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Nauka jest ciekawa
LICEUM Z NOWYM SPRZĘTEM ZA PONAD 220 000,00 ZŁ

20 WRZEŚNIA (CZWARTEK) O GODZ. 12:00
W BUDYNKU GŁÓWNYM OBIEKTU DUSZNIKI ARENA (SALA KONFERENCYJNA – 2 PIĘTRO)

ODBĘDZIE SIĘ UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ, PODCZAS KTÓREJ ODSŁONIĘTA ZOSTANIE

TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA Ś.P. JANUSZA RAJZERA
KTÓREGO IMIENIEM ZOSTAŁA NAZWANA DUŻA PĘTLA BIEGOWA

Muzeum Papiernictwa
zaprasza na…
recital Palecznego!
Placówka obchodzi w br. 50-le-
cie działalności. Z tej okazji we 
wtorek 2 października organizu-
je konferencję jubileuszową. W 
jej części artystycznej zagra sam 
dyrektor artystyczny Międzynaro-
dowych Festiwali Chopinowskich 
prof. Piotr Paleczny.

To nie lada gratka dla melomanów, 
gdyż ten jeden z najbardziej znanych 
polskich pianistów nie występuje czę-
sto. Koncert odbędzie się w Teatrze 

Zdrojowym, a rozpocznie się o godz. 
16:00 krótkimwstępem Jana Bałcha-
na na temat domniemanego pobytu 
Fryderyka Chopina w dusznickiej pa-
pierni.
Utwory kompozytora znajdą się oczy-
wiście w programie recitalu. Wstęp 
wolny.
Koncert organizowany we współpra-
cy z Fundacją Międzynarodowych Fe-
stiwali Chopinowskich w Dusznikach-
-Zdroju.

inf. MP

Przypominamy
o dyżurach PGNiG
W związku z zawarciem porozumie-
nia o współpracy między PGNiG 
Obrót Detaliczny i Gminą Miejską 
Duszniki-Zdrój, które ma ułatwić 
mieszkańcom miasta wymianę trady-
cyjnych palenisk opalanych paliwem 
stałym na nowoczesne systemy ogrze-
wania zasilane ekologicznym pali-
wem; przypominamy, że w Urzędzie 
Miejskim w Dusznikach-Zdroju or-
ganizowane są dyżury przedstawicie-

la PGNiG, podczas których konsultan-
ci mają rozwiać wszelkie wątpliwości 
mieszkańców i pomóc w załatwieniu 
formalności związanych z wymianą 
pieca. 

Dyżury konsultanta odbywają się w 
każdą środę w godz. 10:00 – 12:30. Ser-
decznie zapraszamy. 

inf. UM

fot. Marek Grotowski

Trzy nowe pracownie czekały 
na uczniów Miejskiego Zespo-
łu Szkół powracających do klas z 
wakacji. Dzięki realizacji projektu 
unijnego placówka wzbogaciła się 
o nowoczesne laboratorium che-
miczno-fizyczne, pracownię infor-
matyczną oraz matematyczną. 

Grupa pracowników Urzędu Miej-
skiego pod przewodnictwem wi-
ceburmistrzyni Karoliny Łuszczki 
zdobyła na ten projekt dofinan-
sowanie w wysokości 188.037 zł, 
wkład własny gminy to 33.183 zł. 
Jednakże nie byłoby to możliwe bez 
wsparcia merytorycznego dyrektor 
MZS Renaty Brodziak, która opra-
cowała materiał dotyczący dydaktyki 
na bazie nowych pracowni, włącznie z 
analizą demograficzną.
– Realizacja tego projektu spowodo-
wała, że w Miejskim Zespole Szkół, a 
zwłaszcza w naszym liceum, mamy te-
raz takie warunki, jakie powinny być 
w szkole XXI w. Jeszcze kilka lat temu 
te trzy pracownie funkcjonowały z 
wyposażeniem pamiętającym nawet 
lata 70. Jeżeli ja, nauczyciel z dużym 
doświadczeniem, pamiętam sprzę-
ty,  które widziałam w swojej szkoły 
średniej, no to już dawno nastała pora 
na ich wymianę – komentuje dyrek-
tor MZS Renata Brodziak.

W ramach realizacji projektu gmi-
na wyremontowała pomieszczenia w 
których znajdują się pracownie, co 
jest zasługą kierownika gospodarcze-
go i szkolnych konserwatorów. Zaku-
piono nowe umeblowanie oraz – co 
najważniejsze – nowoczesne pomoce 
dydaktyczno-naukowe.

– Pracownia matematyczna zyska-
ła wielkoformatowy ekran dotykowy 
z nowoczesnym komputerem, gra-
ficzne kalkulatory, a także drukarkę 
3D, która daje duże możliwości, jeśli 
chodzi np. o lekcje geometrii prze-
strzennej. Uczniowie na lekcjach uczą 
się programowania drukowania róż-
nych elementów w trzech wymiarach. 
To właśnie jest ta nowa jakość z XXI 
w., która wkroczyła do naszej szkoły – 
kontynuuje dyr. Brodziak.

Dawna sala chemiczna jest teraz 
pracownią chemiczno-fizyczno-bio-
logiczną. Pozbawiona w przeszłości 

wszelkich instalacji, które umożliwia-
ły przeprowadzanie na lekcjach do-
świadczeń, wreszcie ożyła. Powróciły 
tu palniki, wyciąg chemiczny i spe-
cjalistyczne blaty robocze. Uczniowie 
mogą już nie tylko uczyć się teorii, ale 
również sprawdzać ją w praktyce. Do-
datkowo każde z biurek zostało wy-
posażone w specjalne gniazda, które 
pozwalają na przeprowadzanie do-
świadczeń z prądem na lekcjach fizy-
ki. Zakupiono plansze, specjalistycz-
ne modele, nowoczesne mikroskopy 
z kompletem preparatów do badania.

ciąg dalszy na s. 2

Miejski Zespół Szkół zyskał trzy nowoczesne pracownie dydaktyczne



2 17 .09 .2018 -  14 .10 .2018 KURIER DUSZNICKI

Zieleniec Ski Arena
z nową koleją linową
Okres letni i jesienny to dla sta-
cji narciarskiej Zieleniec czas 
wytchnienia, odpoczynku oraz 
przygotowań do nadchodzącego 
sezonu zimowego. 

W tegorocznym sezonie do sieci 
wyciągów dołączy nowa kolej linowa 
Tatralift z czteroosobowymi kanapa-
mi (typ s-4). Jej budowa jest w toku. 
Zlokalizowana w środkowej części 
Zieleńca, w miejscu znajdującego się 
niegdyś wyciągu orczykowego N10, 
nowa kolej będzie istotnym elemen-
tem sieci wyciągów zielenieckiej Ski 
Areny. Ma umożliwić narciarzom bez-
problemowe poruszanie się pomiędzy 
wszystkimi wyciągami, a także pomóc 
w zmniejszeniu kolejek przy dolnych 
stacjach. Wyciąg będzie liczył ok. 600 
metrów długości, zaś różnica wznie-
sień pomiędzy stacjami wyniesie 146 
m. Górna stacja będzie sąsiadować z 
tą, należącą do kolei nazywanej po-
tocznie „pomarańczową kanapą”. Pla-
nowana przepustowość nowego wy-
ciągu to 2.400 osób na godzinę. Stok 
będzie oczywiście wyposażony w sys-
tem sztucznego naśnieżania i oświe-
tlenie. Planowany okres oddania ko-
lei G10 to grudzień br. 

Piotr Szewczyk

Informacje z miasta
na twoim telefonie

W dzisiejszym świecie, gdzie 
wczesne powiadamianie o zagro-
żeniach czy przekazywanie in-
nych informacji jest bardzo istot-
ne, z pomocą przychodzą systemy 
i aplikacje mobilne. W Duszni-
kach-Zdroju działają dwa syste-
my:

System 
Informacyjny SMS
– to wyspecjalizowany system, który 
służy do bezpośredniego ostrzegania 
i informowania mieszkańców o ewen-
tualnych zagrożeniach, gwałtownych 
zjawiskach meteorologicznych, prze-
rwach w dostawie mediów czy też wy-
darzeniach mających miejsce na tere-

nie gminy. Każdy z mieszkańców, jeśli 
chce otrzymywać powiadomienia sms, 
może dokonać bezpłatnej rejestracji. 
Wystarczy wysłać SMS* o treści: Tak.
dkl01 na numer 661 000 112. Jeśli 
rejestracja przebiegła pomyślnie, zo-
stanie to niezwłocznie potwierdzone 
SMS-em. 

*opłata za wysyłanie SMS jest zgod-
na z twoim planem taryfowym. Wysła-
nie wiadomości SMS o zdefiniowanej 
treści oznacza akceptację regulaminu 
dostępnego na stronie www.sisms.pl

Aplikacja Blisko
– jest to aplikacja mobilna, która po-
zwala otrzymywać powiadomienia od 
lokalnych nadawców, tj. Urzędu Mia-

sta, spółki wodociągowej, energe-
tycznej i różnego rodzaju podmiotów 
istotnych dla mieszkańców. Dzięki 
aplikacji możliwe jest otrzymywanie 
powiadomień bezpośrednio na swój 
smartfon. Niewątpliwą zaletą aplika-
cji jest też możliwość konwersacji z 
nadawcą. Aby skorzystać z „BLISKO” 
wystarczy pobrać z Google Play, App 
Store czy Windows Store aplikację i 
dodać lokalnych nadawców. Korzysta-
nie z aplikacji jest bezpłatne, wystar-
czy połączenie internetowe.  

Piotr
Szewczyk

Krótko
Muzeum Papiernictwa we wrześniu 
i październiku czynne jest od ponie-
działku do soboty w godz. 9:00 – 17:00 
oraz w niedziele w godz. 9:00 – 15:00. 
Serdecznie zapraszamy.

* * *

Punkt Informacji Turystycznej i 
Promocji Miasta od września czynny 
jest od poniedziałku do piątku w godz. 
10:00 – 17:00 oraz w soboty w godz. 
10:00 – 15:00.

* * *

Główne pokazy kolorowej fontan-
ny w Dusznikach-Zdroju we wrześniu 
i październiku odbywają się w soboty, 
niedziele i święta o godz. 20:30. 1-mi-
nutowe pokazy najwyższej fontanny w 
Polsce odbywają się codziennie w go-
dzinach: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00. W innych terminach po-
kazy realizowane są odpłatnie na za-
mówienie – tel. 748 697 660.

* * *

Nauka jest ciekawa

Koleje linowe Nartorama Skyway 
Express oraz Gryglówka we wrze-
śniu kursują w soboty i niedziele w 
godz. 10:00 – 18:00. Ceny biletów wy-
noszą: w dwie strony – 18 zł normal-
ny i 14 zł ulgowy, w górę lub w dół 
– 12 zł normalny i 10 zł ulgowy. Ist-
nieje możliwość uruchomienia kolei 
również w tygodniu dla grup zorgani-
zowanych (powyżej 20 osób). W spra-
wach rezerwacji prosimy o kontakt: 
Nartorama – tel. 665 254 504, Gry-
glówka – tel. 691 957 749.

* * *

Dusznicki Express we wrześniu 
i pażdzierniku kursuje wg. rozkła-
du:  trasa Duszniki w czwartki 15:00 
– 17:00 oraz w niedziele 14:00 – 17:00. 
Odjazd co godzinę z przystanku przy 
Parku Zdrojowym. Na trasie Ziele-
niec kursy odbywają się w środy i so-
boty o 15:00 (powrót 17:45) oraz w nie-
dziele o 10:00 (powrót 12:45).  Kursy 
na Zieleniec odbywają się z przyczepą 
na rowery. Istnieje również mozliwość 
wycieczki na Torfowiska.

