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O GONDOLI DO ZIELEŃCA NA SPOTKANIU BURMISTRZA Z MIESZKAŃCAMI

Projektowanie
czas zacząć
Miałem mieszane uczucia odnośnie tej inwestycji, ale teraz trzymam za nią kciuki – opinia jednego z uczestników tego spotkania do-
brze charakteryzuje jego przebieg i atmosferę. W środę 13 lipca w Sali Webera burmistrz Piotr Lewandowski przedstawił mieszkań-
com mocno już skonkretyzowane plany dotyczące rozwoju naszego miasta z budową kolei gondolowej na czele. Na inwestycje o takiej 
skali nie porywał się u nas nikt wcześniej. 

Tłumów w siedzibie Fundacji Mię-
dzynarodowych Festiwali Chopinow-
skich w Dusznikach-Zdroju nie było. 
Ale wśród kilkudziesięciu przybyłych 
osób znalazło się sporo przedsiębior-
ców, których biznesy zależą wprost od 
strategii miejskiego samorządu. 

COS na dobry początek
Burmistrz zaczął od Centralnego 
Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygo-
towań Olimpijskich. Kiedy ten numer 
Kuriera Dusznickiego trafi  do czytel-
ników, umowa sprzedaży kompleksu 
miejskich nieruchomości, które będą 
stanowić bazę dla działalności dusz-
nickiego COS-u będzie już zapewne 
podpisana, a stan konta gminy po-
większy się o 43 mln zł. Te pieniądze 
nie mogą zostać po prostu przejedzo-
ne, muszą pracować dla przyszłości 
miasta – podkreślił Lewandowski. Ale 
to tylko początek. Chodzi o inwesty-
cje, które planuje COS. To oczywi-
ście nie będą inwestycje gminy i gmi-
na nie wyda na nie pieniędzy, jednak 
na przyszłość miasta wpływ będą mia-
ły kolosalny. Ich wartość to prawdo-
podobnie blisko miliard zł. Pływalnia 
olimpijska z widownią na 2.000 osób, 
tor bobslejowy – również w specyfi -
kacji olimpijskiej, tunel śnieżny i hala 
lodowa – to te największe. Czy na-
prawdę powstaną? Zobaczymy. Oko-
ło roku potrwają prace projektowe, 

potem powinna rozpocząć się budo-
wa. Nawet jeśli COS-owi uda się zre-
alizować tylko część planu, to i tak dla 
gminy oznacza to wysokie dochody 
podatkowe, nowe miejsca pracy, więk-
szy napływ turystów.

Auta zostaną
pod ziemią
Gwóźdź planu Lewandowskiego to 
21-kilometrowa kolej gondolowa. Ale 
zacząć trzeba od centrum przesiad-
kowego. Miałoby powstać na łąkach 
poborowinowych pomiędzy ul. Woj-
ska Polskiego a Aleją Chopina. Taki 
ogromny teren jest potrzebny, by po-
mieścić wielopoziomowy podziemny 
parking na 3.600 aut, wypożyczalnię 
300 samochodów elektrycznych, sta-
cję elektrycznych autobusów, no i sta-
cję początkową kolei gondolowej. Na 
powierzchni – boiska, tereny zielone. 
Stąd turyści wyruszaliby zimą do Zie-
leńca, a latem w Góry Stołowe, ale 
także do innych atrakcji polsko-cze-
skiego pogranicza. Do pozostawienia 
aut na parkingu skłaniałby ich system 
zachęt i regulacji. Istotne ogranicze-
nie gigantycznego ruchu samochodo-
wego, a co za tym idzie – emisji spalin, 
to kluczowy argument przy ubieganiu 
się o fi nansowanie inwestycji. Ale o 
pieniądzach – dalej.
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Wakacje w mieście
1 SIERPNIA · PONIEDZIAŁEK
18:00–19:00

Capoera
zajęcia ruchowe w plenerze
Park Zdrojowy

20:30
Kino plenerowe
"Miasto 44"
Park Zdrojowy, wstęp wolny

2 SIERPNIA · WTOREK
12:00

Czytanie pod chmurką
„Moja babcia kocha Chopina”
Anny Czerwińskiej-Rydel
Ogród Biblioteczny
ul. Sprzymierzonych 6

17:00
Wakacje z lotką
nauka i gra w badmintona
dla dzieci i młodzieży
Hala Sportowa
ul. Sportowa

3 SIERPNIA · ŚRODA
9:30–12:30

Podstawy gry w golfa
Golf Spa Szczytna
zbiórka: parking ul. W. Polskiego

16:30
Strefa Malucha
Chopin oczami dzieci
Biblioteka Miejska
ul. Sprzymierzonych 6

4 SIERPNIA · CZWARTEK
20:30

Kino plenerowe
"Bohemian Rhapsody"
Park Zdrojowy, wstęp wolny

5 SIERPNIA  ·  PIĄTEK
11:00

Strefa Kreatywnego Dziecka
Śladami Chopina – spacer
Biblioteka Miejska
ul. Sprzymierzonych 6

19:00
Wakacje z lotką
nauka i gra w badmintona
dla dzieci i młodzieży
Hala Sportowa
ul. Sportowa

6 SIERPNIA · SOBOTA
11:00–13:00

Fabryka Pomysłów
kreatywne zajęcia
świetlica w białym bud. szkoły
ul. Sprzymierzonych 6

7 sierpnia · niedziela
17:00

Wakacje z lotką
nauka i gra w badmintona
dla dzieci i młodzieży
Hala Sportowa
ul. Sportowa

8 SIERPNIA · PONIEDZIAŁEK
11:00–13:00

Warsztaty
malowania henną
Park Zdrojowy

Warsztaty
tańca orientalnego
10:00–11:00 dzieci
19:00 – 20:00 dorośli

Park Zdrojowy
18:00–19:00

Capoera
zajęcia ruchowe w plenerze
Park Zdrojowy

9 SIERPNIA · WTOREK
11:00–13:00

Warsztaty
malowania henną
Park Zdrojowy

Warsztaty
tańca orientalnego
10:00–11:00 dzieci
19:00–20:00 dorośli

Park Zdrojowy
12:00

Czytanie pod chmurką
„Dzieci krajów europejskich”
Izabeli Brańskiej-Oleksy
Ogród Biblioteczny
ul. Sprzymierzonych 6

17:00
Wakacje z lotką
nauka i gra w badmintona
dla dzieci i młodzieży
Hala Sportowa
ul. Sportowa

10 SIERPNIA · ŚRODA
11:00–13:00

Warsztaty
malowania henną
Park Zdrojowy

Warsztaty
tańca orientalnego
10:00–11:00 dzieci
19:00–20:00 dorośli

Park Zdrojowy
16:00–17:00

Podstawy gry w golfa
Golf Spa Szczytna
zbiórka: parking ul. W. Polskiego

16:00–17:00
Wakacje z tenisem
Tenis Centrum AS
korty tenisowe, ul. Chopina

16:30
Strefa Malucha
Mały Europejczyk
Biblioteka Miejska
ul. Sprzymierzonych 6

11 SIERPNIA · CZWARTEK
11:00–13:00

Warsztaty
malowania henną
Park Zdrojowy

Warsztaty
tańca orientalnego
10:00–11:00 dzieci
19:00 – 20:00 dorośli

Park Zdrojowy
18:00

Zajęcia dla młodzieży
Biblioteczny Escape Room
Biblioteka Miejska
ul. Sprzymierzonych 6

12 SIERPNIA · PIĄTEK
11:00–13:00

Warsztaty
malowania henną
Park Zdrojowy

Warsztaty
tańca orientalnego
10:00–11:00 dzieci
19:00 – 20:00 dorośli

Park Zdrojowy
11:00

Strefa Kreatywnego Dziecka
Buenos Dias, Hiszpańska
przygoda
Biblioteka Miejska
ul. Sprzymierzonych 6

