, które pojawią się w trak-
cie eksploatacji. Wstępna propozycja 
opłat to 20 zł za pierwszą godzinę wy-
pożyczenia, 10 zł za drugą i 5 zł za 
każdą następną. – Może to się wyda-
wać czasami dużo, a czasami mało, ale 
proszę wziąć pod uwagę, że to nie są 
zwykłe rowery miejskie, które kosz-
tują ok. 4-5 tys. i są wynajmowane w 
dużych miastach. My tu mówimy o 

naprawdę drogim sprzęcie, drogich 
rowerach – przekonywał. Według 
jego informacji w komercyjnych wy-
pożyczalniach naszego regionu wyna-
jęcie roweru elektrycznego kosztuje 
ok. 180 zł dziennie, zatem ceny dusz-
nickie będą bardzo atrakcyjne. Roz-
ważane jest wprowadzenie promocji 
dla duszniczan, zwłaszcza dla dusznic-
kich seniorów. Między innymi w tym 
celu burmistrz poprosił radę o upo-
ważnienie do ustalania cennika. 

Radny Wojciech Kuklis zwrócił się 
do radcy prawnego o wyjaśnienie, czy 
przyjęcie przez radę regulaminu wy-
pożyczalni rowerów elektrycznych – 
jako aktu prawa miejscowego – nie 
byłoby  korzystniejsze z punktu wi-
dzenia zabezpieczenia interesów gmi-
ny, np. w przypadku zniszczenia dro-
giego roweru przez wypożyczającego. 
Zdaniem adwokata Tomasza Stefań-
skiego przyjęcie przez radę takiego 
regulaminu nie byłoby prawnie uza-
sadnione, natomiast ustalanie cen 
usług mających charakter publiczny 
należy rzeczywiście do rady gminy. 
Jednak może ona scedować to zada-
nie na burmistrza i w tym przypad-
ku wydaje się to najlepszym wyjściem.

Książka na telefon 
i przez internet
Po przyjęciu porządku obrad kolej-
ny stały punkt programu sesji: „zapy-
tania do dyrektorów jednostek podle-
głych oraz wystąpienia zaproszonych 
gości”. Radny Piotr Zilbert popro-
sił p.o. dyr. MOKiS Magdalenę Ki-
jankę o wyjaśnienie losów zdewasto-
wanego niedawno przez nieznanych 
sprawców samochodu użytkowane-
go wcześniej przez straż miejską, a te-
raz przez MOKiS. Dyrektorka poin-
formowała, że auto zostało przejęte 
od Urzędu Miejskiego przez ośrodek 
jako środek trwały. Było użytkowane 
przez pracowników Duszniki Arena. 
W najbliższym czasie zostanie przeka-
zane do naprawy. 

Dewastacja została zgłoszona poli-
cji i do ubezpieczyciela. Trwa postę-
powanie.

Sprawy Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej wyjątkowo rzadko bywają 
przedmiotem dyskusji na sesjach 
rady gminy. Wzbudziły one jednak 
zainteresowanie Jakuba Biernackiego. 
– Czy są jakieś plany, projekty, dofi-

nansowania? W co się tam państwo 
będą angażować? W poprzednich la-
tach  zmiany w budżetach były prawie 
znikome, albo żadne, a teraz jest spo-
ry skok, o prawie 30 tys. zł – zauwa-
żył radny. 

Od początku br. obowiązki dyrek-
tora MBP pełni Katarzyna Froese, 
wcześniej pracowniczka placówki. – 
Budżet rzeczywiście był bardzo mały 
i nie zwiększany. Natomiast zwiększa 
nam się wkład własny do dotacji w 
tym roku, głównie na dofinansowa-
nie zakupu nowości wydawniczych i 
szkoda by było z tego nie skorzystać. 
Korzystamy z tego co roku, natomiast 
w tym roku ministerstwo daje dużo 
mniejsze pieniądze – tłumaczyła.

Biblioteka ma szersze plany – chce 
uruchomić „strefę malucha”, by zbli-
żać do książki najmłodszych, dla któ-
rych wcześniej nie prowadzono za-
jęć czytelniczych. Planowany jest też 
udział placówki w projekcie „Mała 
książka wielki człowiek”, przygoto-
wanym z myślą o trzylatkach i nawet 
noworodkach, którym głośne czyta-
nie rodziców ma pomagać w rozwoju. 
Przygotowywana jest ponadto oferta 
dla seniorów – właśnie uruchomiono 
bezpłatną usługę „Książka na telefon”. 
Lekturę można zamówić pod nr. tel. 
748 669 482. 

Ostatnio biblioteka wdrożyła nowy 
elektroniczny system obsługi czytel-
ników i ewidencji zbiorów. Nie tyl-
ko ułatwia on bibliotekarkom pracę, 
ale m.in. daje czytelnikom możliwość 
przeglądania katalogu przez interne-
towy serwis szukamksiązki.pl oraz 
– po zarejestrowaniu się w bibliote-
ce – rezerwowania książek. Te nowo-
ści oznaczają jednak kolejne koszty 
– zakupu sprzętu i usług informatycz-
nych. Budżet MBP na rok bieżący to 
200.490 zł. 

Aktualne informacje o działalności 
biblioteki można znaleźć na Facebo-
oku. Trwają prace nad mocno zanie-
dbaną stroną internetową placówki.

Sytuacja strajkowa
Pod nieobecność dyr. Miejskiego Ze-
społu Szkół Renaty Brodziak, Woj-
ciech Kuklis zwrócił się do dyr. przed-
szkola Wiolety Żurek z prośbą o 
informacje dotyczące planowanego 
ogólnopolskiego strajku nauczycie-
li. W placówkach oświatowych prze-

prowadzono referendum. Pracownicy 
przedszkola opowiedzieli się za straj-
kiem. – Jeżeli wyniki naszego referen-
dum przełożą się na sytuację strajko-
wą, strajk będzie, będę miała problem 
z organizacją pracy – ostrzegała Żu-
rek.

Kuklis dopytywał, co będzie z opie-
ką nad dziećmi. – To zależy, ile osób 
przystąpi do strajku i na ile ja będę 
mogła zapewnić opiekę dzieciom. 
Może być taka sytuacja, że nie będę 
mogła tej opieki zapewnić, jeżeli wszy-
scy pracownicy do strajku przystąpią. 
Wtedy oczywiście poinformuję odpo-
wiednio wcześniej rodziców, jak tylko 
taką informację będę miała, że przed-
szkole nie będzie mogło przyjąć dzie-
ci.

Latarnie 
do wycięcia
Przewodnicząca rady Aleksandra 
Hausner-Rosik usprawiedliwiła nie-
obecność prezesa Dusznickiego Za-
kładu Komunalnego Grzegorza Py-
tlowanego, informując jednocześnie, 
że na ewentualne pytania odpowie w 
miarę możliwości kierownik działu 
technicznego DZK i radny zarazem 
Marcin Zuberski lub –  koresponden-
cyjnie – prezes Pytlowany.

Radny Ryszard Olszewski przypo-
mniał o fatalnym stanie latarni przy 
ul. Orzechowej: – Ostatnio przecho-
dziłem  tamtędy, niektóre się nadają 
od razu do ścięcia, bo grożą przewró-
ceniem – mówił. Zwrócił też uwagę 
na odsłonięte elementy instalacji elek-
trycznej lamp. Z kolei stan nawierzch-
ni ul. Orzechowej oraz Słonecznej jest 
zdaniem radnego taki, że można ur-
wać koło. – Zabezpieczymy te lampy, 
gdzie jest brak pokrywek – obiecał 
Zuberski. Wymiany latarni obiecać 
jednak nie mógł.

– Mieszkańcy w dalszym ciągu py-
tają, czy będzie doświetlenie, czy bę-
dzie zmiana, czy będzie remont – rad-
na Małgorzata Hołyst interweniowała 
w sprawie oświetlenia chodnika pro-
wadzącego do stacji kolejowej. Zuber-
ski tłumaczył, że ta alejka należy do 
PKP. Mimo to burmistrz zwrócił się 
do DZK o wycenę naprawy tych lamp. 
Kosztorys zostanie wykonany w ciągu 
dwóch tygodni, a dalsze decyzje po-
dejmie burmistrz (chwilowo nieobec-
ny na sali).

Nie tylko 500+
Kolejny punkt sesji – przyjęcie 
„Sprawozdania z realizacji zadań 
z zakresu wspierania rodziny na 
terenie Miasta Duszniki-Zdrój za 
2018 r.” – zajął tylko chwilę. Krysty-
na Cieślak, przewodnicząca Komisji 
ds. Społeczno-Kulturalnych, Oświaty, 
Zdrowia, Sportu i Turystyki poinfor-
mowała o pozytywnym zaopiniowa-
niu sprawozdania przez komisję. Rad-
ni nie zgłosili żadnych pytań. 

Warto jednak zatrzymać się przy 
tym temacie, ważnym dla wielu miesz-
kańców, dla kondycji naszej gmin-
nej społeczności. Program wspiera-
nia rodziny na terenie naszej gminy 
realizują: Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, Urząd Miejski – Gminna Komi-
sja Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych, Miejski Zespół Szkół, 
Przedszkole Publiczne, stowarzysze-
nia i inne organizacje pozarządowe, 
Grupa Charytatywna „Caritas”, kluby 
sportowe, Miejska Biblioteka Publicz-
na, Miejski Ośrodek Kultury i Sportu.

Zakres działań podejmowanych w 
ramach programu jest zbyt szeroki, 
by przytoczyć je tu wszystkie. Orga-
nizuje się m.in. działania edukacyjne i 
profilaktyczne na rzecz dzieci i rodzin, 
łącznie z organizacją czasu wolnego 
dzieci i młodzieży, prowadzi progra-
my terapii rodzinnej i indywidualnej, 
konsultacje dla rodziców, konsultacje 
i poradnictwo dla rodzin z problema-
mi opiekuńczo-wychowawczymi, or-
ganizuje pomoc specjalistów, pomoc 
socjalną i prawną dla rodzin przeży-
wających trudności.

Jednym z najważniejszych zadań z 
zakresu wspierania rodziny jest za-
pewnienie rodzinom stabilizacji i bez-
pieczeństwa socjalnego – udzielanie 
pomocy finansowej i rzeczowej w ra-
mach pomocy społecznej, świadczeń 
rodzinnych, świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego, świadczeń wychowaw-
czych i innych. 

Pomocą dla rodzin z trudnościa-
mi opiekuńczo-wychowawczymi obję-
to w 2018 r. 13 rodzin (39 dzieci) na 
kwotę 20 tys. zł. Z wypłat z funduszu 
alimentacyjnego skorzystało 28 ro-
dzin (36 dzieci) – 175 tys. zł. Ze świad-
czeń rodzinnych, rodzicielskich i pie-
lęgnacyjnych – 187 rodzin (266 dzieci) 
– 700 tys. zł. Świadczeniem 500+ ob-
jęto 242 rodziny (457 dzieci) – 1.811 
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tys. zł. Świadczenie 300+ otrzymało 
298 rodzin (388 dzieci) – 116 tys. zł. Ze 
stypendiów skorzystało 15 rodzin (47 
dzieci) – 29 tys. zł. Kartę Dużej rodzi-
ny przyznano 32 rodzinom (86 dzieci). 
Dodatki energetyczne otrzymały 84 
rodziny (128 dzieci) – 8 tys. zł, dodatki 
mieszkaniowe – 84 rodziny (165 dzie-
ci) – 143 tys. zł.

Z poradnictwa i pracy socjalnej 
skorzystało w 2018 r. 85 osób w 59 
rodzinach. Objęto opieką czternaście 
rodzin dotkniętych przemocą domo-
wą. Sprowadzono z Banku Żywno-
ści we Wrocławiu i rozdysponowano 
6.404 kg żywności – w tym progra-
mie uczestniczyło 27 rodzin z dzieć-
mi. Asystent rodziny realizował zada-
nia w pięciu rodzinach. W przypadku 
jednej z nich dzieci zostały umieszczo-
ne w Pogotowiu Opiekuńczym. Rów-
nież w przypadku jednej rodziny asy-
stent wystąpił do sądu o ograniczenie 
władzy rodzicielskiej. Pracownicy so-
cjalni wykonali na potrzeby sądu oraz 
Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie 35 wywiadów środowiskowych 
oraz 12 wniosków do Sądu Rodzinne-
go o wgląd w sytuację rodziny.

Dodajmy, że finansowanie zadań 
„programu wspierania rodziny” opie-
ra się na środkach budżetu gminy, 
budżetu państwa oraz środkach pozy-
skiwanych w ramach innych realizo-
wanych programów.