Kalendarz wydarzeń
Duszniki-Zdrój

22.09, godz. 19:00
Piosenki Czesława Niemena w wyko-
naniu Jarosława Królikowskiego 
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina,
wstęp wolny

26.09. godz. 15:30
Koncert Camerata Vladislavia 
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina,
bilety 15 zł grupowe
i 20 zł indywidualne 
 
29.09. godz.15:00
Koncert zespołu Genezaret 
(pieśni chrześcijańskie) 
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina, 
wstęp wolny

12.10. godz.18.00  
Spektakl „Ballada o Mistrzu” 
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina, 
wstęp wolny

Polanica-Zdrój

27.09. godz. 19:30 
Finałowy koncert muzyki
organowej i kameralnej 
Kościół WNMP,
wstęp wolny

28-30.09. godz. 19:30 
Międzynarodowy Festiwal
Spółdzielczych Zespołów
Artystycznych „Tęcza Polska” 
Teatr Zdrojowy 

ciag dalszy ze s. 1
Na liście wyposażenia znajdziemy 

takie ciekawostki, jak galwanoskop, 
model mózgu, preparaty z pantofel-
kiem, czy z eugleną. Oczywiście w sali 
nie mogło zabraknąć nowoczesnego 
projektora z tablicą. Dzięki nowemu 
wyposażeniu uczestnicy zajęć mogą 
badać wodę, ziemię i powietrze.

Funkcjonująca przedtem pracow-
nia komputerowa dysponowała sprzę-
tem z połowy lat 2000. Przy obecnej 
dynamice rozwoju technologii bardzo 
mocno odstawała od bieżących stan-
dardów. Dla porównania przypomnij-
my, że telefony komórkowe towarzy-
szą nam od 20 lat, a pierwsze modele 
miały niewiele wspólnego z dzisiejszy-
mi smartfonami.
– Pracownia informatyczna sprzed 
modernizacji to było miejsce, gdzie 
można było raczej poznawać historię 
elektroniki, niż uczyć się nowoczesnej 
informatyki – wspomina dyrektorka. 
– Dzisiaj mamy sprzęt wysokiej kla-
sy, który posłuży uczniom przez kilka 
następnych lat. Warto podkreślić, że 
również inni przedmiotowcy korzy-
stają z nowych sal. Świetnym przykła-
dem są choćby nauczyciele języków 
obcych, którzy w swoich zajęciach w 
pracowni informatycznej wykorzy-
stują uatrakcyjniające naukę różne 
e-platformy edukacyjne.
– Myślę, że znacznie podniosła się ja-
kość prowadzonych zajęć, a z pewno-

ścią są one dużo bardziej atrakcyjne 
dla młodzieży, niż były do tej pory. We 
współczesnej szkole, w dobie interne-
tu i potężnego rozwoju technologii, 
nie można bazować tylko na kredzie, 
tablicy i kartonowych planszach. Mul-
timedia w pracowniach pozwalają w 
trakcie lekcji pokazywać różne proce-
sy w sposób nie tylko atrakcyjny wizu-
alnie, ale przede wszystkim taki, który 
pozwala je uczniom lepiej zrozumieć.

Oferta zajęć i wydarzeń w MZS jest 
bardzo szeroka, a nowe pracownie 
pozwalają dusznickiej szkole być jesz-
cze bardziej atrakcyjną. – Już w paź-
dzierniku zapraszamy na Szkolny Fe-
stiwal Nauki, który będzie promował 
dyscypliny matematyczno-przyrod-
nicze. W oparciu o nowe pracownie 
nasi nauczyciele i zaproszeni profeso-
rowie z Uniwersytetu Wrocławskiego 
będą pokazywać, że nauka jest cieka-
wa, wciągająca i może fascynować. W 
ramach festiwalu będzie można zo-
baczyć m.in. jak wydrukować własne 
klocki lego, a także dowiedzieć się, co 
wspólnego ma matematyka z grami 
logicznymi. Natomiast w laboratorium 
licealiści pod okiem pań Elżbiety Gal-
ler i Renaty Rajzer zorganizują poka-
zy różnych doświadczeń dla najmłod-
szych – zachęca Renata Brodziak.

Szymon
Korzuch

W nadchodzącym sezonie zimowym w Zieleniec Ski Arena pojawi
się nowa kolej linowa Tatralift.
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Czeka aleja,
czekają pieniądze

59. SESJA RADY MIEJSKIEJ DUSZNIK-ZDROJU, 30 SIERPNIA

Jedenaście uchwał rozpatrzyli radni podczas tej jednej z ostatnich sesji bieżącej kadencji. Najwięcej dyskutowa-
no w sprawie sprzedaży komunalnego mieszkania przy ul. Słowackiego 15, a także o problemach związanych z 
uruchomieniem inwestycji modernizacji Alei Chopina. Gmina po raz drugi odwołuje się od niekonsekwentnej 
decyzji konserwatora zabytków.

Sesja rozpoczęła się w obecności 9 
radnych. Burmistrz Piotr Lewandow-
ski zgłosił wniosek, by projekt uchwa-
ły w sprawie sprzedaży mieszkania 
przy ul. Słowackiego 15/7 procedo-
wać w pierwszej kolejności ze wzglę-
du na obecność zainteresowanych 
mieszkańców. Wniosku nie przyjęto. 
W związku z tym radny Robert Kowal 
wniósł o udzielenie głosu członkowi 
wspólnoty Słowackiego 15 Łukaszowi 
Maksylewiczowi w kolejnym punkcie 
obrad – i ten wniosek uzyskał apro-
batę. W kolejnym głosowaniu rada 
odrzuciła wniosek przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Krzysztofa Woj-
tyły o wprowadzenie do porządku 
obrad dwóch projektów uchwał dot. 
uznania skarg na burmistrza za za-
sadne.

Ruszają 
nowe pracownie
W punkcie „zapytania do dyrekto-
rów jednostek podległych” burmistrz 
zwrócił się do dyrektorki Miejskie-
go Zespołu Szkół z prośbą o przybli-
żenie stanu przygotowań do otwarcia 
nowych pracowni szkolnych. – Z ra-
dością chcę poinformować, że te pra-
cownie rozpoczną pracę w dniu 3 
września, czyli w momencie rozpoczę-
cia roku szkolnego – oznajmiła Rena-
ta Brodziak. Pracownię przyrodniczą 
z laboratorium uruchomiono wcze-
śniej. Pojawiły się natomiast proble-
my związane z przetargiem na zakup 
sprzętu komputerowego i innego wy-
posażenia do pracowni matematycz-
nej oraz informatycznej. Udało się je 
jednak w porę przezwyciężyć. – Pra-
cownia informatyczna przestaje być 
pracownią „historyczną” – cieszyła się 
dyr. Brodziak. Zapowiedziała zorgani-
zowanie na przełomie września i paź-
dziernika festiwalu nauki na bazie no-
wych pracowni właśnie.

Samo się nie zaśmieca
Radna Katarzyna Wydrych skrytyko-
wała Dusznicki Zakład Komunalny za 
brak dbałości o czystość na ul. Zam-
kowej, zwłaszcza w obrębie boksu na 
odpady. Według prezesa DZK Grze-
gorza Pytlowanego ulica ta nie jest za-
niedbywana, zaś odpady zmieszane 
odbierane są z boksu niejednokrot-
nie trzy razy w ciągu tygodnia, choć 
harmonogram przewiduje odbiór jed-
nokrotny. Częściej niż zwykle odbie-
ra się też stamtąd odpady segrego-
wane i wielkogabarytowe. Boksy są 
sprzątane przy okazji wywózki. Nato-

miast porządek wokół boksów utrzy-
mywali w ub. roku pracownicy zatrud-
nieni w ramach robót publicznych, w 
br. DZK takimi nie dysponuje. Gene-
ralnie należy to do użytkowników – 
stwierdził prezes. Robert Kowal poru-
szył przy tej okazji kwestię liczebności 
i umiejscowienia boksów na odpady. 
– Diabeł tkwi w szczegółach, a praw-
da leży pośrodku – skwitował temat 
przewodniczący rady Andrzej Rymar-
czyk. Jego zdaniem z jednej strony 
mamy do czynienia z niedbałością i 
zaśmiecaniem boksów przez miesz-
kańców, z drugiej – należałoby na bie-
żąco monitorować i sprzątać te miej-
sca. To oczywiście problem nie tylko 
ul. Zamkowej.

Niech przetarg 
rozstrzygnie 
Zgodnie z wolą rady przewodniczący 
oddał głos członkowi wspólnoty Sło-
wackiego 15 Łukaszowi Maksylewi-
czowi, który przyszedł w sprawie pro-
jektu uchwały dot. przeznaczenia do 
sprzedaży mieszkania nr 7 w jego bu-
dynku. – Przyszedłem państwa pro-
sić, abyście się zgodzili na sprzedaż 
tego mieszkania – rozpoczął. Chodzi 
o ostatni lokal gminy w tym budynku. 
Powierzchnia – 67 m kw.

Temat już po raz trzeci trafił pod 
obrady Rady Miejskiej. Podczas se-
sji 24 maja w sprawie lokalu wystąpił 
duszniczanin Łukasz Gudalewicz, któ-
ry twierdził, że uzyskał z Urzędu Mia-
sta obietnicę zamiany swojego znacz-
nie mniejszego mieszkania właśnie 
na to, otrzymał klucze i nawet zdą-
żył zakupić materiały potrzebne do 
remontu. Miał nadzieję zamieszkać 
tam z rodziną i lokal od gminy wyku-
pić. Okazało się jednak, że musi klu-
cze zwrócić. Burmistrz był zaskoczo-
ny całą sytuacją. Wyjaśniał wówczas, 
że tylko jego pisemna zgoda mo-
gła być podstawą do jakiejkolwiek 
umowy z mieszkańcem. A takiej 
zgody nie było. I być nie mogło, bo 
taka zamiana nie byłaby zgodna z po-
lityką mieszkaniową gminy. Uchwa-
ła o przeznaczeniu mieszkania do 
sprzedaży nie została podjęta, a spra-
wę skierowano do rozpoznania w tzw. 
komisji infrastruktury. Burmistrz zło-
żył w tej sprawie radnym wyjaśnienia 
na piśmie, spotkał się też z zaintereso-
wanymi stronami, wielokrotnie prze-
praszał za zaistniałe nieporozumie-
nie. Zadeklarował, że zrobi wszystko, 
by jak najszybciej przedstawić do za-
miany mieszkanie, które – w miarę 
możliwości – spełni oczekiwania pp. 

Gudalewiczów. Na ich prośbę wycofał 
projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
lokalu z porządku obrad sesji nadzwy-
czajnej 6 lipca, kiedy to sprawa sta-
ła się przedmiotem długiej i gorącej 
dyskusji. Teraz projekt ponownie tra-
fił pod obrady.

Maksylewicz jest właścicielem 
mniejszego mieszkania przy Słowac-
kiego 15 i chciałby kupić większe, 
właśnie to nr 7, by zaspokoić potrzeby 
swojej rodziny. Dlatego zaapelował o 
przetarg, w którym każdy będzie miał 
równe prawa. – Mam żonę i dwój-
kę dzieci, chciałbym to miesz-
kanie kupić w drodze przetargu, 
normalnie, za uczciwe pieniądze, 
a nie za darmo czy za jakieś 10 
czy 5 proc. wartości, jak niektó-
rzy, którzy chcą dostać to miesz-
kanie – przekonywał. Wręczył prze-
wodniczącemu pismo mieszkańców 
budynku popierające sprzedaż w dro-
dze przetargu. 