17:00
Wakacje z lotką
nauka i gra w badmintona
dla dzieci i młodzieży
Hala Sportowa
ul. Sportowa

13 SIERPNIA · SOBOTA
11:00–13:00

Fabryka Pomysłów
kreatywne zajęcia
świetlica w białym bud. szkoły
ul. Sprzymierzonych 6

14 SIERPNIA · NIEDZIELA
17:00

Wakacje z lotką
nauka i gra w badmintona
dla dzieci i młodzieży
Hala Sportowa
ul. Sportowa

15 SIERPNIA · PONIEDZIAŁEK
18:00–19:00

Capoera

zajęcia ruchowe w plenerze
Park Zdrojowy

16 SIERPNIA · WTOREK
12:00

Czytanie pod chmurką
„Niezwykłe przygody Bolka
i Lolka. Na koniec świata
i z powrotem”
Iwony Czarkowskiej
Ogród Biblioteczny
ul. Sprzymierzonych 6

17:00
Wakacje z lotką
nauka i gra w badmintona
dla dzieci i młodzieży
Hala Sportowa
ul. Sportowa

17 SIERPNIA · ŚRODA
16:30

Strefa Malucha
Mali podróżnicy –
Co piszczy w trawie
Biblioteka Miejska
ul. Sprzymierzonych 6

18 SIERPNIA · CZWARTEK
20:00

Kino plenerowe
Park Zdrojowy, wstęp wolny

19 SIERPNIA · PIĄTEK
11:00

Strefa Kreatywnego Dziecka
„Nela mała podróżniczka”
Biblioteka Miejska
ul. Sprzymierzonych 6

19:00
Wakacje z lotką
nauka i gra w badmintona
dla dzieci i młodzieży
Hala Sportowa
ul. Sportowa

20 SIERPNIA · SOBOTA
11:00–13:00

Fabryka Pomysłów
kreatywne zajęcia
świetlica w białym bud. szkoły
ul. Sprzymierzonych 6

21 SIERPNIA · NIEDZIELA
17:00

Wakacje z lotką
nauka i gra w badmintona
dla dzieci i młodzieży
Hala Sportowa
ul. Sportowa

22 SIERPNIA · PONIEDZIAŁEK
18:00–19:00

Capoera
zajęcia ruchowe w plenerze
Park Zdrojowy

23 SIERPNIA · WTOREK
12:00

Czytanie pod chmurką
„Kosmosmerf”
Peyo
Ogród Biblioteczny
ul. Sprzymierzonych 6

17:00
Wakacje z lotką
nauka i gra w badmintona
dla dzieci i młodzieży
Hala Sportowa
ul. Sportowa

24 SIERPNIA · ŚRODA
16:30

Strefa Malucha
Kosmoludki
Biblioteka Miejska
ul. Sprzymierzonych 6

20:00
Kino plenerowe
Park Zdrojowy, wstęp wolny

25 SIERPNIA · CZWARTEK
18:00

Kosmiczny wieczór
dla młodzieży
Wieczorne graffiti
pt. „Biblioteka Młodych”
Warsztaty z Krzysztofem
Froese – luneta i podziwianie 
gwiazdozbiorów
Biblioteka Miejska
ul. Sprzymierzonych 6

26 SIERPNIA · PIĄTEK
Zakończenie akcji z Biblioteką
Teatr Blaszany Bębenek
Biblioteka Miejska
ul. Sprzymierzonych 6

19:00
Wakacje z lotką
nauka i gra w badmintona
dla dzieci i młodzieży
Hala Sportowa
ul. Sportowa

27 SIERPNIA · SOBOTA
11:00–13:00

Fabryka Pomysłów
kreatywne zajęcia
świetlica w białym bud. szkoły
ul. Sprzymierzonych 6

28 SIERPNIA · NIEDZIELA
17:00

Wakacje z lotką
nauka i gra w badmintona
dla dzieci i młodzieży
Hala Sportowa
ul. Sportowa

więcej informacji:

na profilach facebookowych Miej-
skiego Ośrodka Kultury i Sportu
oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Dusznikach-Zdroju
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Budowa parkingu miałaby też istot-
ne znaczenie dla funkcjonowania 
COS. W obiektach ośrodka przepro-
wadzane będą duże imprezy sporto-
we. Pływalnia olimpijska i hala lodo-
wa miałyby stanąć tuż obok parkingu 
– na drugiej części łąk poborowino-
wych, pomiędzy Aleją Chopina a Ale-
ją Sybiraków. Skorzystałoby także 
uzdrowisko. Zwłaszcza że pomiędzy 
ujęciem wody mineralnej „Agata” a sa-
natorium „Zimowit” mogłoby powstać 
dusznickie spa, wykorzystujące źródło 
wód geotermalnych.

Patrząc na tę część miasta z lotu 
ptaka, łatwo zauważyć, że do zagospo-
darowania pozostaje ogromne zbocze 
nad ul. Wojska Polskiego. To też teren 
gminy i... miejsce na szereg niewiel-
kich hoteli. Burmistrz już rozmawia z 
jednym z największych inwestorów w 
branży hotelarskiej. Może tu powstać 
1.500 pokoi.

Tramwaj na linie
Dusznicka kolej gondolowa pełniła-
by zatem funkcję tyleż turystyczną, 
co transportową. Biegłaby nad Par-
kiem Zdrojowym do pierwszej stacji 
na Jamrozowej Polanie. W kilka mi-
nut do obiektów COS-u docieraliby 
zawodnicy, kibice, obsługa. Stąd bli-
ziutko na Podgórze, gdzie w okolicy 
rancha „Panderoza” stanąć ma dru-
ga stacja. Nie, nie z myślą o miłośni-
kach koni.

Podgórze ma być nową stacją nar-
ciarską. Zaplanowaną od początku do 
końca i połączoną jedną z tras z Zie-
leńcem. Przygotowania trwają już od 
kilku lat, pojawili się inwestorzy. Trasy 
o zróżnicowanym stopniu trudności, 
biegnące nawet od szczytu Granicz-
na, nad drogą wojewódzką, będą mia-
ły do 1600 m długości. Obsłużą je trzy 
wyciągi. No i gondola właśnie.

Z Podgórza wagoniki pomkną już 
ostro do góry. Czwarta stacja – Zielo-
ny Garb. To granicznych szczyt Gór 
Orlickich. Że tam nic nie ma? Jeszcze 
nie. Budowa nowej trasy narciarskiej, 
wraz z wyciągiem oczywiście, jest w 
przygotowaniu. Stąd też blisko szla-
kiem do Orlicy z jej atrakcją – wie-
żą widokową, którą w ciągu roku od-
wiedziło niespodziewanie aż ponad 70 
tys. osób.

Przejazd kolejką całej trasy zabie-
rze ok. 21 min. Ostatnia stacja ma być 
usytuowana również na pasie granicz-
nym, na tym samym grzebiecie gór-
skim, ok. 400 m od czeskiego schro-
niska Masarykova chata, w okolicy 
stacji końcowych wielu wyciągów. To 
umożliwi narciarzom swobodny wy-
bór stoku. 

Kolejka powinna kończyć się w cen-
trum Zieleńca – przekonywał mocno 
zieleniecki przedsiębiorca Wojciech 
Zaczyk. Niestety, poprowadzenie jej 
w dół wymagałoby postawienia pod-
pór na terenach prywatnych. To z ko-
lei oznaczałoby wydłużenie przygoto-
wań do inwestycji o kilka lat. Nie ma 
na to czasu. Dlaczego?