36 tysięcy złotych 
na zwierzaki
Pierwszym z rozpatrywanych projek-
tów uchwał był ten dotyczący zmiany 
w uchwale budżetu gminy Duszni-
ki-Zdrój na rok 2019. Zwiększa się 
w nim plan dochodów gminy o 65 tys. 
zł z tytułu rozliczenia podatku VAT za 
rok ubiegły. Zwiększa się wydatki m. 
in. na utrzymanie cmentarza komu-
nalnego (15 tys. zł), na zatrudnienie 
asystenta rodziny (8,5 tys. zł), na utrzy-
manie Miejskiej Biblioteki Publicznej 
(18 tys. zł) i na obchody 25-lecia chó-
ru „Makrotumia” (6 tys. zł). Komisja 
Finansów zaopiniowała projekt pozy-
tywnie, a rada rada przyjęła go jed-
nogłośnie.

Również jednogłośnie – po pozy-
tywnym zaopiniowaniu przez komi-
sję infrastruktury – uchwalono Pro-
gram opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Duszniki-Zdrój w 2019 r. 
Do corocznego uchwalenia progra-
mu zobowiązuje samorząd ustawa o 
ochronie zwierząt. W Polsce występu-
je nadpopulacja zwierząt domowych, 
co jest efektem słabej edukacji spo-
łeczeństwa, porzucania zwierząt bez 
żadnych konsekwencji i niekontro-
lowanego ich rozmnażania. Zjawisko 
bezdomności zwierząt utrzymuje się 
na wysokim poziomie. Program ma 
przyczynić się do jego ograniczenia. 
Koordynatorem programu jest bur-
mistrz, a realizatorem – gmina działa-
jąca poprzez Urząd Miasta.

Cele programu: zapewnienie opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi, 
zmniejszenie ich populacji, zapew-
nienie bezpieczeństwa mieszkańcom, 
edukacja mieszkańców w zakresie 
humanitarnego traktowania zwierząt, 
zapobieganie zachorowaniom zwie-
rząt na wściekliznę. Program obej-
muje takie zadania, jak: zapewnienie 
bezdomnym zwierzętom miejsc w 
schronisku dla zwierząt, opieka nad 
wolno żyjącymi kotami, odławianie 
zwierząt bezdomnych, obligatoryjna 
sterylizacja lub kastracja zwierząt w 
schronisku, poszukiwanie właścicie-
li dla bezdomnych zwierząt, usypianie 
ślepych miotów. 

W programie określa się schroni-
sko dla bezdomnych zwierząt odło-
wionych na terenie gminy (Kłodzko, 

ul. Półwiejska 20), gabinet weteryna-
ryjny zapewniający całodobową po-
moc (Duszniki, ul. Wybickiego 1), go-
spodarstwo rolne w celu zapewnienia 
miejsca dla zwierząt gospodarskich 
(Duszniki, Podgórze 24), podmiot re-
alizujący zadanie odławiania bezdom-
nych zwierząt (Schronisko w Kłodzku, 
ul. Półwiejska 20), gabinety weteryna-
ryjne odpowiedzialne za sterylizację i 
kastrację zwierząt oraz usypianie śle-
pych miotów (Duszniki, ul. Wybickie-
go 1; „Futrzak”, Kudowa, ul Zdrojowa 
27/8). Program zapewnia całodobo-
wą opiekę weterynaryjnej w przypad-
kach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt. 

Zadaniem programu jest również 
edukacja mieszkańców w zakresie 
odpowiedzialnej opieki nad zwierzę-
tami, ich humanitarnego traktowania, 
propagowania sterylizacji i kastracji, a 
także adopcji zwierząt bezdomnych. 
Na realizację programu zabezpieczo-
no w budżecie gminy środki w wyso-
kości 36 tys. zł.

Samochodziki 
zostają
Kolejną uchwałą rada jednogłośnie 
wyraziła zgodę na oddanie nieru-
chomości w dzierżawę oraz od-
stąpienie od obowiązku przetar-
gowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy. Chodzi o przedłużenie 
17-letniej dzierżawy terenu przy to-
rze wrotkarskim, gdzie funkcjonuje 
wypożyczalnia samochodzików i po-
jazdów dla dzieci. Ponieważ na po-
siedzeniu komisji radni mieli wiele 
wątpliwości i pytań, na sesje przybył 
dzierżawca terenu Jan Leszczak. Po-
informował radnych, że wypoży-
czalnia wymaga sporych nakładów 
finansowych, dlatego dzierżawa po-
winna obejmować minimum 5-letni 
okres. W przeciwnym wypadku bę-
dzie zmuszony zlikwidować wypoży-
czalnię. Odpowiadając na pytanie wi-
ceprzewodniczącego Roberta Kowala, 
dzierżawca zapewnił, że w razie gdyby 
gmina chciała realizować w tym miej-
scu jakąś inwestycję, to przeniesienie 
obiektu nie stanowi problemu. 

O pozytywną decyzję zaapelował do 
radnych Wojciech Kuklis, podkreśla-
jąc, że wypożyczalnia cieszy się powo-
dzeniem, a dzierżawca dba o czystość 
i porządek wokół. 

Radna Małgorzata Hołyst poruszy-
ła kwestię aktualizacji stawek wszyst-
kich umów dzierżawy. Skarbnik gmi-
ny Elżbieta Błasiak poinformowała, 
że przewiduje się waloryzację stawek 
nowo zawieranych umów o stopień 
inflacji.

Słoszów i Dolina 
nadal w obwodzie
Rada postanowiła pozostawić wsie 
Słoszów i Dolina w obwodzie 
Szkoły Podstawowej w Duszni-
kach-Zdroju na okres od 1 wrze-
śnia 2019 r. Uchwałę w tej sprawie 
podjęto jednogłośnie. Projekt zaopi-
niowała pozytywnie Komisja ds. Spo-
łeczno-Kulturalnych, Oświaty, Zdro-
wia, Sportu i Turystyki. 

Kolejną uchwałą radni jednogło-
śnie wyrazili zgodę na sprzedaż 
gminnej nieruchomości lokalo-
wej nr 6 o powierzchni 18,60 m 
kw., położonej przy ulicy Słowac-
kiego 4 w Dusznikach-Zdroju. Ko-
misja infrastruktury zaopiniowała 
projekt pozytywnie. Przygotowano go 
na wniosek właściciela lokalu miesz-
kalnego nr 7 w tym samym budynku. 
Pomieszczenie nie może stanowić sa-
modzielnego lokalu, ale może służyć 
poprawie warunków mieszkaniowych 
właściciela lokalu nr 7. Oba lokale sta-
nowią integralną całość. 

Bonifikata 
do 30 listopada
Rada Miejska podjęła uchwałę w 
sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od opłat z ty-
tułu przekształcenia prawa użyt-
kowania wieczystego gruntów w 
prawo własności. Projekt uchwa-
ły zaopiniowała pozytywnie komisja 
infrastruktury, wnioskując jednocze-
śnie o zmniejszenie proponowanej w 
projekcie bonifikaty z 60 do 50 proc. 
Zmianę, jak i samą uchwałę przyjęto 
jednogłośnie.

Bonifikaty udziela się na pisemny 
wniosek właścicieli budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych lub loka-
li mieszkalnych, pod warunkiem, że 
użytkownik wieczysty nie posiada za-
ległości z tytułu opłat rocznych za 
użytkowanie wieczyste oraz z tytu-
łu podatku od nieruchomości będą-
cej przedmiotem przekształcenia, a 
ponadto złoży oświadczenie o wnie-
sieniu opłaty jednorazowej z tytułu 
przekształcenia. Wniosek o udziele-
nie bonifikaty należy złożyć w termi-
nie do 30 listopada 2019 r.  

Radni jednogłośnie wyrazili 
zgodę na sprzedaż części gminnej 
nieruchomości gruntowej ozna-
czonej geodezyjnie jako działka 
nr 20 AM-3 obręb Zieleniec. Cho-
dzi o teren o pow. ok. 13 m kw. po-
łożony w bezpośrednim sąsiedztwie 
ośrodka „Jagienka”. Komisja infra-
struktury zaopiniowała projekt po-
zytywnie. Uchwałę przygotowano 
w  związku z  wystąpieniem właści-
ciela nieruchomości oznaczanej geo-
dezyjnie jako działka nr 19/5 AM-3 
obręb Zieleniec o sprzedaż nierucho-
mości na poprawę zagospodarowania. 

Ostatnią z podjętych podczas tej se-
sji uchwał jednogłośnie upoważnio-
no burmistrza do ustalania opłat 
za korzystanie z wypożyczalni ro-
werów wspomaganych elektrycz-
nie ,,MTB Electric Duszniki-Zdrój 
by Roovee”. 

Ścieki drożej?
Zanim radni zaczęli zgłaszać pytania 
do pisemnego sprawozdania burmi-
strza z jego pracy, Piotr Lewandow-
ski zrelacjonował kilka najistotniej-
szych punktów. 4 marca uczestniczył 
w spotkaniu zorganizowanym w Sta-
rostwie Powiatowym w sprawie Kla-
stra Energii ARES. Klaster otrzymał 
certyfikat Ministerstwa Energii. Bur-
mistrz Dusznik zwrócił się do gmin 
Ziemi Kłodzkiej, tych, które jeszcze 
do klastra nie należą, o przystąpienie 
do tej organizacji, by objęła cały po-
wiat. Klaster tworzą aktualnie Kudo-
wa-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Szczytna, 
Polanica-Zdrój i Lądek-Zdrój. Do-
łączenie pozostałych gmin powiatu 
umożliwi stworzenie strategii elek-
tromobilności dla całego obszaru. 
Projekt o wartości kilkuset tys. zł był-
by w 100 proc. finansowany ze środ-
ków zewnętrznych.

Tego samego dnia Lewandowski 
spotkał się z burmistrzami Szczyt-
nej i Polanicy w sprawie oczyszczal-
ni ścieków. Polanica, która jest 
właścicielem oczyszczalni, zapo-
wiedziała wysokie podwyżki sta-
wek za odbiór ścieków. A to na sku-
tek drastycznego zwiększenia opłaty 
za dzierżawę terenu oczyszczalni, jaką 
prowadzący oczyszczalnię Miejski Za-
kład Komunalny wnosi do budżetu 
polanickiej gminy (z 40 do 800 tys. zł 
rocznie). Władze Polanicy tłumaczą 
zwyżkę koniecznością inwestycji w 
oczyszczalni. Burmistrzowie Dusznik 
i Szczytnej nie mówią „nie”, ale chcie-
liby, by środki na te inwestycje były 
każdorazowo gromadzone w wyniku 
międzygminnego porozumienia na ja-
sno określonych zasadach, a nie dro-

gą bezpośredniego obciążania miesz-
kańców większymi opłatami. Polanica 
przygotowuje teraz plan inwestycji w 
oczyszczalni na najbliższe pięć lat, po 
jego przedstawieniu rozmowy będą 
kontynuowane.

W Urzędzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Dolnośląskiego Lewan-
dowski spotkał się 6 marca z dyrek-
torem Wydziału Sportu Jarosławem 
Maroszkiem oraz dyrektorem Wy-
działu Promocji Bartłomiejem Ku-
biczem. Rozmawiano o organizacji 
wspólnych imprez sportowych oraz 
wspólnych przedsięwzięciach pro-
mocyjnych. Dla Dusznik szczegól-
nie ważne było poruszenie kwestii 
wsparcia  samorządu wojewódz-
kiego w organizacji przyznanych 
już miastu imprez międzynarodo-
wych.

Ponieważ w elektronicznym sys-
temie prowadzenia sesji już pojawiły 
się zgłoszenia radnych chcących za-
dać burmistrzowi pytania, przerwał 
on omawianie swojego sprawozdania.

To byłby wał
Radna Krystyna Cieplak interesowa-
ła się organizacją „Spotkań Tradycji 
Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej”. W 
tym roku impreza gościć będzie w 
Polanicy.

Robert Kowal odniósł się do kwe-
stii zapowiadanej zwyżki cen za od-
biór ścieków przez oczyszczalnię po-
lanicką: – Moim zdaniem Polanica 
nie może tak robić, że nawet swo-
jej spółce podnosić ileś tam pro-
cent dzierżawę. To jest ewidentny, 
za przeproszeniem, wał – podno-
szenie po to, by podnieść cenę – mó-
wił radny. Wniósł o zasięgnięcie opi-
nii prawnej i ewentualne skierowanie 
sprawy do sądu.

Odnosząc się do zarządzenia bur-
mistrza w sprawie naboru na wolne 
stanowisko ds. gospodarki komunal-
nej i mieszkaniowej, Małgorzata Ho-
łyst zapytała, czy chodzi o nowe miej-
sce pracy. Sekretarz gminy Wiesław 
Bator wyjaśnił, że nie utworzono no-
wego etatu – poprzednia pracownicz-
ka przeszła na inne stanowisko, a zaj-
mująca się częściowo tym tematem 
obecna przewodnicząca RM odeszła z 
pracy w Urzędzie Miasta.