Wypowiedzią mieszkańca poczu-
ła się dotknięta Katarzyna Wydrych, 
która, jak sama przyznała, otrzyma-
ła mieszkanie od gminy i wykupiła je 
za 10 proc. wartości. Jednak przewod-
niczący nie dopuścił do polemiki. Ro-
bert Kowal zwrócił jeszcze uwagę, że 

lokal w przetargu kupi ten, kto zaofe-
ruje najwyższą kwotę.

Komu się należy
Zapewne nie bez związku ze sprawą 
lokalu Słowackiego 15/7 w programie 
sesji znalazł się temat „Analiza po-
trzeb mieszkaniowych w mieście”. 
– Zaspokojenie minimalnych potrzeb 
mieszkaniowych przez konieczny 
okres osobom, które – znajdując się 
w trudnej sytuacji – nie mogą zaspo-
koić ich własnym staraniem, jest usta-
wowym obowiązkiem gminy – mówi-
ła podinspektor ds. obywatelskich i 
gospodarki mieszkaniowej Aleksan-
dra Hausner-Rosik, zapoznając rad-
nych z zasadami gospodarowania 
zasobem mieszkaniowym gminy. Pro-
cedury przydzielania lokali socjalnych 
i mieszkalnych w naszym mieście re-
guluje uchwała nr LV/279/14 Rady 
Miejskiej z 30 października 2014 r. w 
sprawie zasobu mieszkaniowego oraz 
zasad wynajmowania lokali wchodzą-
cych w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Duszniki-Zdrój.

W skrócie: o przydzielenie miesz-
kania socjalnego (najczęściej jest to 
lokal o minimalnym standardzie) 

może ubiegać się osoba bezdomna 
bądź mieszkająca w lokalu, gdzie na 
jednego domownika przypada mniej 
niż 5 m kw. Ważnym warunkiem jest 
nieposiadanie samodzielnego pokoju i 
konieczność współdzielenia pomiesz-
czeń z innymi osobami. Decydują-
ce jest kryterium dochodowe – w br. 
średni miesięczny dochód w rodzinie 
wieloosobowej nie może przekraczać 
514,90 zł na osobę, w gospodarstwie 
jednoosobowym – 772,35. 

Prawo do lokalu socjalnego mają 
także opuszczający dom dziecka lub 
placówkę opiekuńczo-wychowawczą 
w związku z uzyskaniem pełnoletnio-
ści oraz osoby, które nabyły takie pra-
wo w wyniku orzeczenia sądowego. 
Te kryteria nie obowiązują w stosun-
ku do osób zamieszkujących budyn-
ki stwarzające zagrożenie dla życia i 
zdrowia oraz tych, które utraciły miej-
sce zamieszkania wskutek klęski ży-
wiołowej, pożaru czy katastrofy bu-
dowlanej. Umowę na najem lokalu 
socjalnego zawiera się na okres od 6 
do 36 miesięcy.

O mieszkanie komunalne, przy-
dzielane na czas nieokreślony, może 
starać się w pierwszej kolejności ten, 
kto ma trudne warunki mieszkanio-

Wałbrzyski konserwator zabytków, który najpierw pozytywnie zaopiniował projekt
– zakładający od początku wycinkę chorych kasztanowców – i nawet go pochwalił, później nie wydał

wymaganej przepisami osobnej zgody na usunięcie tych drzew. 
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we (nie więcej niż 5 m kw. na osobę 
lub lokal nie nadający się do zamiesz-
kania)  i spełnia kryterium docho-
dowe –  w br. średni miesięczny do-
chód w rodzinie wieloosobowej nie 
może przekraczać 1.029,80 zł na oso-
bę, w gospodarstwie jednoosobowym 
– 1.544,70. Wnioskodawcy nie mogą 
oczywiście posiadać prawa do innego 
lokalu. 

Spełnienie kryteriów i złożenie sto-
sownego wniosku wraz z dokumenta-
mi nie oznacza jeszcze automatycznie 
przydziału mieszkania, ale umieszcze-
nie na liście oczekujących. W ratuszu 
można uzyskać szczegółowe informa-
cje na temat możliwości i zasad uzy-
skania pomocy mieszkaniowej oraz 
wsparcie w wypełnieniu wniosku. 

Przewodniczący podkreślił, jak 
ważne są to informacje – nieznajo-
mość tych zasad prowadzi często do 
nieporozumień. Z kolei burmistrz po-
informował, że Komisja Mieszkanio-
wa, która rozpatruje wnioski miesz-
kańców, zazwyczaj spotykała się raz w 
roku. Aktualnie zbiera się dwa razy, a 
w razie potrzeby nawet częściej, jeżeli 
sytuacja wnioskującego jest wyjątko-
wo trudna.

Tyle mamy
Wśród dokumentów, które otrzyma-
li radni, znalazło się zestawienie, w 
którym podano ilość i metraż budyn-
ków i lokali, którymi dysponuje gmi-
na. W jej zasobach jest aktualnie 295 
lokali mieszkalnych (w tym 35 so-
cjalnych) o łącznej powierzchni 
11.368 m kw. oraz 10 lokali użyt-
kowych i 17 garaży. Wolnych jest 
6 lokali mieszkalnych o pow. łącznej 
208 m kw. oraz 5 lokali socjalnych o 
pow. łącznej 124 m kw. Na lokal so-
cjalny oczekuje 6 uprawnionych ro-
dzin, na lokal mieszkalny – 6, na za-
mianę – 5.

Czy oczekującym pokazano te lo-
kale? A jeśli tak, to dlaczego nie sko-
rzystali z możliwości? – pytał Robert 
Kowal. Okazuje się, że są to mieszka-
nia wymagające remontu, tymczasem 
gmina zazwyczaj nie dysponuje środ-
kami wystarczającymi do przeprowa-
dzania prac na bieżąco. Tym bardziej 
nie dysponują takimi środkami ocze-
kujący, których dochody są przecież 
z definicji mocno ograniczone. – War-
to remontować, bo te potrzeby miesz-
kańców powinniśmy zaspokajać (…). 
Musimy zastanowić się też nad budo-
wą nowych mieszkań – przekonywał 
burmistrz.  

Zmiany sportowe
Pierwszą przyjętą podczas tej sesji 
uchwałą wprowadzono do budżetu 
miasta środki w wysokości 36.725 
zł, które Polski Związek Biathlonu 
przekazał na realizację szkoleń spor-
towych w Szkole Mistrzostwa Sporto-
wego. Projekt przeszedł jednogłośnie.

Kolejną uchwałą rada przyjęła 
zmiany w uchwale w sprawie sty-
pendiów sportowych dla osób fi-
zycznych za osiągane wyniki 
sportowe (za – 9, przeciw – 0, wstrzy-
mujących się – 1). Dokonano zmian 
w paragrafach dot. kryteriów przy-
znawania, wysokości stypendiów oraz 
możliwości pozbawiania zawodników 
tego wsparcia. Projekt uchwały uzy-
skał, choć nie jednogłośnie, aproba-
tę Komisji Finansów oraz Komisji 
ds. Społeczno-Kulturalnych, Oświaty, 
Zdrowia, Sportu i Turystyki. 

Zmiany monopolowe
Ta ostatnia zaaprobowała również 
projekt uchwały w sprawie ustale-
nia maksymalnej liczby zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych oraz zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży i podawania na-

pojów alkoholowych na terenie 
gminy Duszniki-Zdrój. Projekt do-
stosowuje przepisy gminne do zno-
welizowanej Ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałania alkoho-
lizmowi poprzez określenie ilości ze-
zwoleń zamiast liczby puntów sprze-
daży. Na wniosek Roberta Kowala 
komisja zaproponowała – ze wzglę-
du na turystyczny charakter mia-
sta – zwiększenie maksymalnej licz-
by zezwoleń w stosunku do założeń 
projektu. Na sprzedaż napojów alko-
holowych przeznaczonych do spoży-
cia poza miejscem sprzedaży według 
tej propozycji może  być tych zezwo-
leń najwyżej 87, zaś przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży – 
nie więcej niż 285. Z tych ilości 1/3 
dotyczy napojów o zawartości alko-
holu pow. 18%. Zmiany te wprowa-
dzono do projektu autopoprawką bur-
mistrza.

Kowal złożył jeszcze wniosek, by 
odległość punktów sprzedaży i po-
dawania napojów alkoholowych od 
obiektów chronionych nie mogła być 
mniejsza niż 50 m, jak było w dotych-
czasowej uchwale, a nie tylko 20, jak 
przewidywał projekt. Obiekty chro-
nione to miejsca sakralne, zakłady 
opieki zdrowotnej, ogrodzone place 
zabaw, cmentarze, ośrodki i poradnie 
leczenia uzależnień oraz szkoły i inne 
placówki oświatowo-wychowawcze. 
Zarówno wniosek, jak i całą uchwałę 
z poprawkami przyjęto jednogłośnie.

Gastronomia sporna
Nie poddano pod głosowanie projek-
tu uchwały w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla 
terenów usług turystyki, usług 
sportu i rekreacji oraz zabudo-
wy mieszkaniowej w Dusznikach-
-Zdroju, obręb Zieleniec AM-2, 
AM-3, AM-4. Zakres zmian w pla-
nie omawiali Barbara i Andrzej San-
kowscy z Pracowni Architektoniczno-
-Urbanistycznej w Kłodzku. Chodzi 
o  niewielki, częściowo zalesiony te-
ren przy wyciągu „dziesiątka” w po-
bliżu granicy państwa. Teren ten nie 
został ujęty planie opracowanym w 
2005 r. jako przeznaczony pod usłu-
gi turystyki i sportu, tymczasem in-
westor planuje wyciąg wraz z trasa-
mi zmodernizować i przedłużyć. Żeby 
to przeprowadzić uzyskał niezbędne 
zgody, w tym na „wylesienie”, a ko-
lejnym krokiem jest właśnie zmia-
na w planie zagospodarowanie prze-
strzennego. Szereg zastrzeżeń do 
ustaleń planu zgłosił Krzysztof Woj-
tyła, zaniepokoiła go zwłaszcza prze-
widywana możliwość uruchomienia 
usług gastronomicznych na górnej 
stacji wyciągu, czemu jest przeciwny. 
Zdaniem Łukasza Witka wykluczanie 
usług gastronomii przy szlaku z Orli-
cy na Šerlich to lobbowanie na rzecz 
schroniska po czeskiej stronie, któ-
re obecnie jest jedynym miejscem w 
okolicy, gdzie można się zatrzymać i 
coś zjeść, to także działanie wbrew eu-
ropejskim trendom. Również Robert 
Kowal przekonywał, by nie blokować 
tej możliwości, bo jest ona korzystna 
dla turystów i dla miasta. – To nie jest 
nic złego. Nie bójmy się pozwolić in-
westować – mówił. 

Na wniosek Wojtyły projekt uchwa-
ły wycofano do ponownego rozpatrze-
nia w tzw. komisji infrastruktury. 

Gminie dość dróg 
(do odśnieżania)
Komisja ta negatywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie zalicze-
nia drogi do kategorii dróg gmin-
nych. Chodzi o odcinek zjazdu z dro-
gi wojewódzkiej 389 w Zieleńcu do 
posesji nr 97, gdzie prowadzona jest 
działalność gospodarcza. W uzasad-

nieniu do projektu uchwały czytamy, 
że powstał on z inicjatywy przewod-
niczącego Rady Miejskiej. Propozy-
cję zaopiniował pozytywnie Zarząd 
Powiatu Kłodzkiego. Ale – ostrzegł 
burmistrz Lewandowski – zaliczenie 
drogi do kategorii dróg gminnych 
oznacza dla samorządu miejskiego 
podjęcie obowiązku bieżącego utrzy-
mania tego odcinka, w tym jego od-
śnieżania. W tej sprawie nikt nie 
zabrał głosu, a projekt przepadł w gło-
sowaniu (0:6:2, jedna osoba nie wzię-
ła udziału).