Kasa w rękach
polityków
Tu dochodzimy do kwestii pieniędzy. 
Uchwałą Sejmiku Województwa Dol-
nośląskiego gondola została wpisana, 
jako inwestycja strategiczna, do Dol-
nośląskiego Ładu. Dolnośląski Ład 
to regionalny komponent ogólnopol-

skiego programu Polski Ład, zawiera-
jący opis strategicznych przedsięwzięć 
z zakresu infrastruktury drogowej i 
kolejowej, sportu i turystyki, ekologii 
i zielonej energii, rewitalizacji zabyt-
ków, gospodarki i usług publicznych. 
– To jest dokument, który będzie skła-
dową Krajowego Programu Odbudo-
wy – wyjaśnił burmistrz. I to właśnie 
Krajowy Plan Odbudowy ma zapew-
nić fundusze na budowę kolejki. Dofi-
nansowanie może pokryć aż 95 proc. 
kosztów.

Ale pieniędzy na KPO Polska z 
wiadomych względów jeszcze z kasy 
Unii Europejskiej nie otrzymała. Tym-
czasem terminy rozliczenia wydatko-
wania tych środków nie będą z tego 
powodu przesuwane. Wszystkie kra-
je muszą się rozliczyć do końca 2026 
r. – To jest mniej więcej ten termin, 
w którym ta inwestycja musi się zre-
alizować – podkreślił burmistrz. Czy 
to realne? Gotowy jest wstępny har-
monogram inwestycyjny, zaopinio-
wany przez Ministerstwo Funduszy i 
Polityki Regionalnej. – Jest to ambit-
ny plan, ale cały czas jeszcze realny. 
Jeszcze nie jest za późno. Musimy roz-
począć już w tej chwili mocne działa-
nia projektowe, czyli z tej koncepcji 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie przejść do projektu budowla-
nego, pozwoleń – mówił Lewandow-
ski. Gotowość do realizacji inwestycji 
i możliwość ukończenia jej w termi-
nie będą istotnymi warunkami otrzy-
mania środków z KPO.

Kręgosłup
Dusznik
Gośćmi spotkania byli przedstawicie-
le spółki projektowej Miastoprojekt 
Wrocław Waldemar Skórski i Rado-
sław Żuliński. Miastoprojekt to firma 
z bogatą tradycją i doświadczeniem w 
zakresie projektowania i prowadzenia 
wielkich inwestycji, zwłaszcza sporto-
wo-rekreacyjnych. Pracuje głównie 
dla sektora publicznego. Ostatnio re-
alizowała budowę kolei gondolowej w 
Solinie, prowadzi inwestycję biathlo-
nową w Jakuszycach i budowę szpita-
la onkologicznego we Wrocławiu.

Na zlecenie naszego samorządu 
Miastoprojekt przygotowuje dla Dusz-
nik tzw. masterplan – przekuwa kon-
cepcje w plany, które da się zreali-
zować pod względem technicznym 
i prawnym. Współpracuje w tym za-
kresie z Akademią Górniczo-Hutni-
czą. Wspólnie wytyczyli najbardziej 
korzystny przebieg dusznickiej ko-
lei gondolowej. Taki, w którym każda 
stacja i każda podpora będzie umiej-
scowiona na terenie publicznym – 
gminnym bądź należącym do Lasów 
Państwowych. Podkreślając transpor-
tową funkcję kolejki, Skórski nazwał 
ją „kręgosłupem Dusznik”.

– W tej chwili składamy wszyst-
kie materiały w taki sposób, aby pan 
burmistrz mógł przygotować odpo-
wiednie wnioski, odpowiednie doku-
menty do zapewnienia finansowania 
zewnętrznego – podsumował Walde-
mar Skórski. – A jak będzie szansa, że 
będziemy mogli jako Miastoprojekt 
wystartować w przetargu na inżyniera 
kontraktu dla tej inwestycji, to byliby-
śmy bardzo szczęśliwi. Bo ta inwesty-
cja oczywiście ma szanse powodzenia 
po tych naszych analizach, no i będzie 
bardzo znaczącym elementem rozwo-
ju Dusznik i regionu.

Gondola

to nie wszystko
Ponieważ Wojciech Zaczyk wrócił 

jeszcze do kwestii umiejscowienia sta-
cji końcowej kolejki, burmistrz pod-
kreślił, że gondola nie będzie je-
dynym środkiem transportu do 
Zieleńca. Kto nie będzie chciał ko-
rzystać ze stoków, do centrum Zieleń-
ca dojedzie elektrycznym autobusem, 
kursującym co kilkanaście minut, czy 
elektrycznym samochodem z wypo-
życzalni.

Uczestnicy spotkania pytali burmi-
strza o różne aspekty planowanych 
inwestycji, o przygotowanie miasta na 
przyjęcia znacznie większej ilości tu-
rystów. Mówiono np. o braku miesz-
kań dla ludzi, którzy przyjadą do Dusz-
nik pracować w Centralnym Ośrodku 
Sportu, przy obsłudze centrum prze-
siadkowego czy gondoli. Lewandow-
ski przyznał, że to istotny problem. 
Od kilku lat zachęca deweloperów do 
budowy mieszkań na terenie pomię-
dzy drogą nr 8 a Rynkiem (tzw. księ-
dza łąka). Prace nad przygotowaniem 
terenu do inwestycji prowadzone są 
od dawna. Niewykluczone również, że 
gmina postawi budynek z mieszkania-
mi komunalnymi.

Przy dużym wzroście ruchu tury-
stycznego problemów będzie oczywi-
ście więcej. Podstawowe to drożność 
sieci dróg czy wydolność sieci wodno-
-kanalizacyjnej. Prace nad zapewnie-
niem alternatywnych źródeł wody pit-
nej trwają, a od jakieś czasu mówi się 
też o budowie miejskiej oczyszczalni 
ścieków, która uwolniłaby Duszniki 
od monopolu oczyszczalni polanickiej.

Bo niedochodowa
Uczestniczący w spotkaniu wiceprezes 
Uzdrowisk Kłodzkich Łukasz Czech 
pewnie nie spodziewał się, że usły-
szy tu od mieszkańców tyle gorzkich 
słów. Chodzi oczywiście o budynek, w 
którym mieści się Pijalnia Wód Mi-
neralnych. Sala za Muszlą nieczyn-
na od tylu lat, że już mało kto pamię-
ta, jak wygląda. Hala spacerowa obok 
– w ruinie. Ale Czech nie miał w tej 
kwestii dobrej odpowiedzi. Uzdrowi-
ska nie planują w najbliższym czasie 
remontu obiektu z własnych środków, 
bo jest on niedochodowy. Ale starają 
się o dofinansowanie z zewnątrz. An-
gażuje się w te starania burmistrz. Na-
tomiast ewentualna sprzedaż obiektu 
nie wchodzi w rachubę. Wiceprezes 
pochwalił się pozyskaniem środków 
na gruntowny, kompleksowy remont 
termomodernizacyjny sanatorium Jan 
Kazimierz A. Inwestycja pochłonie ok. 
20 mln zł.

Czech podkreślił, że plany inwesty-
cyjne gminy są korzystne dla Uzdro-
wisk Kłodzkich, które liczą na napływ 
komercyjnego klienta. A współpraca 
z samorządem przebiega wzorowo. 
– Nadajemy z burmistrzem na tych 
samych falach – powiedział. Uzdro-
wiska Kłodzkie dysponują obszarem 
górniczym na terenie Dusznik, zatem 
ewentualne wykorzystanie wód geo-
termalnych przez gminę musi mieć 
ich zgodę.