Wg sprawozdania burmistrz spotkał 
się 15 marca z redaktorem naczel-
nym przeglądu Sportowego Andrze-
jem Szumskim w sprawie współpra-
cy w kwestii organizacji i promocji 
Mistrzostw Polski w Kolarstwie. 
Na prośbę Wojciecha Kuklisa Le-
wandowski poinformował, że chodzi 
o kolarstwo szosowe. Prowadzone są 
starania, by w przyszłym roku te mi-
strzostwa odbyły się w Dusznikach.

O spotkanie burmistrza z dendro-
logiem dr Wojciechem Bobkiem oraz 
projektantem rewaloryzacji Alei Cho-
pina Jarosławem Kolasą (19 lutego) 
zapytał Robert Kowal. Spotkanie mia-
ło na celu zaznajomienie władz miasta 
z nowym projektem zagospodaro-
wania zieleni Alei Chopina, który 
został przygotowany przez dra Bobka. 
Projekt został przesłany do zaopinio-
wania przez konserwatora zabytków.

Kongresy 
prawie bezkosztowo
Spotkaniem dot. organizacji Kongre-
su Uzdrowisk Polskich w Duszni-
kach interesował się Jakub Biernac-
ki. – Kongres Uzdrowisk Polskich 
odbędzie się na początku wrze-
śnia. Będziemy gościć włodarzy 
wszystkich gmin uzdrowiskowych 
w Polsce – oznajmił burmistrz. Przy-
jadą też zarządzający uzdrowiskami. 

Biernacki poruszył również kwe-
stię finansowania Kongresu Młodego 
Samorządu. Odpowiedź burmistrza: 

kongres organizowano do tej pory 
bez wkładu finansowego gminy, choć 
przy zaangażowaniu jej pracowników. 
Podobnie będzie w tym roku – koszty 
zostaną pokryte z wpłat uczestników 
oraz sponsorów. 

Rober Kowal: – Jaki jest przewidy-
wany koszt Kongresu Uzdrowisk Pol-
skich i kto będzie za to płacił? Lewan-
dowski: – Większość kosztów jest po 
stronie izby gospodarczej. Jest parę 
rzeczy, do których my się zobowiąza-
liśmy, zgodnie z tradycją organizowa-
nia takich kongresów. (…) Co ważne, 
mamy możliwość pozyskania sponso-
rów. (…) Jakie będą końcowe koszty, to 
też zależy od tego, jak my będziemy 
kreatywni w szukaniu tych firm. Mam 
nadzieję, że wyjdziemy tu też w okoli-
cy bezkosztowej dla gminy.

Niech kościół będzie 
otwarty
Jedną trzecią sesji zajął jej ostatni 
punkt – interpelacje, zapytania,wolne 
wnioski, sprawy różne. 

Patrycja Bednarz wystąpiła w imie-
niu Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go „Orlica” z prośbą o przekazanie 
rolkarzom obiektu pomocniczego 
przy Alei Chopina (kiedyś toalety pu-
bliczne). Burmistrz: klub już korzysta 
z tego obiektu, a jeśli ma inne potrze-
by, to najpierw trzeba się spotkać i po-
rozmawiać. 

Robert Kowal przypomniał o ko-
nieczności wyciągania konsekwencji 
wobec właścicieli nieruchomości, któ-
re straszą nieporządkiem. Przykład 
– teren PKP.  Radny poprosił o pod-
jęcie rozmów z proboszczem parafii 
św. św. Piotra i Pawła, by jej zabytko-
wy kościół był otwarty dla turystów. 
– To jest nasza atrakcja, a ciężko się 
ogląda kościółek przez kraty. W wielu 
miejscowościach kościoły są otwarte 
– mówił wiceprzewodniczący. 

Burmistrz: pisma do właścicieli nie-
ruchomości są już wysyłane, wraz ze 
zdjęciami. Pierwsze reakcje są pozy-
tywne, wielu właścicieli zabrało się do 
sprzątania. Będzie to sprawdzane, a 
akcja  kontynuowana. Lewandowski 
poparł wniosek Kowala w w kwestii 
dostępności kościoła dla zwiedzają-
cych i zobowiązał się do skierowania 
w tej sprawie pisma do proboszcza.

Porozmawia z policją
Szereg tematów poruszyła Małgo-
rzata Hołyst. Pytała, jakie kroki zo-
stały poczynione, by zapełnić etaty 
policyjne w Dusznikach i by umożli-
wić mieszkańcom odbiór pełnego za-
kresu telewizji naziemnej. Poprosiła 
o informacje, czy w Urzędzie Miasta 
utworzono stanowisko dla osoby od-
powiedzialnej za zarządzanie kryzy-
sowe i obronę cywilną., o co wnio-
skowała w lutym Komisja Rewizyjna. 
Kolejne: zapadające się kratki ścieko-
we (łapacze) na ulicach, pozatykane i 
zaśmiecone studzienki ściekowe, brak 
koszy na śmieci w wielu miejscach.

W kwestii etatów i braku patroli  
burmistrz będzie rozmawiał z komen-
dantem powiatowym policji podczas 
spotkania zaplanowanego na najbliż-
szy poniedziałek m.in. w sprawie in-
stalacji stanowiska monitoringu w 
pomieszczeniach posterunku. W spra-
wie odbioru telewizji przygotowywane 
jest pismo do Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji. Zarządzaniem kry-
zysowym i obroną cywilną będzie 
się zajmował od 1 kwietnia Ry-
szard Drozd. Łapacze i studzienki – 
jak co roku będą przeprowadzane na-
prawy i oczyszczanie. Kosze na śmieci 
– aktualnie realizowany jest zakup no-
wych koszy na Aleję Sybiraków, krok 
po kroku będą też dla innych części 
miasta.

Krystyna Cieślak przypomniała o 
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konieczności przygotowania kwietne-
go koguta na pl. Warszawy przez ma-
jówką, zaś Agnieszka Maksylewicz 
postulowała wymianę rozpadających 
się gazonów Burmistrz: z ukwiece-
niem miasta jeszcze chwilę trzeba się 
wstrzymać ze względu na przymrozki, 
ale te prace będą wkrótce realizowa-
ne. Część gazonów była wymieniona 
w ub. roku, na razie nie ma w planie 
wymiany kolejnych.

Czarny Staw 
do wzięcia
Jakub Biernacki zasugerował, by wy-
korzystać potencjał firmy, która re-
montuje drogę powiatową do Karło-
wa do szerszej naprawy najgorszych 
odcinków jezdni w mieście (np. Sta-
wowa, Podgórze). Burmistrz zwró-
cił uwagę, że firmę naprawiającą na-
wierzchnie już wybrano, umowę 
podpisano w tym roku wyjątkowo 
wcześnie i naprawy są prowadzone. 
Nie tylko łatane są dziury w asfalcie, 
udało się też m.in. przełożyć trochę 
kostki na ul. Chopina.

Radny interesował się ponadto sta-
nem technicznym obiektu przy Czar-
nym Stawie po ostatniej, rozwiązanej 
dzierżawie. Sekretarz gminy Wiesław 
Bator: umowa dzierżawy wygasa 31 
marca i odbiór protokolarny będzie w 
przyszłym tygodniu, zaś przetarg na 
nową dzierżawę zostanie ogłoszo-
ny po 15 kwietnia.

Biernacki, jako przewodniczący 
komisji infrastruktury, wrócił do te-
matu wycofanego z porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego rejonu działki 11/6, AM-2 w ob-
rębie 0006 Zieleniec. Przypomniał, że 
radni chcą się spotkać w sprawie tego 
projektu w obecności radcy prawne-
go i planisty, by wyjaśnić wątpliwo-
ści, przede wszystkim w kwestii kon-
sekwencji podjęcia lub niepodjęcia 
uchwały. Burmistrz zaproponował 
zorganizowanie spotkania w drugim 
tygodniu kwietnia.

Link do pornografii...
Wojciech Kuklis pytał, czy przeprowa-
dzano kontrole palenisk domowych 
i jakie były ew. tych kontroli skut-
ki, czy kogoś ukarano, ile było awa-
rii kanalizacji od grudnia ub. roku i 
czy powiadamiano o nich mieszkań-
ców (sam, jak stwierdził, widział kilka 
wycieków), czy przeprowadzano kon-
trole odśnieżania chodników przy-
ległych do nieruchomości i z jakimi 
skutkami.

Burmistrz: niezapowiedziane kon-
trole palenisk były przeprowadzanie 
we współpracy z policją, najczęściej 
stwierdzano używanie niskiej jako-
ści węgla albo nieumiejętne rozpala-
nie. Rozwiązaniem jest całkowi-
te wyeliminowanie paliw stałych 
z miejscowości uzdrowiskowych, 
ale problem leży w ubóstwie ener-
getycznym. Więcej informacji o kon-
trolach palenisk, jak też o kontrolach 
odśnieżania burmistrz obiecał dostar-
czyć radnemu na piśmie. Lewandow-
ski poprosił, by w przyszłości radny 
nie informował o wyciekach z kanali-
zacji po fakcie i podczas sesji, tylko od 
razu zgłaszał takie zderzenia policji.

Elżbieta Żulińska zgłosiła potrze-
bę wycięcia drzewa na ul. Wojska Pol-
skiego naprzeciwko parkingu, przy 
restauracji „Eden”. Drzewo przeszka-
dza kierowcom i autobusy wyjeżdża-
jące z parkingu niejednokrotnie za-
haczyły o nie. Radna zapytała kto 
odpowiada za czystość chodnika przy 
ul. Sprzymierzonych, zanieczyszcza-
nego przez modrzewie rosnące na 
posesji szkoły. Zwróciła też uwagę 
na problem z używanymi podczas se-
sji mikrofonami przenośnymi – czę-

sto nie rejestrują one dźwięku właści-
wie, przez co oglądający transmisję 
nie wiedzą o czym się mówi. Żuliń-
ska poprosiła burmistrza o interwen-
cję w sprawie strony internetowej No-
wej Gazety Gmin. Umieszczony na 
niej ink, który powinien otwierać wi-
trynę miasta, prowadzi do serwisu z 
pornografią.

...już usunięty
– Na wstępie chciałbym poprosić pań-
stwa radnych o to, żebyście nie wsty-
dzili się do mnie przychodzić, po pro-
stu. Bo wiele z tych spraw, jakie są 
poruszane, są bardzo ważne, dla wa-
szych mieszkańców, waszych okrę-
gów, ale możemy je na co dzień roz-
wiązywać… – Lewandowski zachęcał, 
by radni nie czekali do sesji z drob-
nymi, choć istotnymi problemami, by 
zgłaszali się do niego bądź pracowni-
ków Urzędu Miasta.

Co do pytań: wycinka drzewa – pra-
cownik musi pójść na miejsce i spraw-
dzić stan drzewa, określić na czyim 
terenie stoi itd. Sprzątanie chodni-
ka – najprawdopodobniej należy do 
służb powiatowych, ale to też trzeba 
zweryfikować. Mikrofony – rzeczywi-
ście trzeba je wymienić, najpewniej na 
stacjonarne, jakimi dysponują radni. – 
A co do linku do strony miejskiej, to 
mogę poprosić pana radnego Piotra 
Zilberta, żeby zadziałał w tej sprawie… 
Już działa! Więc problem linku do 
strony pornograficznej zostanie roz-
wiązany natychmiast – oznajmił bur-
mistrz z uśmiechem.

Gdzie jest toi-toi?
Ryszard Olszewski postulował by plan 
napraw dróg gminnych został upu-
bliczniony. Pytał, czy miasto występu-
je o fundusze zewnętrzne na inwesty-
cje drogowe. Radny zwrócił też uwagę 
na problem blokowania przez samo-
chody prowadzącego do „Biedronki” 
chodnika przy ul. Dworcowej oraz 
niszczenia przez nie pasa pomiędzy 
jezdnią a chodnikiem. Kolejne uwa-
gi: parking strzeżony przy ul. Wojska 
Polskiego w części od strony Zdroju 
został zamieniony w składowisko zło-
mu; przy alejce prowadzącej do stacji 
kolejowej pozostałe fragmenty porę-
czy grożą zranieniem; Rynek robi 
wrażenie niesprzątanego.

Burmistrz: plan bieżących napraw 
dróg dotyczy całego miasta, a nie wy-
branych ulic, mógłby być umieszczo-
ny na stronie internetowej, ale w tej 
kwestii wiele zależy od pogody. Miasto 
oczywiście wie o programach na in-
westycje drogowe w gminach, wkrót-
ce będzie złożony wniosek, prioryte-
tem aktualnie jest Miejska Górka, na 
którą gmina ma już pozwolenie na 
budowę, ale też i inne ulice. Niepo-
rządek przy ul. Dworcowej – zostało 
w tej sprawie skierowane pismo do 
właściciela auto-serwisu, który roz-
począł sprzątanie tego samego dnia. 
Oczywiście, to będzie zweryfikowane. 
Parking strzeżony – będzie interwen-
cja, by nie tworzono tam składowiska. 
Sprzątanie Rynku – w DZK brakuje 
pracowników. Urząd dostaje codzien-
nie harmonogram sprzątania, dzięki 
czemu może  sprawdzać, jak praca zo-
stała wykonana.