Garaże na horyzoncie
Projekt kolejnej uchwały dotyczył 
wyrażenia zgody na oddanie nie-
ruchomości w dzierżawę oraz od-
stąpienia od obowiązku przetar-
gowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy. Chodzi o lokal 1b przy 
ul. Orlickiej 1, w którym działa Agen-
cja Banku PKO BP. Rada bez dyskusji 
jednogłośnie zgodziła się na bezprze-
targowe przedłużenie okresu dzierża-
wy o kolejne 5 lat.

Również jednogłośnie rada pod-
jęła uchwałę w sprawie sprzedaż 
nieruchomości gminnej. Chodzi 
o 5-metrowy pasa gruntu (ok. 380 m 
kw.) stanowiący część działki 448/28 
AM-9 położonej na miejskiej Górce. 
Uchwałę podjęto w związku z wystą-
pieniem właściciela działki przylega-
jącej (337/3 AM-9), który jest zaintere-
sowany nabyciem terenu na poprawę 
zagospodarowania. Jak zauważył bur-
mistrz, ze względu na swój kształt, 
wielkość i położenie nieruchomość ta 
nie nadaje się do innych celów.

Projekt drugiej uchwały w sprawie 
sprzedaż nieruchomości gminnej 
odesłano do weryfikacji ze względu 
na wątpliwości prawne. Przedmioto-
wa nieruchomość to części działki 37 
AM-4 obręb Wapienniki (ul. Sudec-
ka 23), a jej sprzedaż miałaby nastą-
pić również w celu poprawy zagospo-
darowania sąsiedniej nieruchomości. 
Wystąpił o to właściciel działki 38 
AM-4, dla którego teren stanowi do-
jazd do jego posesji. 

Podobnie w przypadku projektu 
kolejnej uchwały w sprawie sprze-
daży nieruchomości gminnej – 
działki 290/9 AM-8 o pow ok. 50 m 
kw., położonej przy ul. Wojska Pol-
skiego nieopodal restauracji „Presto” 

(kiedyś był tu kiosk, teraz mały par-
king) – radni jednogłośnie postano-
wili, że sprawa wymaga jeszcze prze-
analizowania. Wcześniej Komisja 
Uzdrowiskowa i Spraw Gospodarczo-
-Technicznych negatywnie zaopinio-
wała sprzedaż, m.in. dlatego, że dział-
ka jest bardzo mała i jej ew. zabudowa 
mogłaby zaburzyć dalsze planowanie 
przestrzenne w ważnym dla miasta 
miejscu. Projekt uchwały powstał na 
wniosek osoby zainteresowanej kup-
nem niewielkiego terenu w tym miej-
scu. Robert Kowal podkreślił, że jeśli 
miasto miałoby sprzedać ten teren, 
to trzeba dopilnować, żeby to, co tam 
powstanie, było ładne i funkcjonalne. 
Ustalono, że komisja przeprowadzi na 
miejscu wizję lokalną.

Na tę decyzję czeka zapewne wielu 
duszniczan. Projekt czwartej uchwały 
uchwały w sprawie sprzedaży nieru-
chomości gminnej zakładał sprze-
daż aż 19 działek w rejonie ul. Bohate-
rów Getta i Sportowej. Powierzchnia 
– 125, 197, a pozostałe po ok. 20 m 
kw. Zakupem terenu zainteresował 
się – celem poprawy zagospodaro-
wania – właściciel przylegającej dział-
ki. Jednak te małe przeznaczono w 
projekcie pod garaże, bo naprzeciw-
ko jest już szereg garaży, do których 
dojazd musi być utrzymany. Na posie-
dzeniu komisji radni ustalili, że należy 
najpierw przygotować koncepcję za-
budowy garażowej, a dopiero potem 
podejmować decyzję o sprzedaży. Po-
nadto, według wyjaśnień burmistrza, 
przed wystawieniem działek na sprze-
daż trzeba uzyskać zgodę Regionalnej 
Zarządu Gospodarki Wodnej, gdyż są 
one położone na terenie zalewowym. 
W trakcie dyskusji pojawiły się różne 
wątpliwości oraz inne koncepcje za-
gospodarowania terenu, w związku z 
czym i ten projekt skierowano do po-
nownego rozpatrzenia w tzw. komisji 
infrastruktury.

Dopieprzanie  
i szantażowanie
Również ostatni z przedłożonych na 
tej sesji uchwał projektów uchwał do-
tyczył wyrażenia zgody na sprze-
daż nieruchomości gminnej – 
mieszkania przy ul. Słowackiego 
15/7, o którym mówiono na począt-
ku obrad. Robert Kowal zwrócił uwa-
gę, że to mieszkanie wedle przepi-

sów nie mogło być przeznaczone dla 
pp. Gudalewiczów, gdyż nie spełnia-
ją oni określonych przepisami kry-
teriów. Ponadto, wedle innej uchwa-
ły, ostatni gminny lokal w budynku 
należącym do wspólnoty należy prze-
znaczyć do sprzedaży. Zatem uzależ-
nianie sprzedaży od pozytywnego za-
łatwienia wniosku pp. Gudalewiczów 
o zamianę mieszkania na większe – 
a taki wniosek padł na wcześniejszej 
sesji – jest sprzeczne z lokalnym pra-
wem i interesem gminy. Tym bardziej 
byłoby to nieuczciwe w stosunku do 
innych oczekujących na lokal socjal-
ny lub mieszkanie komunalne – prze-
konywał z kolei burmistrz. Apelował 
o nie mieszanie tych dwóch różnych 
spraw i podjęcie pozytywnej decyzji, 
co umożliwiłoby nabywcy mieszkania 
remont ogrzewania przed sezonem 
zimowym. – Nie ma żadnego racjo-
nalnego powodu wstrzymywanie tej 
sprzedaży (…). Ludzie czekają, by móc 
to mieszkanie kupić i zasiedlić – mó-
wił Lewandowski. 

Kowal przypomniał jeszcze rad-
nym, że mają do burmistrza pretensje 
o to, że nie realizuje założonej sprze-
daży mienia, tymczasem swoimi decy-
zjami sami blokują sprzedaż. Dodał, 
że w jego odczuciu pp. Gudalewiczo-
wie zostali wmanewrowani w „poli-
tyczne” rozgrywki, w których chodzi 
tylko o jedno: „dopieprzyć Lewandow-
skiemu”.

Argumenty Lewandowskiego i 
Kowala nie przekonały Katarzy-
ny Wydrych, która domagała się 
przedstawienia rozwiązania spra-
wy Gudalewiczów i obciążyła burmi-
strza odpowiedzialnością za całe za-
mieszanie. Lewandowski powtórzył 
wcześniejszą informację, że pojawiła 
się nowa możliwość zamiany miesz-
kania pp. Gudalewiczów na większe, 
ale jest za wcześnie, by mówić o kon-
kretach. Jeszcze raz przypomniał, że 
sprawa jest traktowana priorytetowo, 
ale rozwiązanie problemu nie zależy 
od tego, czy ktoś w ratuszu coś wymy-
śli albo nie, tylko od tego, czy w zaso-
bach gminy jest akurat dostępny od-
powiedni lokal.

– Tworzymy tu jakiś precedens. 
Jawnie, na wizji, państwo szantażujecie 
burmistrza – oburzał się Łukasz Wi-
tek. – Pani Katarzyno, to jest wbrew 
etyce pełnienia jakiegokolwiek man-
datu, a przede wszystkim pełnienia 

Dbając o bezpieczeństwo w mieście trzeba podjąć decyzje strategiczne i zawrzeć długofalowe
porozumienie w sprawie współpracy z Policją  – mówił na sesji burmistrz Piotr Lewandowski
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mandatu radnego. Ja nie wiem, co w 
ogóle  tutaj się dzieje – dziwił się rad-
ny.

Sprzeciw moralny
Krzysztof Wojtyła: – Ktoś w Urzę-
dzie podjął działania mające znamio-
na obietnicy w stosunku do mieszkań-
ców. A tak naprawdę, my jako radni 
służymy tym mieszkańcom… A potem 
się daje radnym uchwałę, która tak 
naprawdę łamie tę obietnicę. No kto 
jest winny złamaniu tej obietnicy? No 
radni, ponieważ to radni przeznaczają 
to mieszkanie do sprzedaży. My jako 
radni nie powinniśmy nawet wiedzieć 
o tej sytuacji. Powinniśmy dostać tę 
uchwałę do sprzedaży, ale ci ludzie, w 
zamian za to, że została złożona im ja-
kaś… coś w charakterze… albo mają-
ce znamiona obietnicy, powinni zostać 
tak potraktowani, żeby nie było dla 
nich problemu przyjąć inne miesz-
kanie. (…) Dopóki nie będzie ta spra-
wa załatwiona, to jest z punktu widze-
nia moralnego, nie powinniśmy tej 
uchwały po prostu procedować. (…) 
Chcemy, żeby to miasto było uczciwe 
w stosunku do mieszkańców.

– Oczywiście, że trzeba być jak naj-
bardziej uczciwym wobec wszystkich 
mieszkańców. Zgadzam się z panem, 
że nie powinno to w ogóle trafić pod 
obrady Rady Miejskiej. Ale proszę so-
bie przypomnieć, że ci państwo nie 
przyszli ani razu do mnie w tej spra-
wie. Pierwszy raz usłyszałem, że jest 
ten problem, na sesji, gdzie ci pań-
stwo się pojawili – odpowiadał bur-
mistrz. Nie zaprzeczał, że Gudale-
wiczowie usłyszeli w Urzędzie jakąś 
obietnicę, ale... – Ci państwo nie dosta-
li nic na piśmie ode mnie, nigdy nie 
podpisywałem żadnych związanych z 
tym decyzji. (…) Tak naprawdę sytu-
acja tych państwa powinna być trak-
towana na równi, jak wszystkich in-
nych potrzebujących, którzy są na 
tej liście. Dlatego proszę, żeby trak-
tować oddzielnie te rzeczy, ponieważ 
one nie maja nic wspólnego ze sobą. 
Przeprosiłem tych państwa i obieca-
łem, powiedziałem im, że traktujemy 
tę sprawę priorytetowo (…), próbuje-
my szukać rozwiązań. Niestety roz-
wiązania mieszkaniowe czasami trwa-
ją dłużej. Nie jesteśmy cudotwórcami, 
żeby nagle z dnia na dzień wyczaro-
wać nowe mieszkanie dla kogoś po-
trzebującego.

Rada nie zgodziła się na sprze-
daż mieszkania (4:5:1). Za przyję-
ciem projektu głosowali: Jakub Bier-
nacki, Robert Kowal, Artur Tucholski, 
Łukasz Witek. Przeciwko: Janusz 
Holcman, Bolesław Krawczyk, An-
drzej Rymarczyk, Krzysztof Wojtyła, 
Katarzyna Wydrych. Wstrzymała się 
od głosu Teresa Zarówna.

Aleja czeka na decyzję
Po maratonie głosowań przyszedł 
czas na dyskusję nad sprawozdaniem 
z pracy burmistrza za okres 18 czerw-
ca – 22 sierpnia. Radnych interesowa-
ły sprawy: spotkania z mieszkańcami 
budynku Sudecka 10 dot. komórek 
(Zarówna), obecności policji w mie-
ście (Kowal), spotkania w Nachodzie 
w sprawie projektu Aqua Mineralis 
Glacensis, dokumentacji przetargo-
wej i projektowej na modernizację 
parkingu w Zieleńcu, konkursu na 
dyrektora przedszkola oraz MOKiS 
(Holcman).