Wizja i rzeczywistość
W dyskusji padło wiele słów popar-
cia dla realizacji przedstawionych 

przez Lewandowskiego planów roz-
woju miasta. – Ja chciałbym pogratu-
lować panu burmistrzowi wizji. Wizja 
jest piękna i teraz jest tylko kwestia 
realizacji tego planu. Tutaj nie ma 
właściwie zastrzeżeń – mówił jeden z 
uczestników. – Myślę, że rozwój Dusz-
nik będzie miał ogromny wpływ wła-
śnie na cały region. I że to w końcu 
w Dusznikach powstanie. Zawsze się 
mówiło, że Duszniki są najbiedniejsze 
w porównaniu z Kudową i z Polani-
cą… Więc czas na marsz do przodu.

Pracując nad koncepcją dusznic-
kiej gondoli burmistrz opierał się na 
doświadczeniach włoskich. W Dolo-
mitach miał okazję sprawdzić, jak ta-
kie rozwiązanie działa w poodbnych 
warunkach. Doświadczenia Włochów 
okazały się bardzo dla nas obiecujące 
– podupadające miasteczko ze stacją 
narciarską powyżej po uruchomieniu 
kolejki i zintegrowaniu usług dla nar-
ciarzy zaczęło się intensywnie rozwi-
jać. – Uczymy się na tych, którzy coś 
zrobili, nie próbujemy na nowo wy-
myślać – oznajmił Lewandowski.

Co będzie, jeśli Polska nie otrzyma 
pieniędzy na KPO? – to jedno z wie-
lu pytań radnego Jarosława Kwolka. 
Zdaniem burmistrza Polska jest bliżej 
otrzymania tych środków, niż przed-
tem. Waldemar Skórski poinformo-
wał, że już teraz organizowane są 
konkursy na projekty, które mają być 
realizowane z tych funduszy. Wygrani 
otrzymają stosowne promesy od Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego. 

Czy realne jest przeprowadzenie 
tak wielkiej inwestycji w tak krót-
kim czasie? – niepokoił się Kwolek. 
– Niewątpliwie presja czasu jest tu-

Projektowanie czas zacząć

Burmistrz Piotr Lewandowski omawia plan stacji narciarskiej Podgórze.
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taj bardzo duża – przyznał burmistrz. 
Właśnie dlatego wszystko musi być 
bardzo dokładnie zaplanowane – pod-
kreślił. Powtórzył, że trzeba jak naj-
szybciej rozpocząć projektowanie. 
A żeby je rozpocząć, należy prze-
prowadzić pierwszy, warunkowy 
przetarg, w którym wybrany zo-
stanie dostawca technologii bu-
dowy kolei gondolowej. Równole-
gle powinny być wykonane studium i 
plan zagospodarowania przestrzenne-
go pod planowane inwestycje oraz ra-
port środowiskowy.

Dziękujemy,
pani Zosiu!
Rozmawiano o tym, co miejscowi 
przedsiębiorcy robią i mogą jeszcze 
zrobić dla Dusznik. Burmistrz dzięko-
wał inwestorom, którzy uwierzyli w 
Duszniki i ulokowali tu swoje biznesy. 
Zwłaszcza tym, którzy dbają o estety-
kę i wysoki poziom usług. 

Jeden z uczestników uznał za sto-
sowne wspomnieć w tym momencie 
o… teściowej burmistrza. Nie wszy-
scy pewnie wiedzą, że te wszystkie 
piękne punkty kwietne, które mamy 
przy bramach, drzwiach wejściowych 
i w innych miejscach centrum mia-
sta (i nie tylko) to właśnie zasługa Zo-
fii Kusz, właścicielki kwiaciarni „Pod 
okienkiem”. Zosia nie robi tego na 
zlecenie gminy, ale z własnej woli, za 
własne pieniądze i własnym wysił-
kiem – zapewnił Lewandowski. Jeże-
li ktoś z mieszkańców czy przedsię-
biorców z przyozdobionych posesji 
chce uczestniczyć w kosztach, to jest 
to oczywiście mile widziane, jeśli nie, 
to też w porządku. Zofia Kusz otrzy-
mała gromkie brawa.

Pan niszczy to miasto
Już wydawało się, że spotkanie zakoń-
czy się tym sympatycznym akcentem, 
ale o głos poprosił jeszcze Piotr Zi-
lbert. – Pamiętam, panie burmistrzu, 
jak pan tutaj obiecywał parę lat temu, 
że tu ma powstać amfiteatr na wodzie, 
szklana biblioteka, podziemny par-
king... No, nie mogę się tego doczekać. 
Widzę, że teraz wchodzimy już rok 
przed wyborami na poziom „hard” – 
mówił radny. – Bardzo piękne obraz-
ki pan tutaj przedstawia. To pan ze 
zwykłą taką jedną inwestycją, bardzo 
prostą, to znaczy Aleją Chopina, którą 
trzeba było zwyczajnie, jak teraz wi-
dzimy, wysypać zwykłym grysem, ba-
wił się pięć lat. Jak pan będzie prowa-
dził te wszystkie inwestycje, podobnie 

z remizą strażacką, jak dotychczas, to 
obawiam się, że to jednak perspekty-
wa tego jest bardzo daleka, żebyśmy 
się tego doczekali.

Kiedy Zilbert zaczął wytykać bur-
mistrzowi dziury w jezdniach, uczest-
nicy spotkania zaprotestowali. – To 
nie jest komisja! – wołano. – Dobrze, 
dobrze, proszę o ciszę – odpierał rad-
ny i kontynuował. – Ma pan postawio-
ne zarzuty dotyczące przekroczenia 
uprawnień na szkodę interesu pu-
blicznego. Proszę się do tego ustosun-
kować, jakby pan mógł. Bo mamy tu-
taj do wydania duże pieniądze, no ale 
ja myślę, że tu będą mogły być proble-
my z wydaniem przez pana.

Sala huczała. – Słuchajcie, bur-
mistrz nie jest sam, ma bardzo mądrą 
radę. I my liczymy na pomoc, wszyscy 
mieszkańcy. Że rada nie będzie prze-
szkadzała, tylko będzie pomagała w 
realizacji tych inwestycji – powiedzia-
ła Ewa Kamyczek, znana inwestor-
ka z Zieleńca. Po raz drugi na tym 
spotkaniu rozległy się oklaski. Jeden 
z mieszkańców zwrócił się do Zilber-
ta wytykając mu właśnie „przeszka-
dzanie”. Do tej krytyki dołączyło za-
raz wiele innych osób. Jego postawę 
określono z jednej strony jako „śmie-
chu wartą”, z drugiej – przerażającą.

– Pan myśli, że pan jest fajny, wspa-
niały i robi tak pięknie. Ale nie. Pan 
niszczy to miasto (…), przeciąga, prze-
dłuża, wszystko negatywnie, bo panu 
nie wyszło w życiu? Mnie to męczy! – 
wyrzucał Zilbertowi Wiesław Pietrasz, 
właściciel pensjonatu Mateo. – Bra-
wo! – wołali ludzie reagując żywioło-
wymi oklaskami i śmiechem. Pietrasz 
podkreślił jeszcze, że kłótnie nie słu-
żą rozwojowi miasta i w konsekwencji 
odbijają się na podatnikach.

Nie wszystko pięknie
Burmistrz studził emocje. Przeko-
nywał, że przedstawione na spotka-
niu plany są tak ważne dla miasta, hi-
storyczne wręcz, iż nie powinny być 
przedmiotem walki politycznej. I jeśli 
wszyscy naprawdę będą chcieli reali-
zacji tych zamierzeń, to one zrealizo-
wane zostaną. Przyznał jednocześnie, 
że jest wiele w mieście do zrobienia, 
remontów, napraw do przeprowadze-
nia. Zawsze brakowało na nie pie-
niędzy, wpływy budżetowe były zbyt 
małe. 