Uwagi Mieczysława Jakóbka: nie-
bezpiecznie zapada się studzienka i 
kostka na ul. Orlickiej; strasznie wy-
gląda murek na targowisku; z cmen-
tarza zniknęła przenośna toaleta. Rad-
ny pytał też co z dofinansowaniem do 
wymiany pieców.

Burmistrz: bieżące remonty są wy-
konywane w miarę możliwości finan-
sowych; dopłaty do termomoder-
nizacji są zapisane w budżecie, 
jest zobowiązanie i wola, by je wypeł-
nić, jednak najpierw trzeba zapewnić 
środki. – Tegoroczny budżet jest moc-

no oparty o sprzedaż nieruchomości i 
musimy zrealizować trochę tego przy-
chodu, zanim zaczniemy realizować 
wydatki. Taka jest rzeczywistość.

Ja tylko przypominam
Robert Kowal zapytał, czy został ogło-
szony konkurs na dyrektora MOKiS. 
Chodnik przy szkole – przypomniał – 
sprzątali woźni i był porządek, a od kil-
ku tygodni jest tam bałagan. Poprosił 
o oszacowanie, ile kosztowałoby gmi-
nę przystąpienie do sporządzenia pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
całego Zieleńca, a ile tej jednej dział-
ki, o której była mowa na początku 
sesji. Kowal odniósł się do wcześniej-
szego wystąpienia Wojciecha Kuklisa: 
– Jeszcze taka mała dygresja do kole-
gi Wojtka. Słuszne pytania zadał panu 
burmistrzowi o kontrole dymiących 
kominów, słusznie o to, czy jest kon-
trolowane odśnieżanie i sprzątanie, i 
pytanie było, czy ktoś został ukarany. 
Drogi Wojtku, ja tylko ci przypomi-
nam, że byłeś ileś lat komendantem… 
I pytanie do ciebie: ile osób ukarałeś 
za takie właśnie wykroczenia? – zapy-
tał, przypominając od razu, że z takim 
karaniem zawsze był problem, bo 

bardzo trudno jest udowodnić winę.
Mateusz Rybeczka zwrócił uwa-

gę na konieczność remontu przezna-
czonej do zajęć korekcyjnych sali w 
hali sportowej. Zainteresował się re-
zultatami tych zajęć prowadzonych 
dla dzieci i przypomniał o potrzebie 
wdrożenia programu profilaktyki dla 
seniorów.

Burmistrz: dyrektora MOKiS moż-
na wyłonić w konkursie albo bezkon-
kursowo, po uprzednim zasięgnięciu 
opinii instytucji i stowarzyszeń – i ta 
procedura aktualnie się toczy. Sala 
korekcyjna – trzeba zapytać panią dy-
rektor, jakie ma plany, być może i tę 
salę będą odnawiać, jeśli finanse po-
zwolą.

Marcin Zuberski: nie działa pomiar 
prędkości samochodów przy szko-
le na ul. Sprzymierzonych. Burmistrz 
przypomniał, że te urządzenia zostały 
zainstalowane dzięki uprzejmości Au-
tomobilklubu Ziemi Kłodzkiej. Zwró-
ci się do tego stowarzyszenia z prośbą 
o ich sprawdzenie.

Miasto pod presją
Robert Kowal złożył wniosek, by 
Dusznicki Zakład Komunalny przygo-

tował zestawienie uzgodnień, decyzji i 
opinii dot. przyłączeń do kanalizacji, 
wydanych dla całych Dusznik-Zdroju 
od roku 2017. Zdaniem Kowala jedna 
czy dwie osoby zdecydowały o możli-
wości przyłączenia do niewydolnej już 
kanalizacji powstającego w Zieleńcu 
ogromnego apartamentowca i teraz 
miasto znalazło się pod presją budo-
wy nowej sieci kanalizacyjnej w tym 
rejonie. Wiceprzewodniczący chce, by 
radni dowiedzieli się ile jeszcze bu-
dynków będzie przyłączonych do ist-
niejącej kanalizacji. Wniosek przyjęto.

Na koniec burmistrz zaprosił rad-
nych na Kongresu Młodego Samo-
rządu. Przewodnicząca natomiast 
podziękowała radnym za zaangażo-
wanie w organizację pierwszego ich 
spotkania z dusznickimi seniorami 
przy ognisku i muzyce. Podziękowa-
nia skierowała też do Centrum Me-
dycznego „Salus” i pielęgniarek, które 
poświęciły swój czas, a także do Ro-
berta Kowala, MOKiS i Piekarni „Bo-
chenek”. Spotkanie było sponsorowa-
ne przez radnych i burmistrza.

Sesja trwała 2 godz. 40 min.

Krzysztof Jankowski
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Źródło: Gazeta Gmin nr 3(17), marzec 1994

„Gdyby tu było wszystko dobrze, to 
prawdopodobnie bym się Państwem nie 
spotkał...” – powiedział Lech Wałęsa. 

Pomimo, iż Prezydent przyjechał do Zie-
leńca w celu wypoczynku, znalazł czas by za-
poznać się z problemami Ziemi Kłodzkiej. 6 
lutego w Urzędzie Miasta Duszniki odbyło 
się spotkanie z burmistrzami i wójtami oraz 
gospodarzami województwa wałbrzyskiego. 

Obecni byli byli wojewoda wałbrzyski H. 
Gołębiewski, przewodniczący Sejmiku Sa-
morządowego K. Prędki, komendant wo-
jewódzki Policji insp. B. Mucha, szef Wo-
jewódzkiego Sztabu Wojskowego płk. J. 
Panek, komendant wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej st. brygadier E. Zajączkow-
ski, prezes Sądu Wojewódzkiego T. Nowa-
kowski, prokurator wojewódzki J. Kasiura, a 
także burmistrzowie Dusznik i okolicznych 
miast, dyrektorzy przedsiębiorstw i przedsta-
wiciele „Gazety Gmin”. 

O problemach naszego województwa po-
informował Prezydenta RP wojewoda H. 
Gołębiewski. Scharakteryzował pokrótce sy-
tuację społeczno-gospodarczą, podkreślając 
problem bezrobocia. Mówił o ogromnych 
walorach turystycznych, a także o tym, iż je-
steśmy województwem niewykorzystanych 
szans. Zwrócił uwagę na potrzeby dodatko-
wej pomocy finansowei z budżetu państwa. 
Przekonywał o konieczności wydłużenia bu-
dowy międzynarodowej drogi na odcinku 

Gdańsk – Wrocław, aż do granicy w Kudo-
wie-Zdroju. Poruszył problemy związane z 
budową Szpitala Chirurgii Plastycznej w Po-
lanicy. Za największą bolączkę naszego wo-
jewództwa i Ziemi Kłodzkiej uznał wielkie 
zaniedbania w dziedzinie telefonizacji. Poin-
formował Lecha Wałęsę o powstaniu Związ-
ku Międzygminnego :Turystyczna Szóstka”, 
podkreślając jego rolę i znaczenie. Wyraził 
swoją aprobatę dla mającego powstać nie-
bawem Zespołu Międzyresortowego ds. woj. 
wałbrzyskiego, jego restrukturyzacji. 

Następnie zabrał głos prezes Związku 
Międzygminncgo „Turystyczna Szóstka”, 
wójt gminy Lewin Kłodzki Jerzy Cierczek, 
który poinformował Prezydenta o proble-
mach, z którymi borykają się nasze gminy. 
Przedstawił ogólne zasady działania Związ-
ku, wskazując na konkretne inicjatywy, któ-
re gminy podjęły. Prezydent usłyszał także o 
bolączkach i kłopotach, które powodują za-
stój gospodarczy regionu. Burmistrz Kłodz-
ka R. Wójcik rozwinął trudny problem te-
lefonizacji Kotliny Kłodzkiej. Dyrektor 
Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej 
w Dusznikach L. Skrzypczak na przykładzie 
swojego przedsiębiorstwa zwrócił uwagę 
na specyficzny, społeczny i psychologiczny 
aspekt przemian gospodarczych. Stwierdził, 
że środki skierowane na rozwój mogą po-
móc ludziom więcej niż te, przeznaczone na 
pomoc bezpośrednią, i zaapelował o zwięk-
szenie kompetencji finansowych wojewody. 
Wiceburmistrz Polanicy J. Terlecki wska-
zał na brak uporządkowania działań wokół 
FWP i nieuregulowany status prawny gmin 
uzdrowiskowych. 

Prezydent Lech Wałęsa słuchał wszyst-
kich głosów uważnie. Na bieżąco podej-
mował zagadnienia. Podkreślił, że jak za-
obserwował, nie potrafimy wykorzystać 
istniejących walorów turystycznych. Wyraził 
jednak uznanie dla poczynań gmin, nama-
wiał do rozwijania nowych form i poszuki-
wań dalszych możliwości. Zaznaczył, że bę-
dzie starał się pomóc regionowi, ale za jego 
rozwój nie może przejąć odpowiedzialności, 
gdyż ciąży ona na tych którzy tu żyją. – Ja 
nie wymiguję się, ja zgłaszam się do pomo-

Prezydent RP Lech Wałęsa
spędził urlop w Dusznikach

W sześć oczu
Po mszy św. w kościele św. Piotra i Paw-
ła prezydent L. Wałęsa i minister M. 
Wachowski spotkali się w dusznickim 
Urzędzie Miasta z burmistrzem B. Ber-
czyńskim.

Planowana początkowo krótka rozmowa 
przedłużyła się do pół godziny. Burmistrz za-
poznał gości ze sprawami miasta. Prezydent 
zainteresował się zwłaszcza zagospodarowa-
niem Zieleńca, zwrócił też uwagę na... sta-
ry gobelin wiszący w gabinecie burmistrza. 
Zgodził się przyjąć honorowy patronat nad 
50. Międzynarodowym Festiwalem Chopi-
nowskim, który odbędzie się w 1995 r., i od 
razu podpisał przygotowany przezornie w 
tej sprawie dokument. 

W tę pracowitą niedzielę prezydent spo-
tkał się następnie z ministrami spraw we-
wnętrznych Polski i Rosji, którzy „wpadli” 

helikopterem dosłownie na godzinę. W tym 
czasie w sali obrad zbierali się już przed-
stawiciele władz wojewódzkich i regional-
nych, burmistrzowie okolicznych miast, dy-
rektorzy przedsiębiorstw. Ich Spotkanie z 
prezydentem trwało ponad godzinę (opi-
sujemy to spotkanie w osobnym artykule). 
Wychodząc z budynku, Lech Wałęsa powie-
dział kilka zdań do zebranych przed Urzę-
dem duszniczan. Mogli oni zauważyć, że Ry-
nek nie zapełnił się limuzynami większymi 
niż u Caringtonów, jak to opisywały niektó-
re gazety. 

Przed wyjazdem z Dusznik Prezydent za-
prosił burmistrza B. Berczyńskiego i ks. 
prałata M. Wójtewicza na pożegnalne śnia-
danie. 

KmJ

22.01 dwóch młodych mieszkańców Kotli-
ny Kłodzkiej włamało się do mieszkania 
przy ul. Sprzymierzonych, skąd zabrali apa-
rat fotograficzny, żelazko, artykuły spożyw-
cze na sumę ok. 25 mln zł. 

23.01 z mieszkania przy ul. Słonecznej skra-
dziono tuner do odbioru telewizji sateli-
tarnej. Sprawca dostał się do środka przez 
okno. 

28.01 dokonano kradzieży z włamaniem w 
DW „Modrzewiówka”. Skradziono odzież i 
pieniądze razem na ok. 30 mln. 

12.02 w Zieleńcu skradziono dwie pary 
nart. Właścicielka zostawiła je przed wej-
ściem do baru. 

14.02 Włamano się do pokoju w sanatorium 
„Chemików”, skąd skradziono kawę, sala-
mi i butelkę rumu. 

18.02 Włamano się do biura sanatorium 
PKP. Sprawcy dostali się do środka przez 
wypchnięcie okna. Skradli ok. 11 mln w 
gotówce. 

24.02 Włamano się do stołówki baru „Ła-
such” przy ZEM-ie. Skradziono papierosy, 
kawę, konserwy, słodycze i inne artyku-
ły na ok. 16 mln. 

Z komisariatu
19 lutego w sali kina po raz kolejny spo-
tkali się z mieszkańcami miasta dusznic-
cy radni. 