Niezwykle groźna dla interesów 
gminy jest kwestia zablokowania 
decyzją konserwatora zabytków 
realizacji projektu Aqua Minera-
lis Glacensis, dofinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej. Czę-
ścią tego transgranicznego przed-
sięwzięcia, w którym uczestniczą 
także Kudowa, Chronov i Nachod, 
jest modernizacja dusznickiej Alei 

Chopina. Wałbrzyski konserwator 
zabytków, który najpierw pozytyw-
nie zaopiniował projekt – zakładający 
od początku wycinkę chorych kaszta-
nowców – i nawet go pochwalił, póź-
niej nie wydał wymaganej przepisa-
mi osobnej zgody na usunięcie tych 
drzew. Miasto odwołało się od tej de-
cyzji do ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego. Po dziewięciu miesią-
cach ministerstwo uchyliło odmowną 
decyzję konserwatora i zobligowało 
go do ponownego rozpatrzenia spra-
wy. Niestety, decyzja znowu była nega-
tywna, choć już inaczej uzasadniona. 
Burmistrz raz jeszcze złożył odwoła-
nie w MKiDN i zabiega o drugie spo-
tkanie z wiceszefową resortu odpo-
wiedzialną za służby konserwatorskie. 
Jednocześnie poprosił partnera wio-
dącego projektu – miasto Nachod – 
żeby zwróciło się o przedłużenie ter-
minu ukończenia projektu do marca 
2020 r.

Idzie o dwa 
miliony euro
– Czy jest zagrożenie realizacji tego 
projektu? – zapytał przewodniczący. – 
Cały czas, jak jest decyzja negatywna, 
jest zagrożenie. Mówimy o tym szcze-
rze także wszystkim partnerom. I ro-
bimy wszystko, żeby to zagrożenie wy-
eliminować – odpowiedział burmistrz. 
Tłumaczył radnym absurdalność uza-
sadnienia decyzji konserwatora, który 
twierdzi, że nową aleję można posa-
dzić tuż obok istniejącej. Wedle eks-
perta oraz potencjalnego wykonawcy 
nie ma możliwości wykonania zada-
nia zgodnie z projektem i jednocze-
snego zachowania istniejących drzew. 
Zresztą wcześniej sam konserwator 
wykluczał taką możliwość ze względu 
na ochronę walorów zabytkowej alei.

Rymarczyk pytał jeszcze, czy bur-
mistrz bierze pod uwagę możliwość 
takiej zmiany projektu, która zadowoli 
służby konserwatorskie. – Takie roz-
wiązanie było dyskutowane na spo-
tkaniu z partnerami projektu, ale jest 
bardzo ryzykowne – tłumaczył bur-
mistrz. Przede wszystkim dlatego, że 
w związku z tak daleko idącymi zmia-
nami, cały wspólny wniosek czterech 
gmin byłby oceniany od początku. I 
jeśli wtedy decyzja okazałaby się ne-
gatywna, wszyscy partnerzy stracą do-
finansowanie – razem ponad dwa mi-
liony euro.

Przypomnijmy, że wcześniej kon-
serwator zabytków polecił gminie wy-
konanie niezależnej ekspertyzy drze-
wostanu Alei Chopina. Sam wskazał 
rzeczoznawcę, uznanego specjalistę 
dendrologa. Dr Wojciech Bobek po 
przeprowadzeniu badań jednoznacz-
nie stwierdził, że jedynie trzy drze-
wa z całej alei nadają się do za-
chowania, reszta powinna zostać 
usunięta ze względu na ich fatal-
ny stan, zagrażający bezpieczeń-
stwu przechodniów. To jednak nie 
przekonało konserwatora zabytków 
(ekspertyzę publikowaliśmy prawie 
w całości w ubiegłorocznym wydaniu 
sierpniowym Kuriera, nr 7).

Dr Bobek uczestniczy w działa-
niach mających na celu przekona-
nie władz konserwatorskich do ko-
nieczności wymiany drzewostanu alei. 
W najbliższym czasie burmistrze Le-
wandowski i dr Bobek spotkają się w 
tej sprawie z posłem okręgu wałbrzy-
skiego Michałem Dworczykiem, peł-
niącym funkcję szefa Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów.

Nie odpuścimy
Zdaniem Roberta Kowala konserwa-
tor zabytków „wpuścił w maliny” nas i 
naszych partnerów. Zgodził się z tym 
burmistrz, odczytując jeszcze „laurkę”, 
jaką początkowo konserwator wy-
stawił projektowi modernizacji Alei 

Chopina. Kowal zapytał też, czy mia-
sto miałoby podstawę, żeby sądzić się 
z konserwatorem. Tak, ponieważ na 
podstawie decyzji konserwatora otrzy-
maliśmy pozwolenie na budowę, a po-
tem dotację – odpowiedział burmistrz. 
– Ale nikt nie chce doprowadzić do 
takiej sytuacji, bo to byłoby najgorsze 
dla wszystkich.

Bolesław Krawczyk powiedział, że 
wedle jego informacji jeden z part-
nerów czeskich, który już zrealizował 
projekt, zapowiada zwrócenie się do 
sądu w razie zagrożenia utraty dofi-
nansowanie z powodu niezrealizowa-
nia zadania przez Duszniki. – Gdyby 
taka sytuacja wystąpiła, to jesteśmy 
pogrążeni (…). Jestem tym przerażo-
ny – mówił Krawczyk. Wiceprzewod-
niczący przyznał rację argumentom 
burmistrza, ale zaapelował, by „nie iść 
na noże z konserwatorem”, tylko się 
porozumieć. 

Oczywiście, rozmawiamy o ewen-
tualnych konsekwencjach niezreali-
zowania tego projektu – mówił bur-
mistrz. Przyznał, że rzeczywiście 
mogłoby dojść do lawiny procesów. 
Partnerzy projektu mogliby skarżyć 
Duszniki, a Duszniki konserwatora.  – 
Ale to jest scenariusz, którego, mam 
nadzieję, nigdy nie będziemy musieli 
brać pod uwagę. Są jeszcze inne roz-
wiązania. (…)  – Na pewno nie po-
zwolę na to, żeby ten projekt nie 
był realizowany – uspokajał. 

Może jednak zdublować
Krzysztof Wojtyła przypomniał, że 
już w czerwcu zaproponował rozwią-
zanie zastosowane w Sopocie, gdzie 
nową, szerszą aleję wytyczono równo-
legle do starej. Jego zdaniem projekt 
powinien zostać przeprojektowany 
zgodnie ze wskazówkami konserwa-
tora. – Panie Krzysztofie, ale ja przy-
pomnę, że pierwsza nasza propozycja 
była właśnie taka: budowy nowej alei 
obok. I to konserwator zwrócił nam 
uwagę, że Aleja Chopina jest wpisana 
do rejestru zabytków jako układ urba-
nistyczny i nie można burzyć dwusz-
palerowości tej alei, tego ciągu. I to po 
rozmowach projektanta z konserwa-
torem urodził się ten pomysł, żeby 
utrzymać jeden ciąg, żeby go posze-
rzyć, z nowymi nasadzeniami – wy-
jaśniał Lewandowski. Powtórzył też, 
że przeprojektowanie byłoby bardzo 
ryzykowne, bo jeśli taki zmieniony 
projekt nie uzyskałby akceptacji, to 
wszyscy partnerzy straciliby dofinan-
sowanie. – Musimy zrobić tak, żeby 
projekt doszedł do realizacji, przy 
zmianach które niekoniecznie muszą 
być tak potężne, tak drastyczne...

Wróć, policjo
Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, 
sprawy różne – to ostatni punkt se-
sji. Na prośbę Andrzeja Rymarczyka 
burmistrz mówił o koniecznych nie-
wielkich zmianach w projekcie par-
kingu za hotelem „Sonata” – już w 
trakcie realizacji inwestycji. Chodzi 
m.in. o uzupełnienie oświetlenia tere-
nu, przeprowadzenie od Rynku rury 
ze światłowodem na potrzeby monito-
ringu, wykonanie przejścia do remizy 
i posesji obok, zamiany nawierzchni 
asfaltowych na brukowe, przeprowa-
dzenia dodatkowej instalacji wod.-kan. 
i elektrycznej na ew. przyszłe potrze-
by usytuowania przy parkingu toalety.

– Czujemy się niebezpiecznie w 
Dusznikach. Był moment, że była 
policja dodatkowa, ale przez okres 
wakacji, przede wszystkim festi-
walu, słabo to wyglądało – Robert 
Kowal zwrócił uwagę na brak widocz-
ności policji, jej pieszych patroli. Przy-
pomniał o niedawnym incydencie z 
młodym mieszkańcem uzbrojonym 
w długi nóż, krzyczącym i biegającym 
po centrum miasta. Wystraszyło to za-

równo mieszkańców, jak i turystów.
– Trudno zaprzeczyć, że to poczucie 
bezpieczeństwa przez okres wakacyj-
ny spadło. Wszyscy się zgodzą, że kie-
dy byli u nas policjanci z Wrocławia, 
to poczucie bezpieczeństwa było zu-
pełnie inne – mówił Lewandowski. 
Zwłaszcza, że ci policjanci nie dyspo-
nowali autem i pełnili służbę patrolu-
jąc tylko nasze miasto – zauważył. Nie-
stety, Policja odmówiła przysłania na 
okres wakacyjny funkcjonariuszy z 
prewencji. Zdaniem burmistrza   Pie-
niądze, które gmina wydawała wcze-
śniej na straż miejską, powinny być 
przeznaczone w całości na wsparcie 
służby policyjnej. Burmistrz zwrócił 
uwagę na jeszcze jeden powód słabej 
obecności policji w całym powiecie – 
dużą liczbę policyjnych wakatów.

Rada jednogłośnie przyjęła wnio-
sek Krzysztofa Wojtyły, by burmistrz 
zwrócił się do Inspekcji Transportu 
Drogowego o zainstalowanie fotora-
daru w rejonie niebezpiecznego przej-
ścia dla pieszych nieopodal Muzeum 
Papiernictwa.

Szereg problemów poruszyła Ka-
tarzyna Wydrych: braku bezpieczeń-
stwa, braku bieżącego nadzoru miasta 
poprzez monitoring, uhonorowania 

zmarłego w ub. r. Janusza Rajzera, po-
rządków i remontów na cmentarzu. 
Radna postulowała ponowne otwarcie 
jezdni w Rynku przy kawiarni „Dzień 
dobry”, wycofanie się z utrzymania 
drogi wojewódzkiej do Zieleńca. Ar-
tur Tucholski i Janusz Holcman skar-
żyli się na obsługę rady, a ten dru-
gi przypomniał ponadto o kłopotach 
Zieleńca z wodą. Bolesław Krawczyk 
zwrócił uwagę, że mimo deklaracji, 
nie odbudowano schodów łączących 
ul. Kłodzką z Wrocławską (poniżej 
wejścia na cmentarz).

*
Obrady trwały nieco ponad 5,5 

godz. Następną zwykłą sesję Rady 
Miejskiej zaplanowano na czwartek 
27 września. Tydzień wcześniej, 20 
czerwca w południe, ma się odbyć 
uroczysta sesja na Jamrozowej Pola-
nie, poświęcona upamiętnieniu Janu-
sza Rajzera. 

Krzysztof
Jankowski

Czego się
nie robi
dla Zieleńca

60. SESJA RADY MIEJSKIEJ DUSZNIK-ZDROJU, 12 WRZEŚNIA

Rada zebrała się na nadzwyczajnej 
sesji tylko w jednym celu – by roz-
patrzyć projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów usług tu-
rystyki, usług sportu i rekreacji 
oraz zabudowy mieszkaniowej w 
Dusznikach-Zdroju, obręb Ziele-
niec AM-2, AM-3, AM-4. Pośpiech 
był konieczny, by nie blokować inwe-
storowi prac związanych z moderni-
zacją i przedłużeniem wyciągu nar-
ciarskiego.