Ale to się zmienia, wraz z inwesto-
rami pojawiają się większe przycho-
dy. Wiele będzie można zrobić dzięki 
wpływom ze sprzedaży nieruchomo-
ści dla COS-u. – Nie da się powie-

dzieć, że jest wszędzie pięknie, ładnie. 
Ale miejmy trochę szacunku do sie-
bie, do tego co robimy. Nie mówmy 
o jakimś wysypaniu grysem alei. Na-
prawdę, pan dobrze wie, jaka tam jest 
technologia, jakie tam były mieszanki 
dobierane przez jakiego profesora w 
Krakowie itd. To jest mielony granit. 
Specjalnie była szukana kopalnia, któ-
ra miała taki kolor granitu, żeby na-
wiązać do historycznej alei. (…) Stwo-
rzyliśmy coś naprawdę pięknego i 
powinniśmy być z tego dumni.

Tu mi się chce
– Nie bardzo wiem, o czym państwo 
tutaj mówią, bo nie jestem mieszkań-
cem Dusznik. Planuję być mieszkań-
cem Dusznik od wielu lat i myślę, że 
prędzej czy później dojdzie to do skut-
ku – mówił Waldemar Grobelny, któ-
ry rozpoczyna inwestycję w Podgórzu, 
w miejscu dawnego OW „Górnik”. – 
Natomiast współpraca z urzędem, 
przygotowanie inwestycji, partnerstwo 
w rozmowach… Nie zdarzyło mi się, 
żeby po telefonie do burmistrza czy 
do pracownika urzędu, ktoś powie-
dział: za miesiąc, za dwa, za trzy. Naj-
częściej jest pytanie „jutro?” Więc ta 
współpraca układa się bardzo dobrze 
i dzięki tej współpracy, dzięki tej życz-
liwości urzędu, tu mi się chce przyjeż-
dżać, odpoczywać i teraz inwestować. 
(…) Inwestycje to jest biznes. I szczerze 
panu powiem, mało mnie obchodzi, 
co tutaj się dzieje, bo ja patrzę przez 
pryzmat biznesu i jeżeli państwo da-

cie szansę biznesowi, to będą pienią-
dze na kwiatki, na wywóz śmieci, na 
zamiatanie ulic i na podlewanie traw-
nika, albo nawet na malowanie go na 
zielono. Odwrotnie – nic państwo nie 
uzyskacie.

Wszyscy
zarobimy więcej
Rafał Cygan, przedstawiciel spółki 
Nartorama: – Ja reprezentuję ośrodek 
narciarski z Zieleńca. Miałem mie-
szane odczucia na początku odnośnie 
tej inwestycji (…) Natomiast zastano-
wiłem się nad tym bardzo poważnie 
i dzisiaj mogę jednoznacznie stwier-
dzić, że jestem zwolennikiem tej inwe-
stycji i trzymam kciuki oczywiście za 
tę inwestycję, i w imieniu Nartoramy 
i w imieniu swoim własnym. Wspie-
ram tę inwestycję. Dlatego że wiem, 
iż wszyscy zarobimy więcej. (...) Miesz-
kańcy Dusznik, moim zdaniem oczy-
wiście, powinni być wdzięczni temu 
charyzmatycznemu burmistrzowi. Bo 
ja pierwszy raz spotykam burmistrza 
z taką charyzmą, który podejmuje się 
czasami wyzwań, które są ponad zwy-
kłe ramy. (…) A nie myli się tylko ten, 
co nic nie robi.

To wystąpienie również nagrodzo-
no brawami.

Najpierw cię ignorują
– Jak działałem kiedyś w Młodzieżo-
wej Radzie Miasta i zapowiadałem, że 
zostanę burmistrzem, wiele osób mó-

wiło mi, że to tylko marzenia, mrzon-
ki, żebym o tym zapomniał. Sam fakt 
tego, że rzeczywiście mieszkańcy mi 
zaufali i wybrali w poprzedniej kaden-
cji i teraz ponownie, pokazuje, że ma-
rzenia warto spełniać, warto za nimi 
podążać. Jeśli czegoś się bardzo chce i 
w to wierzy, to nie można słuchać gło-
sów, że się nie da, głosów tych, którzy 
cały czas negują. Tym sposobem się 
nigdzie nie dojdzie.

Działalność samorządowej mło-
dzieży nie była traktowana poważnie 
– przypomniał burmistrz. Tymczasem 
udało się zapewnić tej radzie najwyż-
szy budżet w kraju i wysłać trzy setki 
dzieciaków na zagraniczne wymiany. 
Ten schemat dołowania teraz się po-
wtarza. – „Najpierw cię ignorują. Po-
tem śmieją się z ciebie. Później z tobą 
walczą. Później wygrywasz” – podsu-
mował Lewandowski słowami Mahat-
my Gandhiego.

Uczestnicy spotkania zareagowa-
li oklaskami. – Wygrana jest przed 
nami, ale proszę wszystkich o wspar-
cie i o to, żebyśmy właśnie razem do 
celu działali. Wszystkich, naprawdę. 
Panie Piotrze, to też bezpośrednio do 
pana...

Głos z sali: – Najważniejsze, nie 
przeszkadzajmy!

Krzysztof
Jankowski

W związku z planem zrewitalizowania i wznowieniem funkcjonowania Kaplicy 
Świętej Trójcy na Wzgórzu Rozalii (potocznie zwanej „Pustelnikiem”), gmina 
Duszniki-Zdrój przeprowadziła ankietę  internetową wśród mieszkańców nt. 
przyszłych funkcji pełnionych przez to miejsce. Udział w ankiecie wzięły 333 
osoby.

Pustelnik jednak sakralno-muzealny?

Waldemar Grobelny, jeden z nowych inwestorów w Dusznikach: Tu mi się chce przyjeżdżać, odpoczywać i inwestować

49,5% podzielona przestrzeń na sakralną i muzealną

41,7% otwarty obiekt o charakterze społecznym i kulturalnym

8,7% dawna funkcja sakralna
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Najpierw oddłużenie
Umowa warunkowa sprzedaży gminnych nieruchomości Skarbowi Państwa została zawarta – zakomunikował 
radnym burmistrz Piotr Lewandowski. Kiedy to wydanie Kuriera trafi do czytelników, ostateczny akt notarialny 
będzie już prawdopodobnie podpisany. Ponad 43 miliony wpłyną na konto miasta. Część tej sumy zostanie od 
razu przeznaczona na spłatę gminnych długów.

Na drugiej w czerwcu sesji zebrało 
się 14 radnych, nieobecny był wice-
przewodniczący rady Jakub Biernac-
ki. Wśród gości, zwyczajowo witanych 
przez przewodniczącą Aleksandrę 
Hausner-Rosik znalazł się nowy kie-
rownik Posterunku Policji w naszym 
mieście st. sierżant sztabowy Paweł 
Michoń.

Burmistrz Piotr Lewandowski po-
prosił o wycofanie z porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie okre-
ślenia stawek opłaty za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną 
dróg. – Chcemy jeszcze dłużej nad 
nią popracować i wprowadzić jesz-
cze zmiany do tej uchwały – wyjaśnił. 
Zmiany mają być wzorowane na po-
dobnej uchwale wrocławskiej, która 
zawiera bardziej szczegółowe regula-
cje.

Burmistrz wniósł ponadto o włą-
czenie do porządku obrad projek-
tu uchwały w sprawie nadania nazwy 
skwerowi na obszarze miasta Duszni-
ki-Zdrój. Chodzi o skwer pomiędzy ul. 
Zieloną a Bystrzycą Dusznicką, ten z 
szachami plenerowymi. Ma on otrzy-
mać imię Edyty Stein. Oba wnioski 
burmistrza przyjęto jednogłośnie. Nie 
było więcej uwag do porządku obrad.

Na posterunku
zmiana warty
Radni otrzymali propozycję nagro-
dzenia policjantów wyróżniających 
się swoją pracą dla dusznickiej spo-
łeczności. Komisariat podał kandyda-
tury. W przeddzień sesji podczas ob-
rad Komisji Finansów radni poprosili 
o uzasadnienie. Teraz Lewandowski 
zwrócił się z tym do kierownika po-
sterunku. 