Zebranych powitał krótkim sprawozda-
niem z prac Rady Miejskiej jej przewodni-
czący Stanisław Rajzer. Następnie burmistrz 
Bogdan Berczyński przedstawił obszerne 
podsumowanie działań, które podejmowały 
władze miejskie w czasie kończącej się ka-
dencji. Potem już zabierali głos przybyli, jak 
zwykle nielicznie (ok. 35 osób), dusznicza-
nie. Niektórzy interesowali się bardziej pro-
blemami miasta, inni przyszli załatwić swoje 
prywatne sprawy. 

Dużo czasu zabrała sprawa dyskoteki w 
lokalu przy ul. Słowackiego 2: mieszkańcy 
tego domu ostro zażądali zakazu jej organi-
zowania. Na sali obecni byli też jednak zwo-
lennicy dyskoteki. Jeden z młodych miesz-
kańców stwierdził, że w Dusznikach „dużo 
się zmieniło i jest całkiem lepiej, ale... nie 
istnieje życie kulturalne młodzieży w tym 
mieście” (o tym problemie piszemy artyku-
le ”Gdzie się bawić” na s. 16). Interesowano 
się również pustymi lokalami – dawną „Etiu-

dą” i „Słowianką”. Padło pytanie o możliwość 
zagospodarowania zielonego terenu przy 
ul. Mickiewicza. Radny Nowakowski mó-
wił o legalności podejmowanych przez Radę 
uchwał. Stwierdził, że organy wojewódzkie 
sprawujące nad tym kontrole uchyliły dotąd 
tylko jedną uchwałę dusznickicj Rady. 

Jak zwykle nie obyło się bez emocji, pod 
adresem radnych padało wiele oskarżeń. 
Zwłaszcza jedna z obecnych, nie przeko-
nana w sprawie mieszkaniowej, bez ogró-
dek krzyczała na burmistrza, mimo że ten 
ostrzegał o możliwości skierowania sprawy 
do sądu. Zresztą sami mieszkańcy momen-
tami kłócili się między sobą, padały całkiem 
nieparlamentarne epitety. Przy okazji rad-
nym zwrócono uwagę, że skoro przybyli na 
spotkanie z mieszkańcami, to powinni usiąść 
przodem do widowni, tymczasem widownia 
mogła patrzeć w twarz jedynie burmistrzowi 
i przewodniczącemu. 

Demokracja? oczywiście! Wszyscy jeste-
śmy równi. W wielu parlamentach posłowie 
wyzywają się i tłuką...

KmJ

Nakrzyczeć
na burmistrza

cy – powiedział Prezydent. – Wykorzystaj-
cie mnie, tylko że ja naprawdę nie wiem jak. 
Będę was popierał, przez Wachowskiego też 
się przeciśniecie – zapewnił żartobliwie. 

Na koniec spotkania niżej podpisani wrę-
czyli Panu Prezydentowi pytania od Gazety 

Gmin. Obiecał że na nie odpowie wkrótce. 
Jeśli nadejdzie odpowiedź z Warszawy przed-
stawimy wypowiedź Lecha Wałęsy naszym 
Czytelnikom. 

Barbara Drożyńska,
Krzysztof Jankowski

Lech Wałęsa przed kościołem św. św. Piotra i Pawła

Z mieszkańcami przed ratuszem
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W kraju
– Jest to największy od 1993 roku 
strajk w oświacie – powiedział w 
poniedziałek 8 kwietnia na antenie 
TVN24 prezes Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego Sławomir Broniarz. 
Tego dnia tysiące szkół w Polsce zo-
stało sparaliżowanych. Ostatni tak 
duży protest odbył się 26 lat temu, 
kiedy to z powodu akcji strajkowej w 
wielu szkołach wystąpiły problemy z 
organizacją matur. 

Jak duża skala obecnego protestu? 
Z danych przekazanych przez kurato-
ria wynika, że do strajku przystąpiło 
48,5 proc. szkół i placówek –  infor-
mował wiceminister edukacji narodo-
wej Maciej Kopeć. ZNP i samorządy 
podały, że do strajku przystąpiło po-
nad 86 proc. wszystkich placówek. W 
ramach solidarności z nauczycielami 
9 kwietnia swój strajk przeprowadzi-
li uczniowie. 

U nas
W Przedszkolu Publicznym z oddzia-
łem żłobkowym w Dusznikach-Zdro-
ju do strajku przystąpiło 100% pra-
cowników. Dyżur w placówce pełni 
jedynie dyrektor Violetta Żurek. Ze 
względu na strajk nie odbywały się 
zajęcia i nie działała kuchnia. Miej-
ski Zespół Szkół odwołał wszyst-
kie zajęcia dydaktyczne. Do straj-
ku przystąpiła większość nauczycieli, 
bo 31 z 54 zatrudnionych w szkole, 

siedmioro przebywa na długotrwa-
łym zwolnieniu lekarskim, więc w 
dyspozycji dyrekcji pozostaje zaled-
wie jedenaścioro nauczycieli (pozosta-
łe trzy osoby to dyrekcja szkoły, dane 
z 10 kwietnia). Świetlica jest czynna od 
6:30 do 16:00. Obiady są gotowane i 
tu mimo braku zajęć niewielka część 
uczniów zapisała się na posiłek.

Dla dzieci, które nie mogły po-
zostać w domu pod opieką rodzi-
ców czy dziadków przygotowano 
zajęcia w Miejskim Ośrodku Kul-
tury i Sportu oraz w Bibliotece Pu-
blicznej. 25 dzieci mogło uczestni-
czyć w zajęciach organizowanych w 
ciągu dnia, podczas których kreatyw-
nie spędzało czas.

– Decyzja o podjęciu strajku była 
dla większości z nas bardzo trudna. 
Pojawiły się pytania o etyczne aspek-
ty tej decyzji. Solidaryzujemy się z 
tymi, którzy, tak jak my, domagają 
się szacunku dla zawodu nauczycie-
la i  pracownika placówki oświatowej.  
Chcemy większych nakładów na 
oświatę, chcemy być godnie finan-
sowani. Postulujemy, aby szko-
ła była nowoczesna, innowacyj-
na, wspomagała rozwój uczniów, 
by odpowiedzialność za finansową 
realizację kluczowych zadań wzię-
ło na siebie Ministerstwo Edukacji, a 
nie przerzucało tę odpowiedzialności 
na samorządy – argumentowali roz-
poczęcie strajku członkowie Komite-
tu Strajkowego MZS i Publicznego 
Przedszkola w Dusznikach-Zdroju.

Egzamin 
gimnazjalny

Termin strajku, tak jak w 1993 r. 
zbiegł się z maturami, tak tym razem 
pokrywa się z egzaminami dla gim-
nazjalistów. 

– Egzamin gimnazjalny w naszej 
placówce udało się przeprowadzić 
bez większych problemów. Część na-
uczycieli przystąpiła do strajku i abso-
lutnie nie namawiałam ich do wzię-
cia udziału w organizacji egzaminów. 
Wystarczyła do tego ta grupa, która 
nie strajkowała i ze wsparciem moich 
zastępczyń egzamin przeprowadzili-
śmy. Wymagane były zmiany or-
ganizacyjne, ale z pewnością nie 
miały one wpływu na jakość prze-
prowadzonych egzaminów – poin-
formowała nas dyrektor MSZ Rena-
ta Brodziak.

– Jak wiadomo, nauczyciele i pra-
cownicy oświaty walczą o lepsze wa-
runki pracy. Powiem szczerze, że 
osobiście mocno ich wspieram i 
trzymam za nich kciuki. Nie odno-
szę się politycznie do tego problemu, 
bo te warunki są efektem zaniedbań 
wieloletnich. Chciałbym, by osoby, 
które nauczają i wychowują nasze 
dzieci zarabiały tyle, by nie musiały 
dorabiać „po szkole”, by nie musiały 
za własne pieniądze kupować rzeczy 
na zajęcia. Żeby absolwenci uczelni 
wyższych bili się o miejsca w polskich 
szkołach. Ważne również, by subwen-

STRAJK PRACOWNIKÓW OŚWIATY W DUSZNIKACH-ZDROJU

Basta!
Bezterminowy strajk nauczycieli rozpoczął się w poniedziałek 8 kwietnia o 
godz. 8:00. Protest wystartował po tym, jak środowiska nauczycielskie nie 
doszły do porozumienia z rządem. W tysiącach placówek edukacyjnych w 
całym kraju, w tym w Dusznikach-Zdroju nie odbyły się zajęcia.

cje przekazywane przez państwo do 
samorządów rzeczywiście starcza-
ły na realizację tak ważnych zadań, 
jak prowadzenie szkół – komento-
wał strajk nauczycieli na swoim profi-
lu burmistrz Dusznik-Zdroju Piotr Le-
wandowski.

– Jako prezes Ogniska ZNP pra-
cowników oświaty w Dusznikach-
-Zdroju serdecznie dziękuję za słowa 
wsparcia w naszych działaniach. Wal-
czymy o lepszą szkołę i godne wa-
runki pracy i płacy – skomentowa-
ła oświadczenie burmistrza Bożena 
Janukowicz.

Spotkanie z radnymi
Dyrekcja MZS, Publiczego Przed-

skola w Dusznikach-Zdroju oraz straj-
kujący nauczyciele wzięli udział w po-
siedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i 
Sportu Rady Miejskiej w Dusznikach-
-Zdroju 15 kwietnia.

– Wygląda na to, że ten strajk 
będzie trwał dłużej niż się spo-
dziewano, czyli – oby nie – do ma-
tur. Czy są jakieś zagrożenia w tym 
momencie? – pytał radny Wojciech 
Kuklis.

Dyrektor MZS Renata Brodziak 
zapewniła, że zarówno egzamin gim-
nazjalny, jak i ośmioklasisty nie był 
zagrożony ani przez moment.

– W ubiegłym tygodniu zostały 
uruchomione najpierw konsultacje 
dla maturzystów – jak tylko część z 
nauczycieli zawiesiła strajk. Następ-
nie rozpoczęto regularne zajęcia dla 
klasy maturalnej, a od dnia jutrzej-
szego [16.04] rozpoczną się zajęcia 
dla klasy 1 i 2 liceum. Dla pozosta-
łych uczniów nie jestem w stanie 
takich zajęć zorganizować – tłuma-
czyła sytuację w MZS dyrektor.

Największą niewiadomą w tej chwi-
li jest, czy zbierze się pedagogiczna 
rada klasyfikacyjna dla klasy matu-
ralnej, na której niezbędna jest więk-
szość grona nauczycielskiego. Do jej 
kworum brakuje obecnie dwóch osób 
[15.04].

– Jeśli chodzi o same egzaminy to 
są one niezagrożone. Grupa maturzy-
stów nie jest bardzo liczna, komisje są 
zapewnione i absolutnie nie będzie 
kłopotów z przeprowadzeniem 
matur – zapewniała Renata Brodziak.

Radni dopytwali o kwestie wypła-
ty wynagrodzenia dla nauczycieli za 
okres strajku.

– Pisałem już oficjalnie, że po-
pieram strajk pracowników oświa-
ty. Zadeklarowałem wobec wszyst-
kich placówek oświatowych, że jako 
gmina nie pomniejszymy przekazy-
wanych subwencji. (...) Z naszymi rad-
cami prawnymi próbujemy znaleźć 
sposób na wyjście z tej sytuacji, tak 
żeby te wynagordzenia mogły być w 
jakiś inny sposób zrekompensowane, 
ale jest to bardzo trudne. Dodatkowo 
trzeba pamiętać, że jest pewna gru-
pa nauczycieli, która strajkuje i dru-
ga, która nie strajkuje. Pośród osób, 
które strajkują są takie, które chcia-
łyby otrzymać wynagordzenia, ale są 
też takie osoby, które moralnie nie 
mogą się zgodzić na takie rozwią-
nie. (...) Na dzień dzisiejszy skłaniał-
bym się raczej ku rozwiązaniu, żeby te 
osoby, które są w trudnej sytuacji ma-
terialnej, starały się poprzez komisję 
socjalną o wypłacenie dodatkowych 
środków. My z naszej strony możemy 
zapewnić przyspieszenie przekazania 
środków na fundusz socjalny – mówił 
burmistrz Piotr Lewandowski.

* * *
Patrzac na przedruk tekstu z 1993 

roku (łam obok), właściwie w polskiej 
oświacie niewiele zmieniło się przez 
ostatnich 25 lat. Problemy i pytania 
pozostają jakby tożsame. Ile potrwa 
strajk? Czy tym razem przyniesie ja-
kieś zmiany?

Strajk
dusznickich 
nauczycieli
„Rząd pokazał tylko pięści”
„Dalszej dewastacji polskiej szko-
ły – NIE!”
„Uczniowie – nie jesteśmy prze-
ciwko wam!”
„Nie składaliśmy ślubów ubóstwa”
„Żądamy godziwych warunków 
pracy dla nauczycieli i uczniów!”