Projekt był omawiany podczas se-
sji 30 sierpnia (którą relacjonujemy 
w innym miejscu). Z powodu wąt-
pliwości radni odesłali go jednak do 

ponownego rozpatrzenia w Komi-
sji Uzdrowiskowej i Spraw Gospo-
darczo-Technicznych. Na posiedze-
nie komisji projekt trafił ponownie 
z autopoprawkami burmistrza wpro-
wadzonymi przez planistów na pod-
stawie wniosków radnych. Komisja 
zaopiniowała go pozytywnie. Dwa-
naścioro obecnych na sesji rajców 
uchwałę przyjęło jednogłośnie. 

Była to rekordowo krótka sesja 
dusznickiej rady, bo niespełna 20-mi-
nutowa. A właściwie nawet krótsza, 
gdyż połowę jej czasu zajęła przerwa 
na wykonanie kserokopii.

Krzysztof
Jankowski

W Zieleńcu powstaje nowy wyciąg narciarski
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PALIWA
Od 1 lipca 2018 r. 
zakaz stosowania: 
• Węgla brunatnego oraz paliw 

produkowanych z jego wykorzy-
staniem. Węgiel brunatny ma niską 
wartość opałową, a podczas spala-
nia emituje duże ilości zanieczysz-
czeń. 

• Mułów i flotokoncentratów wę-
glowych oraz mieszanek produ-
kowanych z ich wykorzystaniem. 
Muły i floty zawierają dużą ilość 
wody, która uszkadza urządzenia i 
kominy.

• Węgla kamiennego w postaci 
miału, o uziarnieniu poniżej 3 mm. 
Spalanie miału powinno odbywać 
się tylko w zaawansowanych insta-
lacjach przemysłowych z nowocze-
snym systemem odpylania.

• Biomasy stałej (drewna) o wil-
gotności w stanie roboczym 
powyżej 20%. Spalać wolno tyl-
ko drewno suche – sezonowa-
ne najlepiej przez min. 2 lata. 
Spalanie wilgotnego drewna pro-
wadzi do dużych emisji silnie ra-
kotwórczego benzo-α-pirenu i 
bardzo szkodliwych pyłów. Ponad-
to sadza, w połączeniu z wilgocią   
z drewna może prowadzić do sa-
mozapłonu komina.

INSTALACJE GRZEWCZE 
Od 1 lipca 2018 r. 
Nowo uruchamiane kotły mogą 
spalać tylko gaz lub lekki olej opa-
łowy.

Wyjątek: miejsca, gdzie występuje 
brak możliwości technicznych przyłą-
czenia do sieci ciepłowniczej lub ga-
zowej, potwierdzony przez operatora 
sieci – tam dozwolone są kotły na pa-
liwa stałe spełniające wymagania eko-
projektu*.

Od 1 lipca 2018 r.
Wszystkie kominki rekreacyjne” 
(niebędące podstawowym źródłem 
ciepła w lokalu i nierozprowadzają-
ce ciepła) muszą spełniać wymagania 
ekoprojektu*. 

Od 1 lipca 2024 r. 
Zakaz użytkowania kopciuchów” 
(instalacji na paliwa stałe, które ie 
spełniają minimum klasy 3*).

Od 1 lipca 2028 r.
Zakaz użytkowania wszelkich in-
stalacji na paliwa stałe. Wyjątki: 
miejsca, gdzie występuje brak możli-
wości technicznych przyłączenia do 
sieci ciepłowniczej lub gazowej, po-
twierdzony przez operatora sieci – 
tam dozwolone są:
• kotły na paliwa stałe spełniające 

wymagania ekoprojektu*
• kominki “rekreacyjne” spełniające 

wymagania ekoprojektu*.

* O normach, ekoprojekcie oraz 
szczegółach uchwały antysmogowej 
dowiesz się na stronie internetowej 
irt.wroc.pl

NIE WIESZ
 JAKIE PALIWA 

MOŻESZ
STOSOWAĆ?  

Więcej informacji:

71 374 95 41
www.irt.wroc.pl

Za nieprzestrzeganie 
uchwały grozi grzywna

DO 5.000 ZŁ.
Warto też pamiętać, że utrudnia-

nie kontroli podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.

Dolny Śląsk
bez smogu
Uchwała atysmogowa dla uzdrowisk: Jelenia Góra-Cieplice, Duszniki-Zdrój,
Jedlina-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój, Szczawno-Zdrój 
– nowe przepisy, które dotyczą Ciebie!

PAMIĘTAJ!
Zanieczyszczone powietrze zbiera 
śmiertelne żniwo! Tylko na Dol-
nym Śląsku z tego powodu umiera 
rocznie ok. 3000 osób! Dla porów-
nania – tylu ludzi ginie na drogach w 
całej Polsce! 

Podstawową przyczyną zanieczysz-
czenia powietrza  są domowe pie-
ce, kotły i kominki, w których spa-
lamy  głównie węgiel i drewno. W 
piecach lądują również śmieci, co 
jest zakazane! Podczas ich spalania   
do powietrza wydostają się ekstremal-
nie niebezpieczne substancje, które 
wdychamy. Wiele z nich trafia też do 
gleby i wody, skąd wraz z żywnością 
dostają się do naszego organizmu. 

ODDYCHANI 
ZANIECZYSZCZONYM 
POWIETRZEM:
• powoduje podrażnienia oczu, 

nosa, gardła, zapalenia zatok, co 
z kolei ułatwia powstawanie alergii;

• może prowadzić do rozwoju groź-
nej, nieuleczalnej przewlekłej ob-
turacyjnej choroby płuc (PO-
ChP);

• prowadzi do zaostrzenia ataków 
astmy;

KONTAKT W SPRAWIE 
UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ:

Instytut Rozwoju Terytorialnego ul. 
Dawida 1A  
50-527 Wrocław 
tel.: (71) 374 95 41 
czystepowietrze@irt.wroc.pl

• sprzyja powstawaniu miażdżycy, 
nadciśnienia tętniczego, zabu-
rzeń rytmu serca i niedotlenie-
niu mózgu;

• może to prowadzić do zawałów 
serca i udarów mózgu kończą-
cych się zgonem.
Grupą najbardziej narażoną są 

dzieci i to już od okresu  embrio-
nalnego. Na skutek zanieczyszcze-
nia powietrza rodzą się dzieci z małą 
masą urodzeniową, a w przyszło-
ści  problemem nadwagi, z częstszy-
mi infekcjami górnych  dróg odde-
chowych, z gorszymi umiejętnościami 
poznawczymi, językowymi, czy moto-
rycznymi.

Drugą grupą ryzyka są seniorzy, 
których układ odpornościowy jest już 
słabszy. W trakcie epizodów smogo-
wych u osób starszych dochodzi m.in. 
do nagłych zaostrzeń chorób układu 
oddechowego i krążenia, stąd należy 
wówczas unikać przebywania na ze-
wnątrz i wietrzenia mieszkań.

ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA 
SPALANIA ŚMIECI NA 
TERENIE GMINY
Podejrzenia spalania śmieci zgłaszaj 
do straży miejskiej lub burmistrza, 
który sprawuje nad tym kontrolę i 
na mocy art. 379 ust. 4 ustawy Prawo 
ochrony środowiska może występo-
wać w roli oskarżyciela publicznego 
w sprawach o wykroczenia przeciw 
przepisom o ochronie środowiska.

Nowa szansa na dofi-
nansowanie moderni-
zacji ogrzewania.

Gmina Duszniki-Zdrój wspólnie 
z gminami z terenu Ziemi Kłodz-
kiej przystąpiła do przygotowania 
wspólnego  wniosku o dotację ze 
środków Unii Europejskiej na wy-
mianę kotłów opalanych paliwem 
stałym ( np. koks, węgiel, ekogro-
szek) na bardziej przyjazne  śro-
dowisku źródła ciepła. Projekt 
nosi tytuł: „Ziemia Kłodzka – czy-
ste powietrze”. 

W ramach projektu możliwe bę-
dzie dofinansowania modernizacji  
systemów grzewczych (np. wymiana 
kotła, instalacji grzewczej)  w budyn-
kach jednorodzinnych oraz lokalach 
mieszkalnych w budynkach wieloro-
dzinnych. Przewiduje się, że na ten cel 
mieszkańcy będą mogli otrzymać 
dotację w maksymalnej wysoko-
ści 20 tys. zł dla budynku jedno-
rodzinnego i 10 tys. zł dla miesz-
kania w budynku wielorodzinnym 
(wartości te mogą ulec zmianie). 

Abyśmy mogli złożyć w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Dol-
nośląskiego wniosek o dotację dla 
mieszkańców gminy, prosimy Pań-
stwa i zgłaszanie wstępnych dekla-
racji udziału w projekcie, co pozwo-
li nam na prawidłowe przygotowanie 
wniosku o dotację. Bez Państwa ak-
tywnego  udziału nie zrealizujemy 
projektu na terenie naszej gminy. 

Wstępną deklarację udziału w pro-
jekcie można składać za pośred-
nictwem internetu (http://duszniki.
badanie.net/) lub w wersji papiero-
wej na formularzu zgłoszenia od 3 
września. Aby móc złożyć deklara-
cję za pośrednictwem internetu w 
pierwszej kolejności musicie Pań-
stwo uzyskać hasło, które udostęp-
ni Państwu Dorota Zuberska z Urzę-
du Miejskiego w Dusznikach-Zdroj, 
tel 748 697 687, projekty@dusziki.pl    
Formularz drukowany zgłoszenia do-
stępny będzie w Biurze Podawczym 
Urzędu Miejskiego.  

Wstępne deklaracja udziału w 
projekcie można będzie składać w 
terminie do 23.09.2018 r. 

Złożenie deklaracji nie gwarantu-
je uzyskania dotacji, ale osoby, które 
rzetelnie wypełnią deklaracje mogą li-
czyć na preferencje w sytuacji uzyska-
nia przez projekt dofinansowania ze 
środków Unii Europejskie. 

Przed wypełnieniem zgłoszenia 
uprzejmie prosimy o uważne zapo-
znanie się z instrukcjami wypełniania. 

W przypadku pytań prosimy 
o kontakt z Dorotą Zuberską, 
tel. 748 697 687,
email: projekty@dusziki.pl  

W terminie do 23.09.2018 r. 
przewidujemy organizację spotkań w 
celu ułatwienia Państwu wypełniania 
zgłoszeń. O terminach spotkań bę-
dziemy informować odrębnym ko-
munikatem. 

UM

Ziemia
Kłodzka
– czyste
powietrze
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Źródło: Gazeta Gmin nr 7(10), sierpień 1993

Z prac Zarządu Miasta
• Omówiono plany finansowe zadań zleco-

nych i powierzonych gminom w związku 
z otrzymaniem dotacji celowych; przyjęto 
w tej sprawie projekt uchwały. 

• Przyjęto projekt uchwały w sprawie roz-
dysponowania nadwyżki budżetowej; kwo-
tę 382 mln zł przeznaczono na regulację 
płac. 

• Zarząd spotkał się z Zarządem Miasta i 
Gminy Szczytna oraz przedstawicielami 
Huty Szkła w Szczytnej i ZEM Duszniki 
w sprawie eksploatacji wysypiska śmieci 
w Słoszowie oraz w sprawie budowy no-
wego wysypiska na terenie gminy Szczyt-
na; opracowano harmonogram dalszych 
czynności z tym związanych. 