Ale najpierw głos zabrała przewod-
nicząca Komisji Rewizyjnej Małgorza-
ta Hołyst, zasiadająca również w Ko-
misji Finansów: – Ja serdecznie witam 
pana Pawła Michonia. Cieszę się bar-
dzo, że nowy pan kierownik został 
nam tutaj przedstawiony, ponieważ 
nie wszyscy mieszkańcy Dusznik na 
pewno wiedzą, że takie zmiany zaszły 
w naszym posterunku. 

Hołyst wyjaśniła, że pytanie o uza-
sadnienie nagród pojawiło się na po-
siedzeniu komisji podczas omawiania 
projektu uchwały dot. zmian w tego-
rocznym budżecie. – Nie chcemy per-
sonalnie tutaj wiedzieć, absolutnie. 
Tylko żeby nam tu przybliżyć, za ja-
kie dokonania czy za jaką dokonaną 
pracę te nagrody mają być przyznane. 
My wiemy, że to nie jest duża kwota 
i absolutnie nie kwestionujemy, tylko 
chcielibyśmy troszeczkę bliżej może 
wiedzieć coś na ten temat.

Ile miasto przeznaczy na nagro-
dy dla trzech funkcjonariuszy? 
1.500 zł.

Żeby był spokój
– Osoby, które wytypowałem do tej 
nagrody rocznej z okazji Święta Po-
licji, są to osoby, które przyczyniły się 
w największym stopniu, według mo-
jego uznania, do zmniejszenia tego 
całego chuligaństwa, które było w 
Dusznikach-Zdroju – oznajmił Pa-
weł Michoń. – Duszniki generowa-
ły Komisariatowi Policji bardzo dużo 
zdarzeń, takich typowych, jak zakłó-
cenia, bójki. Kiedy przyszedłem tu 
jako dzielnicowy, Duszniki generowa-
ły, można powiedzieć, 70 proc. inter-
wencji dla Komisariatu Policji w Po-
lanicy-Zdroju. W tej chwili Duszniki 
praktycznie nie generują interwencji. 
Jedyne interwencje, które są, to są in-
terwencje domowe.

Kierownik komisariatu dodał jed-
nak, że i w naszym mieście zdarzają 
się, jak wszędzie, włamania, kradzieże. 
W większości są dokonywane przez 
osoby spoza gminy. Jeśli sprawcami są 
miejscowi, to takie przypadki są dość 
szybko wyłapywane i karane. Ostat-
nio znowu odnotowuje się dużą ilość 
włamań na terenie ogródków dział-
kowych, ale – jak stwierdził Michoń 
– to jest w tej chwili plaga całym po-
wiecie kłodzkim. – Był taki czas, że na 
ogródki działkowe się nie włamywa-
no praktycznie nigdzie, a w tej chwili, 
no niestety, ogródki działkowe są ła-
komym kąskiem. Ludzie dużo rzeczy 
zostawiają (…) i zabezpieczenia w tych 
ogródkach są słabe.

– Te osoby, które wyróżniłem 
do tej nagrody rocznej, to są oso-
by, które według mnie najbardziej 
się przyczyniły do tego, żeby był 
porządek w Dusznikach (…), żeby 
był spokój i żeby mieszkańcy mo-
gli czuć się bezpiecznie – podkre-
ślił Michoń.

Reagować i zgłaszać
Wojciech Kuklis odczytał maila, któ-
ry otrzymał od jednego z mieszkań-
ców:„Mam pytanie i prośbę do pana 
jako radnego. Czy może pan poru-
szyć temat targowiska, parkowania 
aut. Dlaczego karze się mandatami 
niektórych, którzy parkują w godz. 
od 7 do 16, a niektórzy mają taryfę 
ulgową i stoją po 24 godziny? Dlacze-
go nikt nie sprząta targowiska i śmie-
ci latają po całej ulicy? Dlaczego nie-
którzy handlujący mają dwa-trzy auta, 
handluje i płaci za jeden pojazd? I dla-
czego zostawiają auta źle zaparkowa-
ne na cała dobę? Już nie wspomnę o 
zakłócaniu ciszy codziennie o 5 rano 
przez wyładowujących towar. Widać, 
że w tym mieście nie wszystkich obo-
wiązuje prawo, a urzędnicy są bezrad-
ni. Bardzo proszę o pilną interwencję.”

Radny wyjaśnił, że odczytał tę ko-
respondencję w tym momencie, bo 

sprawa dotyczy policji i pracowników 
burmistrza.

– W ostatnim okresie, z tego co 
ja pamiętam, była jedna interwencja 
związana z tym, że stały pojazdy zapar-
kowane w godzinach od 7 do bodaj-
że 16 – stwierdził Paweł Michoń. Po-
informował, że właściciele pojazdów 
otrzymali wezwania i dwa auta odje-
chały dość szybko. Komisariat nieste-
ty nie ma możliwości odholowywania 
samochodów nieprawidłowo zapar-
kowanych na terenie gminy – ubo-
lewał. – Co do zakłócania ciszy noc-
nej... Ja nie pamiętam, co najmniej ze 
dwa miesiące do tyłu, żeby była ja-
kakolwiek interwencja dotycząca za-
kłócania ciszy nocnej na targowisku. 
Nie pamiętam, żeby była jakakolwiek 
zgłoszona interwencja. Można by było 
temu obywatelowi przekazać (…), że 
jest taki numer, jak 112, na który war-
to zgłaszać wszelkiego rodzaju zakłó-
cenia ciszy nocnej i temu podobne 
sprawy.

Michoń zaznaczył, że interwencja 
na numer alarmowy jest zapisywana 
„w systemie” i musi zostać obsłużona. 
Dodał, że aktualnie on sam zleca 
policjantom polanickiego komisa-
riatu częstsze patrolowanie Dusz-
nik. – Mają zawsze w zadaniach wpi-
sane „patrol Dusznik-Zdroju”. Ja tak 
samo im przypominam zawsze, żeby 
patrolowali Duszniki. Bo nie chcemy 
powrotu tego, co było. Uważam, że w 
tej chwili w Dusznikach jest spokój. 
(…) W tej chwili w Dusznikach, może 
się radni ze mną nie zgodzą, ale ja nie 
widzę na przykład osób, które genero-
wały nam ilość interwencji, które były. 
Były bójki pod fontanną, były bójki w 
parku. I nie ma. W tej chwili młodzież 
szkolna, 12-14 lat, zaczyna gdzieś tam, 
próbuje swoich sił. My tę młodzież też 
rozliczamy, ale to nie są interwencje 
takie, jak były.

– Co do parkowania aut... Jeżeli jest 
zgłoszenie, my wystawiamy wezwanie 
i te osoby są rozliczane – podsumował 
kierownik dusznickiego komisariatu.

Wojciech Kuklis: – Dziękuję za wy-
czerpującą odpowiedź. Mam nadzieję, 
że osoba, która to napisała, słuchała 
tego. Dla przypomnienia jeszcze: Re-
gulamin targowiska mamy przyjęty 
uchwałą Rady Miejskiej. Jakby nie pa-
trzeć, jest to ten najniższy akt prawny, 
na który zawsze możemy się powołać 
i ewentualnie coś tam na tym targo-
wisku zadziałać. (…) A tak jak pan kie-
rownik powiedział: zgłaszać, zgłaszać i 
reagować…

Kontrolować i załatać
– A tam była jeszcze poruszona kwe-
stia porządku, sprzątania. Panie preze-
sie, proszę nam powiedzieć, jak często 
na targowisku są opróżniane kosze? 
Proszę nam przypomnieć, czy to jest 

dwa razy w tygodniu, czy tylko raz w 
tygodniu – przewodnicząca Hausner-
-Rosik zwróciła się do szefa DZK Sła-
womira Szymaszka.