Takie i inne hasła można było zo-
baczyć w dniu rozpoczęcia matur – 
11 maja na terenie Liceum Ogólno-
kształcącego w Dusznikach-Zdroju. 
Egzamin maturalny rozpoczął się pla-
nowo, choć pracę podjęło tylko czte-
rech nauczycieli LO (w tym dyrektor). 
Pozostali podjęli strajk czynny. Dzień 
wcześniej poddenerwowani rodzi-
ce maturzystów, naciskając na grono 
profesorskie, starali się o nie dopuścić 
do strajku i przełożenia matur.

W pokoju nauczycielskim panuje 
atmosfera przygnębienia, roczarowa-
nia. Profesorowie postulowali prze-
łożenie matur i przeprowadzenie ich 
spokojnie po zakończeniu strajku. 
Ubolewają, że młodzież w takich wa-
runkach musi zdawać egzamin doj-
rzałości. Doszło do tego z winy 
rządu – twierdzi polonistka K. Śli-
wińska – Do ostatniej chwili trwa-
ła próba sił. I kto tu dba o dobro 
dzieci i młodzieży?

Nauczyciele mówią, że nie chodzi 
tylko o to, że rząd nie dotrzymał zo-
bowiązań dot. waloryzacji płac w sfe-
rze budżetowej. Czujemy się zażeno-
wani ciągłym żebraniem u rodziców 
– słyszę. Zimą temperatura w salach 
lekcyjnych spada krytycznie, bo brak 
pieniędzy na opał. Brak ich też na 
środki czystości.  Od lat nie kupowa-
no pomocy naukowych. Zimą lekcje 
wieczorowe odbywają się przy zapalo-
nych dwóch, trzech żarówkach. Wła-
ściwie to Liceum żyje dzięki płatnej 
szkole wieczorowej. Jak pracować w 
takich warunkach, jak uczyć i wycho-
wywać młodzież?

Maturzyści są trochę zdezorien-
towani, trochę przestraszeni. Raczej 
chcą zdawać teraz, choć woleliby w 
normalnych warunkach. Trudno wy-
czuć jak są ustosunkowani do strajku 
nauczycieli. Z pewnością jednak więk-
szość wolałaby zdawać egzaminy u 
swoich profesorów.

Pani K. Oktwaiec dyrektor Szko-
ły Podstawowej Nr 3 w Kłodzku, jest 
przedstawicielką kuratorium, oddele-
gowaną do pracy w komisji egzami-
nacyjnej. Zapytana, co sądzi o straj-
ku odpowiada: – Egzamin maturalny, 
jako egzamin państwowy powinien 
się odbyć. Nie mniej protest nauczy-
cieli popieram, choć w innej formie. 
matura powinna przebiegać normal-
nie – podkreśla. – Jako matka, której 
syn zdaje teraz maturę, sądzę, że nie 
można komplikować planów młodym 
ludziom. Potem przyznaje jednak, że 
sama ma wątpliwości, czy taka forma 
nacisku jest niezbędna. 

Czynny strajk podjęło 4 maja czte-
rech nauczycieli  Szkoły Podstawo-
wej. Od 10 maja strajkowała już cała 
szkoła. (...) W oświadczeniu Komitetu 
Zakładowego NZZS SOLIDARNOŚĆ 
Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Dusznikach-Zdrojuz amieszczonym 
na drzwiach szkoły czytamy: „Strajk 
nasz jest bronią ostateczną, do której 
zostaliśmy zmuszeni...”

K. Jankowski

W dniu zamknięcia numeru strajk trwa nadal [15.04.]

Przedruk z Gazety Gmin 
nr 5 (8) z czerwca 1993 r.
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Chcemy by
nas słyszano

5 KONGRES MŁODEGO SAMORZĄDU, 3-5 KWIETNIA 2019

Już po raz piąty najmłodsi samorządowcy spotkali się w Teatrze Zdrojo-
wym im. Fryderyka Chopina w Dusznikach-Zdroju. Na trzydniowy kon-
gres przybyło blisko pół setki wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 
oraz radnych.

Idea KMS
Kongres Młodego Samorządu powstał w 2015 r. jako od-
powiedź na potrzebę zagospodarowania potencjału mło-
dego pokolenia samorządowców.  Kryteria zaproszenia 
na kongres nie zmieniły się od jego pierwszej edycji – 
aby móc w nim uczestniczyć, trzeba objąć funkcję 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przed 35. 
rokiem życia. W tym roku po raz pierwszy organizato-
rzy podjęli próbę zaproszenia również radnych, spełnia-
jących kryteria wieku.

– Gdy sprawdziliśmy ile jest takich osób, okazało się, 
że jest ich ponad sześć tysięcy. Mocno nas to zaskoczy-
ło. Zaproszenie tak ogromnej liczby osób, to bardzo duże 
wyzwanie logistyczne, między innymi istniało ryzyko, że 
nie zmieścimy się w sali Teatru Zdrojowego w Duszni-
kach-Zdroju, gdzie odbywały się wykłady i panele dysku-
syjne. W związku z tym w tym roku zasygnalizowaliśmy 
tylko możliwość uczestnictwa radnych w naszym wyda-
rzeniu. W rezultacie na sali gościliśmy kilku radnych, a 
w przyszłym roku, po odpowiednich przygotowaniach, 
będziemy chcieli zaprosić już wszystkich radnych 
wojewódzkich i powiatowych – zapowiada Damian 
Bochnak z Urzędu Miasta.

– Przede wszystkim są nowi, młodzi burmistrzowie. 
Obecnie jest w kraju 172 wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast w wieku poniżej 35 lat. W poprzedniej ka-
dencji było ich 189, ale z tych 189 aż 42 przekroczyło 35 
rok w trakcie poprzedniej kadencji. Dziś mają więc np. 
36, 37 lat. Razem z tymi, którzy mieli w poprzedniej ka-
dencji poniżej 35 lat jest nas 214. Można powiedzieć, 
że młody samorząd się sprawdził, bo tylko 8 proc. 
z tej grupy ubiegając się o reelekcję przegrało wy-
bory. Na sali gościliśmy m.in. Marka Materka, najmłod-
szego prezydenta w Polsce, czy Kamila Kożuchowskiego, 
wójta gminy Piszcac, który podczas ostatnich wyborów 
otrzymał blisko 89% poparcia – mówi burmistrz Dusz-
nik-Zdroju Piotr Lewandowski.

Piąte spotkanie
Jako gospodarz Lewandowski otworzył kongres i krót-
ko przywitał jego uczestników. I od razu przystąpiono do 
rzeczy. „Raport o stanie gminy – wyzwanie i szan-
sa” – to pierwszy temat, poprowadzony przez Andrze-
ja Gniadkowskiego, redaktor Pisma Samorządu Tery-
torialnego „Wspólnota”. Przedstawienie raportu to nowy 
obowiązek nałożony na samorządy ustawą z dnia 11 
stycznia 2018 r. Jako novum budzi on wiele pytań. Uczest-
nicy rozmawiali m.in. o tym, jak interpretować przepisy, 
jaką formę powinien mieć taki raport, jak go przedstawić 
mieszkańcom i radnym.

Kolejnym punktem była debata „(De)centralizacja”, 
którą poprowadził redaktor Roman Czejarek z Pol-
skiego Radia. Udział w niej wzięli Marcin Gwóźdź – 
wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, reprezen-
tujący Prawo i Sprawiedliwość, Borys Budka – poseł 
na Sejm RP reprezentujący Platformę Obywatelską, Szy-
mon Chojnowski – wiceprezydent Świdnicy, reprezen-
tujący Wiosnę Biedronia oraz Dariusz Klimczak – wi-
ceprezes PSL i wicemarszałek woj. łódzkiego. 

– Przesłanie wg mnie jest proste: jak najwięcej wła-
dzy przekazywać w ręce samorządu, bo tu środki są 
efektywniej wydatkowane, a decyzje zapadają bliżej oby-
wateli i są lepiej z nimi konsultowane – mówi Szymon 
Chojnowski. – Wśród przykładów opłakanej centrali-
zacji warto wymienić choćby ostatnią deformę oświaty, 
która spowodowała chaos i wymusiła na samorządach 
ogromne i niespodziewane wydatki. Te miliony złotych 
w przypadku Świdnicy można było wydać, zamiast na 
rozbudowę szkoły, np. na inne, potrzebniejsze inwestycje, 
takie jak chodniki czy drogi. Z kolei przykładem dobrej 
decentralizacji jest skuteczne korzystanie z funduszy eu-
ropejskich na jak najniższym szczeblu – jak w Aglome-
racji Wałbrzyskiej, dzięki której gminy w niej zrzeszone 
mogą efektywnie wydatkować środki z Unii Europejskiej 
na wiele ważnych inwestycji. Niekoniecznie ministerstwa 
i instytucje centralne powinny decydować o podziale fun-
duszy unijnych – przekonuje wiceprezydent Świdnicy.

Po debacie scena należała do Artura Michalskie-
go, wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, który przedstawił aktu-
alnie realizowane i planowane w najbliższej przyszłości 
programy tej instytucji. Prezentację zakończyła dysku-
sja z uczestnikami, którzy dziękowali za dotychczasowe 
wsparcie w realizacji wielu inwestycji, ale również suge-
rowali najważniejsze z ich punktu widzenia zmiany w za-
sadach uczestnictwa w programach, aby środki którymi 
dysponuje NFOŚiGW mogły być maksymalnie wykorzy-
stywane przez gminy. 

Pierwszy dzień zakończyła prelekcja Romana Cze-
jarka, który po raz drugi gościł w tym dniu na scenie. 
Kompleksowo poruszył on temat sztuki wystąpień me-
dialnych oraz wyzwań we współpracy osób publicznych z 
mediami. Uczestnicy otrzymali wskazówki, jak współpra-
cować z mediami, tymi ogólnopolskimi i tymi regional-

Burmistrz Dusznik Piotr
Lewandowski: – Właściwie 
dopiero ten kongres wielu
z nas pomógł, dodał odwagi 
do działania i wiary we
własne możliwości.
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nymi, jak przygotowywać się do wy-
stąpień publicznych, jak radzić sobie 
ze stresem oraz co robić w przypadku 
kryzysu medialnego.

Drugi dzień kongresu rozpoczął 
wykład motywacyjny Szymona 
Hołowni. Większość wykładu oparta 
była o wagę relacji między ludźmi. O 
tym, jak bardzo zdewaluowały się one 
w naszym społeczeństwie, o wszech-
obecnym hejcie i o tym, że w życiu 
warto być po prostu dobrym człowie-
kiem. – Jeśli dowiedzielibyście się, że 
został wam tydzień życia, to każdy z 
was chciałby być najlepszą wersją sie-
bie. Dlaczego nie robiliście tego przez 
ostatnie 20 lat? – pytał retorycznie 
ten zanany dziennikarz i publicysta. – 
Całe życie pracujemy na dwa wyrazy: 
imię i nazwisko. Pamiętajcie o tym! 

Po dużej dawce motywacji na scenie 
zagościli przedstawiciele Viessmann 
Polska, Ecologiq i Philips Signi-
fy. Panel ten skupiony był wokół eko-
logicznych rozwiązań dedykowanym 
samorządom. Viessmann, jako lider 
rynku, zaprezentował hybrydowe sys-
temy grzewcze oparte o kotły gazowe, 
fotowoltaikę i pompy ciepła. Ecologiq 
na przykładzie zrealizowanych pro-
jektów przedszkoli przybliżył uczest-
nikom technologię ukrytą w prefa-
brykowanych obiektach użyteczności 
publicznej. Modułowe rozwiązania 
pozwalają budować dużo szybciej niż 
tradycyjne, charakteryzując się jedno-
cześnie, dzięki zastosowanym techno-
logiom, niskimi kosztami eksploatacji. 
Prezentację zakończył wykład Signi-
fy, który jest częścią grupy Philips i 
zajmuje się zintegrowanymi systema-
mi oświetleniowymi LED, usługami i 
oprogramowaniem. Na Kongresie za-
prezentowano możliwości systemu In-
teract City, który pozwala efektywnie 
zarządzać oświetleniem miasta. 

W ramach kongresu tego dnia 
o godz. 15:00 nastąpiła oficjalne 
otwarcie miejskiej bezobsługowej 
wypożyczalni rowerów górskich 
wspomaganych elektrycznie, 
umiejscowionej na nowo wybudo-
wanym parkingu Park & Ride przy 
ul. Sudeckiej. Zwieńczył je honorowy 
przejazd uczestników kongresu do-
okoła parkingu.