• Zarząd spotkał się z wykonawcą i insp. 
nadzoru budowy szkoły; wynegocjowano 
i podpisano umowę o generalnym wyko-
nawstwie tej inwestycji. 

• W związku z wystąpieniem Fundacji 
Szkolnej w Wałbrzychu, Zarząd uznaje 
inicjatywę za wielce wskazaną i słuszną, 
lecz ze względu na szczupłość środków 
w budżecie nie widzi możliwości współfi-
nansowania tego przedsięwzięcia. Z tego 
samego powodu Zarząd nie widzi możli-
wości partycypowania w kosztach zakupu 
magnetycznego rezonatora jądrowego dla 
Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu 
przy ul. Kamieńskiego. 

• Zgodnie z rozporządzeniem Rady Mini-
strów z 31.05.93 w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych i zgodnie z 
obowiązującą nową tabelą stawek, Zarząd 
proponuje podniesienie uposażenia dla 

Burmistrza Miasta w ramach tej samej 
XX kategorii zaszeregowania. 

• W związku z rezygnacją jednego z kon-
trahentów z kupna lokalu po b. „Etiudzie” 
Zarząd wyraża zgodę na przejęcie wszyst-
kich ustaleń i zobowiązań z tytułu prze-
prowadzonych negocjacji przez drugiego 
kontrahenta. 

• Wystąpienie Księgarni Zarząd załatwia 
negatywnie i nie wyraża zgody na pro-
wadzenie stałych kiermaszy książki na 
terenie Parku Zdrojowego. Tego typu 
kiermasze, zdaniem Zarządu, mogą być 
organizowane w sytuacjach wyjątkowych 
jak: czas trwania Festiwalu Chopinow-
skiego, Dni Książki. W tych sytuacjach 
należy również uzyskiwać indywidualne 
pozwolenia – na terenie parku obowiązu-
je zakaz prowadzenia handlu. 

• Uwzględniając głosy krytyczne w spra-
wie uprawiania handlu przed wejściem 
do Parku Zdrojowego, Zarząd postana-
wia wprowadzić zakaz wszelkiego rodza-
ju handlu w tym miejscu. 

• Zarząd zapoznał się z sytuacją i przebie-
giem prac przy budowie szkoły. 

• W związku z komunalizacją b. szlifierni, 
Zarząd proponuje, aby firma, która w tym 
obiekcie prowadzi działalność handlo-
wą, we własnym zakresie zabezpieczyła 
i zapewniła bezpieczeństwo tego obiektu 
(stróżowanie) i odprowadzała należności 
w wysokości wynegocjowanej z dotych-
czasowym właścicielem, czyli Hutą Szkła 
w Szczytnej do czasu kompleksowego za-
gospodarowania tego obiektu. 

Foto na s. 1: Tak oto wyglądał plac budo-
wy nowego pawilonu szkoły podstawowej na 
początku lipca br. 

Powoli spełnia się to co sygnalizowałem 
czytelnikom na wiosnę. Szkoła rośnie jak na 
drożdżach. Aby czytelnicy Gazety Gmin mo-
gli budowie kibicować, podaję terminy pro-
sto z umowy zawartej pomiędzy wykonawcą 
Panem Zygmuntem Depczyńskim a Zarzą-
dem Miasta: 
31 lipca – strop nad I piętrem 
20 sierpnia – ściany II piętra 
31 sierpnia – strop nad II piętrem 
20 września – konstrukcja więźb dachowych 
30 września – instalacje: elektryczna, woda, 
kanalizacja, centralne ogrzewanie
10 października – pokrycie dachów, okna
31 października – drzwi, balustrady, kraty 
30 listopada – tynki, okładziny itp. 
15 grudnia – malowanie wnętrz, podłogi, po-
sadzki, wykładziny. 

Na rok przyszły zostaje wykończenie bu-

dynku od zewnątrz (trzeba czekać, aż ściany 
lekko przeschną i nie będzie niebezpieczeń-
stwa, że mróz zniszczy tynki zewnętrzne). 

Aby kibicowanie uczynić ciekawszym, po-
daję, że każdy dzień opóźnienia w stosunku 
do podanych wyżej terminów powoduje, we-
dług umowy, obniżenie wynagrodzenia za 
roboty o 12 milionów złotych. Trzymajmy 
kciuki za kondycję pracowników na budo-
wie i za kiesę miasta, aby była wypłacalna. 

Ponieważ rozgorzał namiętny spór, nieja-
sny dla niektórych czytelników, a dotyczą-
cy budowy, postaram się jak umiem nieco 
spraw wyjaśnić. Przepraszam z góry uczest-
ników dyskusji, że pominę większość fak-
tów, być może ze szkodą dla PRAWDY, bo 
sam wszystkiego nie ogarniam, ale zależy mi 
na tym, aby czytelnicy wiedzieli o czym dys-
kusja. 

Niestety krytycy mają rację, że nastąpiło 
znaczne marnotrawstwo środków, błąd na-
tomiast tkwi w tym, że obarczają Oni winą 
Radę Miasta, która budowy do tej pory nie 

Uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju
• W sprawie nabycia przez Gminę 

Duszniki-Zdrój nieruchomości sta-
nowiącej obecnie własność p. Miko-
łaja Piotrowicza, położonej w Dusz-
nikach-Zdroju w obrębie działki nr 
geod. 122, 124 i 133: zakupione tere-
ny o powierzchni. 1.4788 ha przeznaczo-
ne są na powiększenie cmentarza komu-
nalnego. 

• W sprawie przekazania w wieczy-
ste użytkowanie gruntu oraz sprzeda-
ży usytuowanych na nim budynków i 
budowli położonych w Dusznikach-
-Zdroju przy ul. Wojska Polskiego nr 
9-11 na rzecz Centralnego Związku 
Spółdzielczości Pracy – w likwidacji. 

• W sprawie ustanowienia opłat za ko-
rzystanie z przedszkola z grupą żłob-

kową: miesięczną odpłatność ustalono na 
poziomie 10% najniższej płacy plus koszty 
produktów żywieniowych za rzeczywisty 
czas pobytu dziecka w placówce – doty-
czy to również grupy żłobkowej; za drugie 
dziecko uczęszczające do przedszkola (lub 
grupy żłobkowej) opłata jest niższa o 50% 
za wyjątkiem kosztów żywienia, za trze-
cie i następne dziecko płaci się wyłącznie 
koszty wyżywienia. 

• W sprawie utworzenia obwodów do 
głosowania oraz siedziby Obwodo-
wych Komisji Wyborczych w wy-
borach do Sejmu i Senatu w dniu 19 
września 1993 r.: utworzono 5 obwodów 
głosowania z siedzibami komisji wybor-
czych w stołówce „Łasuch”, w Szkole Pod-
stawowej przy ul. Kłodzkiej, w Bibliote-

Z dusznickiego
komisariatu
NOWY RADIOWÓZ: mieszkańcy z pew-
nością zauważyli już (i usłyszeli) nowego 
policyjnego poloneza. Policjanci z dusznic-
kiego komisariatu składają podziękowania 
władzom miasta za wydzielenie środków na 
zakup samochodu. 
Policja dziękuje też p. Czesławowi Mazur-
kiewiczowi za udostępnienie jego samocho-
du na potrzeby komisariatu. 
W nocy z 21 na 22.07 z garażu przy ul. 
Wojska Polskiego skradziono skodę favo-
rit. Właściciel cieszył się autem zaledwie je-
den dzień. Dochodzenie w toku. 
Policja apeluje do wszystkich, którzy kupują 
auta, o dokładne sprawdzanie dokumentów 
pojazdu i dokumentów tożsamości sprzeda-
jącego. Najlepiej używany samochód kupo-
wać z pewnych rąk. 
5.07 w wyniku zaplanowanej i przepro-
wadzonej akcji, miejscowych narko-
manów przyłapano na produkcji nie-
wielkiej ilości „kompotu”. Grozi im kara 
pozbawienia wolności do 2 lat. 
W nocy z 14 na 15.07 włamano się do 
garażu na osiedlu Chopin I. Ze stojące-
go w nim poloneza skradziono odzież i buty 
wartości ponad 10 milionów zł. Dochodze-
nie w toku. 
W nocy z 18 na 19.07 wybuchł pożar w 
Wytwórni Dwutlenku Węgla przy ul. Wojska 
Polskiego. Policja nie wyklucza podpalenia: 
na dachu znaleziono kanistry z benzyną. Po-
żar nie rozprzestrzenił się dzięki wyjątkowo 
szybkiej akcji naszej Straży Pożarnej. Stra-
ty szacuje się na ok. kilkanaście milionów. 

Szkoła w Dusznikach

• Wystąpienie PZU o udostępnienie nie-
odpłatnie lokalu na działalność tej firmy 
w hotelu Zarząd kieruje do aktualnego 
dzierżawcy tego obiektu, wyrażając jed-
nocześnie zgodę na podnajem; warunki 
ew. najmu do uzgodnienia między stro-
nami. 

• Zarząd podjął uchwałę o zmianach w pla-
nie wydatków w poszczególnych działach 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

• W związku z wypowiedzeniem umowy o 
pracę dotychczasowego dyrektora Pla-
cówek Upowszechniania Kultury Miasta 
Duszniki-Zdrój, Zarząd podjął uchwałę 
o ogłoszeniu konkursu na to stanowi-
sko; proponowany termin – druga poło-
wa sierpnia b. r. 

• W związku z ustawowym przejęciem 
szkół podstawowych od 01.01.94 oraz w 
świetle planowanej reorganizacji służb 
księgowych i administracyjnych w jed-
nostkach podległych samorządowi, 
Zrząd nie jest zainteresowany przejęciem 
osób pełniących funkcje księgowo-ad-
ministracyjne w szkole podstawowej w 
Dusznikach. 

• Zarząd uważa, że należy wystąpić do 
Urzędu Miasta i Gminy Szczytna w celu 
partycypacji w kosztach wynikających z 
utrzymania dzieci z terenu gminy Szczyt-
na w przedszkolu i w szkole podstawowej 
w Dusznikach. 

• Zarząd spotkał się z dyr. Szkoły Pod-
stawowej; omawiano sprawy związane z 
przejęciem szkoły i z budową nowego 
budynku.

ce Miejskiej, w Dworku Chopina oraz w 
Szpitalu. 

• W sprawie rozdysponowania nad-
wyżki budżetowej za rok 1992: nad-
wyżka zwiększa o kwotę 382.358 tys. zł 
plan dochodów i wydatków budżetu mia-
sta na rok 1993, z czego na Przedszko-
le przypada 177.400 tys., na Bibliotekę 
30.000 tys., na Ośrodek Kultury 44.000 
tys. i na Urząd Miasta 130.958 tys. zł. 

• W sprawie uchwalenia budżetu zadań 
z zakresu administracji rządowej zle-
conych gminom: zwiększono plan do-
chodów i wydatków w budżecie miasta 
na rok 1993 o kwotę 1.492.300 tys. zł., 
z czego na opiekę społeczną przypada 
1.260.000 tys., na administrację państwo-
wą 228.300 tys. zł. 

• W sprawie przyjęcia sprawozdania fi-
nansowego z działalności finansowej 
z rok 1992: Postanowiono przyjąć spra-
wozdanie finansowe z działalności Gminy 
za rok 1993. 

• W sprawie przyjęcia Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Duszniki-
-Zdrój: Radu przyjęła ten program. 