Prezes poinformował, że kosze na 
targowisku są opróżniane w ponie-
działki, środy, piątki i dodatkowo w so-
boty i niedziele w sezonie letnim. Za-
znaczył przy tym, że te kosze nie są 
przeznaczone na odpady związane z 
działalnością handlową, ani też na od-
pady domowe mieszkańców. – Przed-
siębiorcy, zgodnie z regulaminem, 
mają obowiązek zabrać ze sobą swo-
je śmieci – przypomniała przewodni-
cząca. – Ale nie zabierają – rzucił ktoś. 
– No nie zabierają, więc w jakiś spo-
sób trzeba to może pokontrolować 
bardziej.

Podczas sesji 19 maja Piotr Zilbert 
zwrócił się do prezesa DZK w spra-
wie dziury w nawierzchni ul. Osie-
dlowej. Wówczas Sławomir Szyma-
szek odparł, że zanim ubytek zostanie 
naprawiony, trzeba wykonać nowe 
przyłącze do budynku nr 5. Przyłą-
cze zostało wykonane i teraz radny 
przypomniał, że tę dziurę trzeba za-
łatać. Mieszkańcy skarżą się, że się z 
niej kurzy. Zaznaczył przy tym, że zda-
je sobie sprawę, iż grunt po wykopie 
musi się najpierw nieco uleżeć. – My-
ślę, że za jakiś tam czas się skontaktu-
jemy w sprawie ładnego załatania tej 
ulicy, żeby wszyscy byli już zadowole-
ni – mówił Zilbert.

Czekając na przelew
Wyjaśnienia dotyczące spraw poru-
szanych na ostatnich komisjach i se-
sji przedstawia zazwyczaj wiceburmi-
strzyni Karolina Łuszczki. Podczas jej 
nieobecności punkt ten poprowadził 
burmistrz. – Najważniejsze wydarze-
nie, od niego pozwolę sobie zacząć, 
miało miejsce w ostatni poniedzia-
łek. Został podpisany już akt no-
tarialny pomiędzy naszą gminą a 
starostą, reprezentującym Skarb 
Państwa, jeśli chodzi o sprzedaż 
nieruchomości do Skarbu Pań-
stwa w celu utworzenia Central-
nego Ośrodka Sportu. Był to akt 
notarialny warunkowy. 

Dlaczego warunkowy? Bo prawo 
pierwokupu terenów leśnych, wystę-
pujących w pakiecie sprzedawanych 
przez miasto nieruchomości, mają 
Lasy Państwowe. W związku z tym akt 
notarialny został przesłany do Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
we Wrocławiu. Dopiero po jej decy-
zji zawarty zostanie akt finalny. Jego 
podpisanie spodziewane jest w następ-
nym tygodniu. Jednocześnie na kon-
to gminy przelana zostanie kwota po-
nad 43 mln zł. Te środki trzeba będzie 
wprowadzić do budżetu, prawdopo-
dobnie podczas sesji nadzwyczajnej, 
o której zwołanie poprosi burmistrz. 

Prowadzone są już konsultacje z Re-
gionalną Izbą Obrachunkową, by 
formalności związane z tak nieco-
dzienną transakcją zostały przepro-
wadzone prawidłowo. Dotyczą one 
również spłaty zadłużenia gminy. Bo 
– przypomniał Lewandowski – pierw-
szą operacją finansową, jaka powin-
na być wykonana, to spłata zadłuże-
nia, by zmniejszyć obciążenie budżetu 
wysokimi odsetkami.

Nagroda, za którą
nie zapłaciliśmy
W Pijalni Wód Mineralnych odbyła 
się uroczystość wprawdzie nie zwią-
zana bezpośrednio z samorządem, 
ale bardzo ważna dla miasta – infor-
mował dalej burmistrz. Uzdrowiska 
Kłodzkie podpisały umowę na do-
finansowanie z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej kompletnej 
modernizacji obiektu „Jan Kazi-
mierz”. Pieniądze pozwolą na prze-
budowanie wnętrza całego obiektu 
i remont elewacji. Planuje się także 
wyburzenie komina, choć wcześniej 
służby konserwatorskie uznawały ten 
element domu uzdrowiskowego za 
integralną część zabytkowej budowli. 
Pozbycie się komina ma symbolizo-
wać nowe czasy, w których węglem 
się już nie pali – relacjonował Lewan-
dowski.

Następna dobra wiadomość: gmi-
na pozyskała kolejne środki na 
renowację cmentarza wojenne-
go przy ul. Polnej. To kwota 50 tys. 
zł. Pieniądze pozwolą na odnowienie 
pomnika. Z innego źródła na ten 
sam miasto uzyskało dotację w 
wysokości 72 tys. zł, choć wcześniej 
decyzja była odmowna. Trwa spraw-
dzanie, czy wykorzystanie obu dota-
cji będzie zgodne z przepisami. – Jeśli 
nie będzie można ich łączyć, to oczy-
wiście skorzystamy z tej wyższej – za-
pewnił burmistrz.

W związku z planowaną budową 
ulicy na Miejskiej Górce, odbyło się 
spotkanie z tamtejszymi mieszkań-
cami. Omawiano szczegóły inwesty-
cji, przebieg chodników, wjazdów do 
posesji.

– Miły akcent na koniec: nasze 
miasto otrzymało nagrodę w kon-
kursie Smart City Awards w ka-
tegorii miast do 30 tys. Było to dla 
nas duże zaskoczenie, bo często są 
takie konkursy, gdzie tak naprawdę 
gminy płacą za to, żeby jakąś statu-
etkę otrzymać. A tutaj kapituła działa 
niezależnie od wpływów czy środków 
z gmin – mówił burmistrz. Duszniki 
nagrodzono za stosowanie nowocze-
snych rozwiązań, przede wszystkim 
za wdrożenie samoobsługowej wy-
pożyczalni elektrycznych rowerów 
górskich, ale także za system liczenia 
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przechodniów zastosowany na Alei 
Chopina, program wymiany oświetle-
nia czy projekt „Zielone samorządy”.

Ponieważ finalizowana jest trans-
akcja zakupu od gminy nierucho-
mości mających stanowić bazę dzia-
łania Centralnego Ośrodka Sportu 
– Ośrodka Przygotowań Olimpijskich 
w Dusznikach-Zdroju,   COS szykuje 
się do przejęcia tych nieruchomości. 
W związku z tym do miasta przyjeż-
dża właśnie nowo powołany dyrektor 
COS Witold Roman, dotychczasowy 
zastępca dyrektora. – Z tego względu, 
że mamy dzisiaj bardzo napięty plan 
tej wizyty, będę musiał państwa trochę 
wcześniej jednak opuścić, za co prze-
praszam – zakomunikował Lewan-
dowski. Obiecał odpowiedzieć pisem-
nie na ewentualne pytania radnych.

Podgórze i Willowa: 
żarło i zdechło
Ale zanim wyszedł, odpowiedział jesz-
cze na kolejne dwa pytania, które pa-
dły na posiedzeniu Komisji Finansów 
w przeddzień sesji. 

Kiedy budki handlowe przy Alei 
Chopina zostaną oddane do użytku? 
– Na koniec przyszłego tygodnia bę-
dziemy już fizycznie gotowi do tego, 
żeby ten wynajem uruchomić. Koń-
czymy prace nad umowami najmu, 
dzierżaw, które będą obowiązywały 
na tych budkach. Koncentrujemy się 
bardziej na długoterminowych, niż na 
krótko…

Pismo z PZU w sprawie samocho-
du... – Przyszedł mail, gdzie była proś-
ba z PZU, żeby udostępnić umowę. 
Taka umowa została udostępniona. I 
tyle na razie jest informacji – zako-
munikował burmistrz. Wyjaśnijmy, 
że chodzi o dzierżawione wcześniej 
przez gminę auto elektryczne, które 
zostało uszkodzone przez jednego z 
prelegentów konferencji dotyczącej 
klastrów energii, jaka odbywała się 
na Jamrozowej Polanie.