Po otwarciu wypożyczalni uczestni-
cy pozostali nadal w temacie i podczas 
debaty wspólnie z przedstawicielami 
Polskiego Stowarzyszenia Elek-
tromobilności i Przemysłowego 
Instytutu Motoryzacji szukali odpo-
wiedzi na pytanie, czy transport napę-
dzany elektrycznością to jeszcze dale-
ka przyszłość, czy też może bardziej 
wyzwanie teraźniejszości? Dzień za-
kończył panel poświęcony funduszom 
norweskim i sposobom ich wykorzy-
stania, który zorganizowała Fundacja 
Świadomi Klimatu.

Ostatnie przedpołudnie kongre-
su młodzi samorządowcy spędzili na 
dyskusji o... młodym samorządzie wła-
śnie. Poprowadził ją Bartosz Romo-
wicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych, 
który jest prezesem Stowarzysze-
nia Młodego Samorządu. 

Podsumowując, warto odnotować, 
że trzydniowy program kongresu wy-
pełniony był tematami, które dla mło-
dych włodarzy okazały się na tyle 
istotne, że warte kontynuowania także 
poza salą Teatru Zdrojowego.

Stowarzyszenie 
Młodego Samorządu
Podczas poprzednich edycji Kon-
gresu zrodziła się idea sforma-
lizowania współpracy samorzą-
dowców reprezentujących pierwszy 
przedział wiekowy. W efekcie powsta-
ło Stowarzyszenie Młodego Samorzą-
du, które liczy już blisko 40 członków 
z całej Polski.

W skład Zarządu Stowarzyszenia 
Młodego Samorządu wchodzą: Bar-

tosz Romowicz – burmistrz Ustrzyk 
Dolnych (prezes), Piotr Lewandow-
ski – burmistrz Dusznik-Zdroju (wi-
ceprezes), Dawid Litwin – wójt gmi-
ny Potęgowo (wiceprezes), Artur 
Ciecierski – burmistrz Zakroczymia 
(sekretarz), Marek Materek – pre-
zydent Starachowic (członek zarzą-
du), Maciej Sitarek – burmistrz Li-
dzbarka Welskiego (członek zarządu) 
i Jarosław Perzyński – burmistrz 
Sierpc (członek zarządu).

Stowarzyszenie Młodego Samorzą-
du zrzesza wśród swoich członków 
wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast oraz radnych jednostek samo-
rządu terytorialnego, którzy po raz 
pierwszy objęli mandat i złożyli ślubo-
wanie przed ukończeniem 36 roku ży-
cia, z zastrzeżeniem, że w dniu złoże-
nia pierwszej deklaracji przystąpienia 
do stowarzyszenia nie ukończyli 40 
roku życia. Celem działalności Stowa-
rzyszenia jest m.in. popularyzacja idei 
samorządności, aktywizowanie i edu-
kacja młodych w zakresie działalno-
ści samorządowej, stworzenie platfor-
my wymiany doświadczeń działaczy 
samorządowych, reprezentowanie in-
teresów członków Stowarzyszenia na 
forum publicznym w Polsce, w tym 
wobec administracji rządowej, parla-
mentu RP oraz innych instytucji pu-
blicznych i prywatnych.

Stowarzyszenie zainauguruje swoją 
działalność podczas posiedzenia Rady 
Programowej, które zaplanowane jest 
na przełom maja i czerwca.

– Wszystkich samorządowców z 
Polski, niezależnie od przynależ-
ności politycznej, zapraszamy do 
współpracy. Wspólne działanie daje 
zawsze więcej korzyści i możliwości 
do odpowiedzialnej, pełnej zaangażo-
wania i rzeczowych argumentów pra-
cy na rzecz swoich społeczności –  za-
chęca Bartosz Romowicz.

Piotr Lewandowski: – Chcemy też 
być ciałem opiniodawczym w naj-
bardziej nas interesujących ob-
szarach legislacji i ż ycia politycz-
no-społecznego. Pamiętam, że na 
początku poprzedniej kadencji by-
liśmy wszyscy trochę przestraszeni 
ogromem odpowiedzialności, na któ-
rą nie byliśmy do końca przygoto-
wani. Właściwie dopiero ten kongres 
wielu z nas pomógł, dodał odwagi do 
działania i wiary we własne możliwo-
ści. Dlatego chcielibyśmy zrobić w 
różnych miejscach w Polsce warszta-
ty dla tych, którzy będą chcieli starto-
wać, ale też dla tych, którzy dopiero co 
zostali burmistrzami.

Szymon Korzuch

Zarząd Stowarzyszenia Młodego
Samorządu. Od lewej: D. Litwin, 
A. Ciecierski, M. Sitarek, M. Mate-
rek, B. Romowicz, P. Lewandowski 
i J. Perzyński

Szymon Hołownia: – Polska musi 
być bardziej jak polskie miasta. Wię-
cej pracy u podstaw, mniej pomysłów 
na zbawienie ludzkości i wielkich 
haseł o zmianie społeczeństwa

Kongres tradycyjnie odbył się
w Teatrze Zdrojowym im.
Fryderyka Chopina 

W debacie „(De)cenrtalizacja” udział 
wzięli (od lewej): M. Gwóźdź (PiS), 
D. Klimaczak (PSL), B. Budka (PO), 
Sz. Chojnowski (Wiosna). Rozmowę 
moderował red. R. Czejarek

Artur Michalski – wiceprezes Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej

Andrzej Gniadkowski poprowadził 
pierwszy panel 5 KMS pt. „Raport
o stanie gminy – wyzwanie i szansa”
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O Dusznikach w „Roczniku”
Pod koniec ubiegłego roku uka-
zał się drukiem XII tom „Rocznika 
Muzeum Papiernictwa”. Uwadze 
Duszniczan szczególnie polecamy 
cztery artykuły, o których w kilku 
słowach poniżej.   

Dzięki opracowaniu naukowemu 
dyrektora Muzeum Papiernictwa dra 
hab. Macieja Szymczyka prześledzi-
my główne kierunki sprzedaży dusz-
nickich papierów czerpanych w XVI i 
XVII wieku.  Z artykułu dowiemy się 
m.in. że klientami młyna papiernicze-
go w Dusznikach były miasta i parafie 
hrabstwa kłodzkiego oraz najważniej-
sze miejscowości Śląska – Wrocław, 
Świdnica. Papier wykorzystywano 
także w kancelariach monarchów w 
Pradze, Warszawie, Wiedniu czy Ber-
linie. 

Opisy dusznickiej parafii, miejsco-
wych kościołów i historii Dusznik 
znajdują się w kronice spisanej prze-
szło 200 lat temu przez Josepha Kö-
glera, wybitnego historiografa ziemi 
kłodzkiej. Dotychczas nie doczekały 

się przekładu na język polski. Dzię-
ki staraniom Muzeum Papiernictwa 
materiał został przetłumaczony przez 
dra hab. Grzegorza Kowala i po raz 
pierwszy opublikowany w najnow-
szym „Roczniku”. Kögler opisał m.in. 
kościół parafialny św. Apostołów Pio-
tra i Pawła, kościół św. Krzyża w 
Dusznikach czy kaplicę pogrzebową 
św. Anny w Zieleńcu.

Lukę w stanie badań dotyczących 
dziejów Dusznik po drugiej wojnie 
światowej wypełnia artykuł Krzysz-

tofa Łagojdy „Sytuacja społeczno-
-polityczna w powiecie kłodzkim ze 
szczególnym uwzględnieniem Dusz-
nik-Zdroju w pierwszych latach po 
wojnie (1945-1947). Wybrane aspek-
ty”.  Dzięki zachowanym dokumen-
tom autor przeanalizował liczebność 
ludności niemieckiej w gminie Dusz-
niki-Zdrój oraz napływającej ludności 
polskiej. Opisał także działalność apa-
ratu represji wobec  opozycji politycz-
nej m.in. w okresie wyborów do sej-
mu w 1947 r. 

Aby upamiętnić zmarłego w 2018 r. 
Andrzeja Merkura, wieloletniego pre-
zesa Fundacji Międzynarodowych Fe-
stiwali Chopinowskich, w XII tomie 
„Rocznika” opublikowana została jego 
biografia. Opracował ją Krzysztof Jan-
kowski. Skrzętnie zebrane informacje 
autor podzielił na kilka rozdziałów, 
opisujących A. Merkura m.in. jako 
managera, budowniczego, propagato-
ra, człowieka-legendę. Wśród licznych 
faktów z życia Andrzeja Merkura jest 
i takie wspomnienie: „Wypoczywał, 

włócząc się po lesie z przyjacielem – 
myśliwym, można go było spotkać na 
spacerze po dusznickiej okolicy. Wy-
jeżdżał z żoną na koncerty do Filhar-
monii Wrocławskiej. Ostatnio cieszył 
się spotkaniami z wnukiem”. 

Najnowszy numer „Rocznika Mu-

zeum Papiernictwa” do nabycia w mu-
zealnym sklepiku lub po uprzednim 
kontakcie telefonicznym 748 627 400 
albo mailowym biuro@muzpap.pl 

Zachęcamy do lektury.

W XII tomie
„Rocznika”
zamieszczona
została biografia 
Andrzeja Merkura, 
współzałożycie-
la i wieloletniego 
prezesa Fundacji  
Międzynarodowych 
Festiwali 
Chopinowskich
w Dusznikach-
-Zdroju

Gmina Miejska Duszniki-Zdrój reali-
zuje zadanie pod nazwą „ Elektronicz-
ny System Informacji Turystycznej” 
nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/
0001686 współfinansowany w ramach 
Funduszu Mikroprojektów w Eurore-
gionie Glacensis Programu Interreg 

Wkrótce ekrany
ledowe w mieście

V-A Republika Czeska – Polska pole-
gający na zakupie czterech ekranów 
ledowych do wyświetlania informacji i 
plakatów w języku czeskim i polskim 
w najbardziej uczęszczanych miej-
scach Gminy Duszniki-Zdrój. 

Wkrótce tradycyjne słupy ogłoszeniowe
częściowo zastapią nowoczesne ekrany ledowe
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Wiosenny Rajd dookoła 
Dusznik -Zdroju
Wiosenna pogoda coraz bardziej za-
chęca do pieszych wędrówek. Tereno-
we Koło PTTK Ducha Gór Liczyrzepy 
organizuje 28 kwietnia doroczny pie-
szy rajd wiosenny dookoła Dusznik-
-Zdroju.Na wszystkich uczestników 
Rajdu czeka malownicza trasa, która 
prowadzi wzdłuż Wzgórz Lewińskich 
po najciekawszych zakątkach okolicy. 

Rajd wystartuje o godz. 9:00 ze sta-
cji PKP w Lewinie Kłodzkim. Stam-
tąd, przez Lasek Miejski i Zimne 
Wody uczestnicy dotrą do Jamrozowej 
Polany. Tam na strudzonych wędrow-
ców będzie czekała kiełbaska z grilla 
oraz ciepła herbata. Gdy już uzupełnią 
kalorie, będą mogli wziąć udział we 
wspólnej zabawie oraz w konkursach, 
a także sprawdzić się w strzelaniu z 
karabinków sportowych. Zakończenie 
rajdu planowane jest na godz. 16:30. 
Tegoroczna edycja Wiosennego Raj-
du jest organizowana z okazji 45-le-
cia Terenowego Koła PTTK „Ducha 
Gór Liczyrzepy” w Dusznikach-Zdro-
ju. Swoje uczestnictwo można zgłosić 
na kilka sposobów: osobiście – pod-
czas dyżurów Koła PTTK w Miejskim 
Ośrodku Kultury i Sportu w Duszni-
kach-Zdroju, ul. Zdrojowa 8 (środy, 
godz. 16:00 – 18:00), mailowo: kttpdu-
chgor@gmail.com, lub telefonicznie: 
697  635  427. Koszt udziału wynosi: 

dla członków PTTK, młodzieży i dzie-
ci do lat 16 – 10 zł, dla pozostałych 
– 15 zł. 

Wszystkim miłośnikom turystyki 
pieszej Koło Terenowe PTTK Ducha 
Gór Liczyrzepy proponuje ponadto 
zdobycie odznaki turystycznej „Wę-
druję z Dusznickim Kołem PTTK Du-
cha Gór Liczyrzepy”. Odznaka ma na 
celu popularyzację regionu oraz wa-
lorów turystycznych Dusznik-Zdroju. 
Jej zdobycie jest bardzo proste: w sie-
dzibie Koła PTTK Ducha Gór Liczy-
rzepy (MOKiS, ul. Zdrojowa 8), w każ-
dą środę w godz. 16:00 – 18:00 można 
pobrać karnet, na którym wyszcze-
gólnione są obiekty jakie należy od-
wiedzić. Na liście znajdują się: Rynek, 
Park Zdrojowy, Muzeum Papiernic-
twa, Czarny Staw, Jamrozowa Pola-
na, Wzgórze Rozalii, Schronisko pod 
Muflonem, Podgórze, Tofrowisko pod 
Zieleńcem, Orlica – szczyt i schroni-
sko. Aby potwierdzić swój pobyt w wy-
znaczonych miejscach, należy zdobyć 
pieczątkę lub dostarczyć fotografię 
bądź szczegółowy opis danego miej-
sca. Karnet jest weryfikowany w sie-
dzibie PTTK i na jego podstawie wy-
dawane są odznaki. 

inf. Terenowego Koła PTTK 
Ducha Gór Liczyrzepy

Miliardy w młynie
papierniczym
Kapsuła czasu
Jesienią 2018 r. podczas prac re-
montowych wieży i dachu ko-
ścioła pw. Matki Boskiej Często-
chowskiej w Lutomierzu koło 
Ząbkowic odkryto „kapsułę czasu” 
z 1924 r. Znajdowały się w niej do-
kumenty dotyczące miejscowości 
i parafii oraz duża ilość papiero-
wych pieniędzy. 