• W sprawie liczby punktów sprzeda-
ży napojów alkoholowych zawiera-
jących powyżej 45% alkoholu (z wy-
jątkiem piwa) oraz zasad usytuowania 
na terenie miasta Duszniki-Zdrój miejsc 
sprzedaży napojów alkoholowych: patrz 
wyżej – art. Uchwała alkoholowa dusznic-
kiej Rady.

prowadziła i nie kontrolowała. Prowadził 
ją Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Jak 
zwykle w takich przypadkach, i ON nie bar-
dzo jest winny. Marnotrawstwo wynikło z 
faktu porwania się z motyką na księżyc w 
roku 1985 (Ludzie, czy pamiętacie jeszcze 
tamte czasy?) Postanowiono bowiem wybu-
dować Szkołę 2000 – prosto z marzeń. Wy-
konany projekt zawiera: 26 zwykłych sal 
lekcyjnych, 9 sal lekcyjnych z gabinetami, 
2 pracownie zajęć technicznych (warsztaty), 
2 pracownie fizyko-chemiczne, nowy pełno-
wymiarowy zespół sportowy wraz z potęż-
nym zapleczem, pracownie zainteresowań, 
gabinet lekarski, świetlicę z blokiem żywie-
nia, harcówkę, dużą aulę, itd, itd. itd. Ogrzać 
taki potężny zespół budynków mogła tylko 
potężna nowa kotłownia. Ponieważ w tym 
czasie o gazie do celów grzewczych nikt nie 
słyszał, kotłownia była też „bycza”. Rozsądek 
kazał więc zacząć wielką budowę od ko-
tłowni (prawdopodobnie zadecydowałbym 
tak samo). Nikt wówczas nie pomyślał, że 

na tak duży zespół nas nie stać. Nie pamię-
tam też, aby ktoś budowę czy wielkość pro-
jektu krytykował. Za karę mamy w ziemi 
potężny fundament pod 28-metrowy komin 
i parę innych ciekawych rzeczy. Niektóre na 
domiar złego trzeba było teraz rozebrać. Tu 
jest właśnie pogrzebane to marnotrawstwo. 
Obecnie to nawet dziecko potrafi wytknąć 
wszystkie błędy budowy. W świetle powyż-
szego Krytycy mają rację, tylko teraz PSU 
NA BUDĘ taka Racja. Nieprawdą natomiast 
jest, że zmarnowano 400 mln zł przeznaczo-
ne z zeszłorocznego budżetu Miasta na bu-
dowę szkoły. Posłużyły one do ściągnięcia 
z budżetu Państwa 200 mln zł na budowę 
zgodnie z zasadą: 2 zł Miasto, 1 zł Państwo i 
nie wtopiono ich w zeszłym roku w budowę. 

Na pocieszenie i dla otarcia łez mogę po-
kazać przykład Polanicy, gdzie budowa wiel-
kiej szkoły nie może doczekać się szczęśli-
wego końca. 
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KURIER DUSZNICKI

Szczeliniec Wielki:
zamiast twierdzy – schronisko
Szczeliniec Wielki – jedno z tych 
miejsc, które należy obowiązko-
wo poznać będąc na Ziemi Kłodz-
kiej. To nie miała być atrakcja tu-
rystyczna. Na szczycie planowano 
zbudować twierdzę, a nie schroni-
sko. Ale od początku…

W roku 1790 stosunki Prus z Au-
strią nie były najlepsze, toteż Prusa-
cy postanowili wybudować na pogra-
niczu linię fortów obronnych. Jeden 
z nich powstał na górze Ptak, nie-
daleko miejscowości Karłów. Prze-
wodnikiem majora von Rauch, któ-
ry kierował budową fortu, był Frantz 
Pabel. To właśnie jemu zawdzięcza-
my odkrycie Szczelińca Wielkiego. 
Pabel zaprowadził von Raucha na 
szczyt. Gdy ten zobaczył płaską po-
wierzchnię królującej nad okolicą 
góry, uznał, że to miejsce znakomicie 
nadawać się będzie na zbudowanie 
fortyfikacji. Kazał on poszerzyć przy 
pomocy prochu ciasne przejścia, nie-
bezpieczne rozpadliny zasypać i wy-
budować kładki, które miały ułatwić 
przejście nad przepaściami. Miejsce, 
w którym powstać miała twierdza, 
zwizytował król pruski Fryderyk Wil-
helm II. Aby ułatwić królowi wejście 
na górę, Pabel zbudował drewniane 
schody. 

Jednak fort na Szczelińcu Wielkim 
nigdy nie powstał – nie wiadomo dla-
czego. Tymczasem sława tego miej-
sca cały czas rosła. Ludzie wchodzi-
li na szczyt, aby obserwować wschody 
słońca, strzelano na górze z moździe-
rzy i wsłuchiwano się w echo, gry-
wał tam kataryniarz. Z biegiem cza-

su Frantz Pabel drewniane schody 
na szczyt zastąpił kamiennymi, któ-
re służą turystom po dzień dzisiejszy. 
Założył na szczycie gospodę i osobi-
ście oprowadzał turystów po Szcze-
lińcu Wielkim, pobierając za to opła-
ty. Pierwsze schronisko na szczycie 
Szczelińca Wielkiego powstało w 1845 
r. Był to budynek w szwajcarskim sty-
lu, który dzierżył tytuł jednego z naj-
starszych schronisk w Sudetach. Miej-
sce to szybko zyskało na popularności. 
Odwiedzili je m.in.: przyszły prezydent 
USA Quincy Adams, król Fryderyk 
Wilhelm IV, czeski pisarz Karel Ča-
pek. Sam właściciel schroniska-go-
spody, Pabel, również został docenio-
ny. Dzięki swym zasługom w 1813 r. 
otrzymał tytuł przewodnika koncesjo-

nowanego, pierwszego w Europie. 
Obecnie trasę turystyczną na Szcze-

lińcu Wielkim przemierza ponad 
ćwierć miliona turystów rocznie. Aby 
podziwiać wspaniałe formacje skalne 
czy oglądać okolicę z tarasów wido-
kowych, trzeba pokonać około 150 m 
różnicy wzniesień i prawie 700 scho-
dów, które prowadzą na szczyt. Do-
znania wizualne, jakie czekają u celu, 
z pewnością nagradzają trudy wspi-
naczki. Być na Ziemi Kłodzkiej i nie 
odwiedzić Szczelińca Wielkiego, to jak 
być w Rzymie i nie zobaczyć papieża. 

Piotr 
Szewczyk

CIEKAWOSTKA

Nowy rozdział w historii

Minął pierwszy rok działalności 
Towarzystwa Miłośników Dusz-
nik-Zdroju po śmierci jego wie-
loletniego prezesa Ryszarda Grze-
lakowskiego. Był to czas wielu 
przemian, które były niezbędne, 
aby przystosować Towarzystwo do 
nowo obowiązujących przepisów. 

– Pierwszy rok poświęciliśmy 
przede wszystkim na to, żeby pouzu-
pełniać wszystkie formalności, a tak-
że poznać się od nowa jako grupa. 
Udało nam się zorganizować sztanda-
rowy na ten rok projekt, którym był 
powrót imprezy z okazji Nocy Świę-
tojańskiej – mówi Damian Bednarz, 
prezes TMDZ.

Dzięki uprzejmości rodziny nie-
odżałowanego Pana Ryszarda, To-
warzystwo wzbogaciło się o wiele 
materiałów, które zostały przez nią 
przekazane. Obecnie spoczywają one 
pod kluczem, jednak niebawem po-
winny pojawić się w aktualnie tworzo-
nej biblioteczce TMDZ. Będzie ona 
dostępna w nowej siedzibie Towarzy-
stwa w budynku Urzędu Miasta. Tę 

stałą siedzibę Towarzystwo uzysku-
je po 35 latach istnienia. – Dziękuje-
my burmistrzowi za to, że zdecydo-
wał się powierzyć nam pomieszczenia 
po Młodzieżowej Radzie Miejskiej – 
mówi Damian Bednarz.

W lokalu na poddaszu ratusza trwa-
ją obecnie ostatnie prace wykończe-
niowe. W związku z tym, członkowie 
Towarzystwa Miłośników Dusznik-
-Zdroju apelują o wsparcie. – Potrze-
bujemy pomocy ludzi dobrej woli. 
Chcemy, żeby to było miejsce, gdzie 
każdy będzie mógł przyjść, pogłębić 
swoją wiedzę, porozmawiać, spędzić 
miło czas. Potrzebujemy do tego jed-
nak mebli. Dostaliśmy już od darczyń-
ców krzesła, stolik i regały, jednak w 
dalszym ciągu cierpimy na brak sza-
fek bądź półek, które wyłożymy książ-
kami. A materiału mamy sporo – za-
pewnia Bednarz. Każdy, kto ma do 
oddania niepotrzebne meble, proszo-
ny jest o kontakt telefoniczny: 661-
212-782.

Piotr Szewczyk

Waluta
Niepodległej

NIE TYLKO DLA MIŁOŚNIKÓW NUMIZMATYKI

Zwiedzający zobaczą więc oryginal-
ne marki polskie, ostmarki i ostru-
ble wprowadzone przez niemieckie-
go okupanta jeszcze podczas I wojny 
światowej. Ta część ekspozycji uzu-
pełniona zostanie prezentacją walu-
ty państw zaborczych, będą to marki, 
korony, ruble. Chaos walutowy spotę-
gowany narastającą inflacją i walką o 
granice II Rzeczypospolitej zakończy 
reforma skarbowa Władysława Grab-

skiego, którego sylwetka i dokonanie 
także zostaną przypomniane na wy-
stawie. Lata 1924–1939 reprezento-
wać będą banknoty i monety złotowe. 
Zobaczymy m.in. jeden z najpiękniej-
szych banknotów polskich – słynną 
setkę z 1932 roku zaprojektowaną 
przez Józefa Mehoffera (na zdjęciu). 

Realizując wystawę o walucie II 
Rzeczypospolitej nie można zapo-
mnieć o przedwojennym Banku 

– wystawę pod tym tytułem będzie można oglądać od 12 paź-
dziernika do połowy grudnia w Muzeum Papiernictwa. Pre-
zentowane na nie będą pieniądze obiegowe II Rzeczypospoli-
tej od momentu odzyskanie niepodległości aż do 1939 r.

Polskim. Przy-
pomnimy więc 
zwiedzającym jego 
prezesów i skarb-
ników. To właśnie 
ich podpisy wid-
nieją na bankno-
tach prezentowanych na wystawie. 
Druk papierowych pieniędzy związa-
ny jest z działalnością innej zasłużonej 
w naszej dziejach instytucji – Polskiej 
Wytwórni Papierów Wartościowych, 
o której również zwiedzający znajdą 
na wystawie informacje. 

Ekspozycja Waluta Niepodległej 
stanie się doskonałą okazją do zapre-
zentowania kolekcji numizmatycznej, 

jaką w ostatnich latach konsekwent-
nie budowało Muzeum Papiernictwa. 
Zupełnie unikatowym w skali ogólno-
polskiej będzie pokaz próbnych wy-
druków banknotów złotowych dru-
kowanych w 1919 r. we Francji i 
Wielkiej Brytanii, które kilka lat cze-
kały na wprowadzenie do obiegu.

Wystawa organizowana jest w ra-
mach Jubileuszu 50-lecia Muzeum 

Papiernictwa (1968–2018) pod patro-
natem honorowym ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego, marszał-
ka województwa dolnośląskiego, Pol-
skiej Organizacji Turystycznej oraz 
Dolnośląskiej Organizacji Turystycz-
nej. Sponsorem wystawy jest Polska 
Wytwórnia Papierów Wartościowych 
S.A. 

Jan Bałchan

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW DUSZNIK-ZDROJU

Towarzystwo po 35 latach istnienia otrzymało swoją siedzibę na poddaszu
Urzędu Miejskiego. Na zdjęciu prezes Damian Bednarz.