Na podstawie przepisów dotyczą-
cych rzeczy znalezionych, dysponen-
tem znaleziska jest Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków, którego decyzją 
pieniądze zostały przekazane w depo-
zyt do Muzeum Papiernictwa w Dusz-
nikach Zdroju. Zbiór składa się z: 46 
banknotów z lat 1914-1923, 2 nieroz-
ciętych arkuszy marek z 1922 r. oraz 
7 zdawkowych monet z lat 1876-1924. 

Wartość znaleziska
Aby określić wartość znalezionych 
numizmatów należy cofnąć się o nie-
mal wiek, kiedy realizowano poprzed-
ni remont lutomierskiego kościoła. 
Początek lat 20. XX wieku to w Niem-
czech okres gwałtownej inflacji, a w 
obiegu pojawiały się banknoty o co-
raz wyższych nominałach, idących w 
biliony marek. Wydrukowane nawet 
kilka miesięcy wcześniej miliardy sta-
wały się bezwartościowe. W listopa-
dzie 1923 r. przeprowadzono wymianę 
pieniędzy, w wyniku której banknoty 
inflacyjne zostały zastąpione nowymi 
markami.

Wartość banknotów zdeponowa-
nych w kapsule w Lutomierzu nawet 
w ostatnich miesiącach przed wymia-

ną była niewielka. Ich nominały od 2 
marek do 50 milionów marek nie po-
zwalały nawet latem 1923 roku na za-
kup niczego. Najwyższy nominał po-
siada pieniądz zastępczy (tzw. Notgeld) 
Ząbkowic Śląskich – 20 miliardów 
marek, wyemitowany 30 październi-
ka 1923 r. Jednak w chwili wkładania 
go do kapsuły również on był bezwar-
tościowy. Zgromadzonych banknotów 
pod koniec 1923 roku nie opłaciło się 
wymienić na nowe marki, gdyż moż-
na było za wszystkie razem uzyskać 
niespełna 3 fenigi. Bilans troszkę po-
prawiły dołożone do kapsuły monety 
z 1924 r. o łącznej wartości 68 fenigów.

Znalezisko ma niewielką wartość 
materialną, jednak jest niezwykle cen-
ne pod względem historycznym. Sta-
nowi dowód nie tyle hojności ówcze-
snych mieszkańców Lutomierza, co 
ich biedy, wszak nie włożyli do kap-

suły nic mającego jakąkolwiek war-
tość – nieważne już banknoty inflacyj-
ne, których nie warto było wymieniać 
na nowe pieniądze. Ciekawość histo-
ryków budzą nierozcięte arkusze 21 
banknotów o nominale 10 tys. i 24 
banknotów po 50 tys. marek z począt-
ku i końca 1922 r. Marka wówczas tak 
szybko traciła na wartości, że wydru-
kowanych banknotów o takich nomi-
nałach już nie opłacało się nawet roz-
cinać, gdyż nie można było za nie nic 
kupić.

Wystawę banknotów odnale-
zionych w „kapsule czasu” w Lu-
tomierzu będzie można oglądać 
w Muzeum Papiernictwa od 26 
kwietnia do 12 maja 2019 r. – za-
praszamy.

Maciej
Szymczyk

Wernisaż
w Impresji
Hotel Impresja i Fundacja 
„Dom Źródeł” zapraszają 

na wystawę malarstwa We-
roniki Pawłowskiej „Wi-

dzę”. Otwarcie wystawy od-
będzie się w piątek 3 maja 

o godz. 19:00 w Hotelu
Impresja, ul. Zielona 19.

Wstęp wolny.

Artystka jest absolwentką wy-
działu malarstwa Europejskiej 

Akademii Sztuk Pięknych oraz 
Europejskiej Akademii Foto-

grafii w Warszawie. Dyplom z 
wyróżnieniem uzyskała w 2009 
w pracowni profesora Antonie-
go Fałata, rozszerzony o aneks 

z rysunku pod kierunkiem 
profesora F. Starowieyskiego. 

Tematem jej prac jest głównie 
ciało człowieka, potraktowane 
jako obiekt malarski tworzący 

nastrojowe, wieloznaczne kom-
pozycje.

„Policjant, który
mi pomógł”

Istotą konkursu jest wyróżnienie 
tych funkcjonariuszy Policji, któ-
rzy charakteryzują się wyjątko-
wym profesjonalizmem, empa-
tyczną postawą i umiejętnościami 
w obszarze indywidualnej pomo-
cy osobom dotkniętym przemocą 
w rodzinie.

Konkurs trwa nieprzerwanie od 
2008 roku. Od tego czasu odbyło się 
już 11 jego edycji, podczas których 
wyłoniono 55 laureatów, zasługują-
cych – w ocenie społeczeństwa – na 
szczególne wyróżnienie. Byli to funk-
cjonariusze reprezentujący zarów-
no służbę prewencyjną, jak i krymi-
nalną. 12. edycja konkursu objęta jest 
honorowym patronatem Komendan-
ta Głównego Policji, zaś sama uroczy-
stość wręczenia wyróżnień zostanie 
wpisana w Centralne Obchody Świę-
ta Policji.

Procedura zgłaszania policjan-
tów do obecnej edycji konkursu 
„Policjant, który mi pomógł” trwa 

TRWA 12. EDYCJA KONKURSU

do 31 maja 2019 r. Zgodnie z regula-
minem konkursu, zgłoszenia policjan-
ta może dokonać osoba indywidualna, 
instytucja lub organizacja. Natomiast 
laureatów konkursu (5 osób) wybie-
ra Kapituła, w skład której wchodzą 
pracownicy Ogólnopolskiego Pogoto-
wia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia”, laureaci ostatnich 
trzech edycji konkursu oraz przedsta-
wiciel Biura Prewencji KGP. Typowa-
nie kandydatów odbywa się na podsta-
wie szczegółowej analizy uzasadnień 
zawartych w formularzach zgłosze-
niowych.

Formularze zgłoszeniowe moż-
na nadsyłać na adres: pogotowie@
niebieskalinia.pl lub pocztą na adres: 
„Niebieska  Linia”,  02-121 Warszawa, 
ul. Korotyńskiego 13. Formularz moż-
na pobrać na stronie: www.policjant.
niebieskalinia.pl, gdzie również wid-
nieje regulamin konkursu.

Zapraszamy do zgłaszania kandy-
datów!
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Z prądem pod górę
WYPOŻYCZALNIA ELEKTRYCZNYCH ROWERÓW MTB OTWARTA

„MTB Electric Duszniki-Zdrój 
by Roovee” – nazwa brzmi trochę 
obco, ale sama wypożyczalnia jest 
już jak najbardziej miejscowa. Dys-
ponuje piętnastoma wspomaganymi 
elektrycznie rowerami w czterech 
rozmiarach, które wypożycza się za 
pomocą aplikacji na smartfona. Do-
starczyło je, wraz z systemem infor-
matyczno-komunikacyjnym, konsor-
cjum trzech firm: lidera – Orange, 
ROOVEE z Warszawy oraz Cyklon.
bike z Kudowy-Zdroju. 

Przypomnijmy, że wypożyczalnia 
rowerów elektrycznych to część du-
żego projektu, w ramach którego 
w ub. r. przeprowadzono rewita-
lizację terenu pomiędzy ulicami 
Sudecką, Stawową i Słowackie-
go. Powstał tam parking, wpisany w 
małą architekturę parkową, z nowo-
czesnym oświetleniem i monitorin-
giem. Do dyspozycji turystów i miesz-
kańców jest 40 miejsc parkingowych, 
plac na autobusy, a teraz również ro-
werowa wypożyczalnia. Kosz inwesty-
cji to blisko 3 mln złotych, z czego aż 
85% stanowi dofinansowanie z fundu-
szy Unii Europejskiej. 

– Mamy przyjemność wspólnie z 
Cyclon Bike, dostawcą rowerów, oraz 
firmą Orange, która dla tego projek-
tu zapewnia rozwiązania z zakresu 
internetu rzeczy, za sprawą zaufania 
władz miasta Duszniki-Zdrój zapre-
zentować Państwu pierwszą taką 
wypożyczalnię na pewno w Pol-
sce, a prawdopodobnie i w Euro-
pie – mówił tuż po otwarciu Daniel 
Michalski, przedstawiciel ROOVEE.

Mateusz Jellin, burmistrz Polani-
cy-Zdroju: – Cieszę się, że Duszni-
ki zrealizowały taką inwestycję, któ-
ra będzie promować nie tylko miasto, 
ale z pewnością cały region. Rzadko 
Polanica zazdrości czegoś innym 
miastom i to jest właśnie jeden z 
tych momentów.

Senator Aleksander Szwed: – 
Dzięki takim projektom nasze 
małe ojczyzny pięknieją. Chcia-
łem bardzo serdecznie pogratulować 
tego projektu.

Jan Tarkiewicz, przewodnik sudec-
ki i wiceprezes Towarzystwa Miło-
śników Dusznik-Zdroju: – Ktoś, kto 
jeździ na nizinach, będzie mógł taki 
rowerek wypożyczyć. Będzie mógł 
nim dojechać na Zieleniec, na 
Orlicę. Dzięki temu góry będą bar-
dziej dostępne i będzie można spokoj-
nie zwiedzić je całą rodziną.

Uroczystość otwarcia wypożyczalni 
była częścią programu odbywającego 
się akurat w Dusznikach V Kongresu 
Młodego Samorządu. Jego uczestni-
cy przetestowali elektryczne rowery 
w honorowym przejeździe dookoła 
parkingu. 

Inwestycja ma zachęcić tury-
stów do pozostawienia swojego 
samochodu na parkingu i zwie-

dzenia regionu w zdrowy i przyja-
zny dla środowiska sposób. Takie-
mu aktywnemu spędzania wolnego 
czasu sprzyjają liczne trasy rowero-
we, pozwalające dotrzeć do wielu cie-
kawych zakątków. Natomiast rowery 
wspomagane elektrycznie dają możli-
wość dotarcia do miejsc, do których 
ciężko jest dojechać na zwykłym ro-
werze i pozwalają odkryć nasze wspa-
niałe góry nawet mniej wprawionym 
miłośnikom rowerowych wycieczek. 

Jak wypożyczyć?
Wypożyczalnia jest samoobsługowa.  
Aby skorzystać z roweru należy ścią-
gnąć na swój smartfon aplikację RO-
OVEE, zarejestrować się, zasilić kon-
to i zeskanować kod, który znajduje 
się na zamknięciu – przy tylnym kole. 

Koszt wypożyczenia roweru przed-

Tego nie ma jeszcze żadna z okolicznych gmin, ba, bawet żadna w Polsce! W czwartek 4 kwietnia 
nastąpiło oficjalne otwarcie miejskiej bezobsługowej wypożyczalni rowerów górskich wspomaga-
nych elektrycznie, umiejscowionej na nowym parkingu Park & Ride przy ul. Sudeckiej. 

stawia się następująco: 
• pierwsza godzina – 20 zł,
• druga godzina – 10 zł,
• trzecia i każda kolejna – 5 zł. 

W terenie górskim zasilania w ro-
werze starczy na ok. 70 km. Dystans, 
który można przejechać ze wspoma-
ganiem, jest jednak zależny od rodza-
ju terenu, a także od stopnia użycia 
wspomagania. 

Przez pięć dni po otwarciu wypo-
życzalnia odnotowała 47 przejazdów, 
łączny ich dystans to 946 km, średnia 
prędkość – 9,94 km/h. Do kasy gmi-
ny trafiło 1.220 zł.

Szymon Korzuch
Piotr Szewczyk

Do wyboru: 15 rowerów w 4 rozmiarach

Parametry jazdy, poziom naładowania baterii i moc wspomagania
kontroluje się przy użyciu dużego wyświetlacza

W oficjalnym otwarciu wypożyczalni wzięli udział m.in. uczestnicy 5. Kongresu Młodego Samorządu

Burmistrzowie, wójtowwie i prezydenci miast po starcie do rundy honorwej