Małgorzata Hołyst: – Parokrotnie 
zadawaliśmy też na komisjach pyta-
nie odnośnie drogi na Podgórzu i ul. 
Willowej. Żeby po prostu powiedzieć 
i rozwiać tutaj wszelkie wątpliwości. 
Czy wykonawca się wycofał? O co 
tutaj w ogóle chodzi?

– Przepraszam, rzeczywiście jesz-
cze powinienem o tym powiedzieć, bo 
to rzeczywiście bardzo ważna sprawa 
i wielu mieszkańców się o to pyta. Po 
pierwsze, wykonawca się nie wycofał, 
nie złożył też żadnych żądań, jeśli cho-
dzi o zwiększenie wartości zamówie-
nia. Przestój rzeczywiście pewien był, 
ale jakby cały czas wykonawca mieści 
się w swoim harmonogramie. Ze swo-
ich tam jakichś różnych względów... 
po prostu przez jakiś czas go nie było. 
Wracają za parę dni na plac budowy. 
W międzyczasie zostały też wycenio-
ne dodatkowe roboty, które nie były 
wcześniej planowane, a które już po 
rozpoczęciu budowy, ale ogólnie chy-
ba po drugiej radzie budowy, zostały 
ustalone jako zadania, które powinny 
być wykonane razem. Jest to chyba 
przepust, chyba nowy, w Podgórzu… 
Jest parę szczegółowych rzeczy, któ-
re zostały wycenione. W tej chwili są 
sprawdzane przez nasz nadzór. Jeżeli 
wszystko z tymi wycenami będzie ok, 
to będziemy wtedy prosić jeszcze pań-
stwa o uwzględnienie tych dodatko-
wych robót w ramach tych inwestycji. 
Przynajmniej na razie deklaruje tutaj 
wykonawca wykonanie zgodnie z cza-
sem. To dotyczy obu dróg. I Willowej 
i Podgórza.

Marcin Zuberski, chcąc jeszcze 
skorzystać z obecności burmistrza, za-
dał mu pytanie dotyczące sprawozda-
nia z jego pracy w okresie 12 maja 
do 21 czerwca. Chodziło o spotkanie 
z projektantem Józefem Felińskim z 
firmy Budex w sprawie sieci wodnej i 
kanalizacyjnej dla Zieleńca. – Czy mo-

glibyśmy się dowiedzieć, na jakim eta-
pie jest realizacja tego projektu?

Projektant złożył w imieniu gminy 
wniosek o pozwolenie na budowę, w 
związku z czym Starostwo Powiato-
we w Kłodzku zwróciło się do gmi-
ny z różnymi pytaniami. Odpowiedzi 
już zostały dostarczone do starostwa 
– poinformował Lewandowski. – Jeśli 
chodzi o przetarg, jesteśmy na finale 
przygotowania całego przetargu. Tu-
taj wspomagamy się firmą zewnętrz-
ną – dodał.

Kolejne pytanie Zuberskiego – 
na jakim etapie jest projekt dotyczą-
cy poszukiwania alternatywnych źró-
deł zaopatrzenia gminy w wodę pitną, 
przygotowywany przez dra Fistka? 
– Musze sprawdzić, czy wszystkie 
uzgodnienia już przyszły, czy jesteśmy 
gotowi. Było to w toku, możliwe, że w 
ostatnich dniach coś przyszło. Spraw-
dzę i poinformuję państwa – zapew-
nił burmistrz.

Bibliotekarki kontra 
urzędniczki
Mateusz Rybeczka poprosił dyrektor-
kę Miejskiej Biblioteki Publicznej o 
przedstawienie imprezy, która odby-
wać się ma w najbliższą sobotę na te-
renie placówki. – Widziałem, że sporo 
plakatów pojawiło się na mieście, ale 
zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszy-
scy mają czas albo po prostu ich nie 
zauważają. Proszę w dwóch słowach 
tylko zachęcić tutaj naszych miesz-
kańców do tego, żeby odwiedzić bi-
bliotekę.

Katarzyna Froese: – Szanowni pań-
stwo, 2 lipca od godz. 15 w ogro-
dzie bibliotecznym… Mamy nadzie-
ję, że pogoda będzie, według prognoz 
wszystko będzie zgodnie z planem. 
Od godz. 15 zaczynamy „Biesiadę po-
etycką”. Serdecznie na nią zapraszam, 
bo to naprawdę bardzo fajna impre-
za. Zaczynamy wystawą prac pani Te-
resy Windyki. Będzie bardzo dużo 
atrakcji dla dzieci. Będzie spotkanie 
z lwem policyjnym, będą zajęcia ze 
strażą pożarną. Podjęliśmy też współ-
pracę z Pogonią. Będziemy również 
mieć spotkanie autorskie z Agnieszką 
Urbańską. Jest to spotkanie dla dzie-
ci. W trakcie tej biesiady będzie rów-
nież Wielki test wiedzy o literaturze, 
proszę się nie bać, nie jest trudny. Za-
praszam do udziału. Później zagramy 
mecz bibliotekarki kontra urzędnicz-
ki. Mecz, który ma za zadnie propago-
wać… literaturę. To też jest wszystko 
w formie zabawy. O 19:30 jest  gwiaz-
da wieczoru Irena Salwowska, poezja 
śpiewana. Cudowny koncert, napraw-
dę, zapraszam. Kończymy wydarzenie 
o godz. 21 wierszami Magdaleny Gó-
ralskiej, duszniczanki. Niedawno wy-
dała dwa tomiki wierszy i my byśmy 
chcieli je państwu przedstawić. Zapra-
szam serdecznie. W trakcie całej im-
prezy będzie również katering pyszny. 
Więc myślę, że będzie miło.

– Również przyłączamy się do za-
proszenia na imprezę do biblioteki – 
powiedziała przewodnicząca i ogłosiła 
krótką przerwę.

Szerszy plan
dla Zieleńca
Rada jednogłośnie podjęła uchwa-
łę o zmianie uchwały nr 
XXXIV/207/21 Rady Miejskiej 
w Dusznikach-Zdroju w spra-
wie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzenne-
go dla wyodrębnionych obszarów 
w obrębie Zieleniec, gmina Dusz-
niki-Zdrój. 

Zmienianą uchwałę podjęto 29 
kwietnia 2021 r. Zmiana dotyczy gra-
nic obszaru objętego planem miej-
scowym – poszerzono go o kolejne 
niewielkie tereny ze względu na pla-

nowaną inwestycję narciarską. Jak 
napisano w uzasadnieniu projektu 
uchwały, poszerzenie wynika z analiz 
przeprowadzonych na etapie dotych-
czasowych prac projektowych. Pro-
jekt uchwały uzyskał pozytywną opi-
nię Komisji Uzdrowiskowej i Spraw 
Gospodarczo-Technicznych.

30 tys. więcej 
na prąd
Uchwała w sprawie zmiany uchwa-
ły nr XLV/270/22 Rady Miejskiej 
w Dusznikach-Zdroju w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy Dusz-
niki-Zdrój na rok 2022 również 
została podjęta jednogłośnie. Zanim 
przystąpiono do głosowania, skarbnik 
gminy Katarzyna Skowron przedsta-
wiła dwie autopoprawki do projektu 
uchwały. Obie dotyczyły największych 
zmian wprowadzanych do budżetu. 
Pierwsza to zwiększenie dochodów i 
wydatków o ponad 130 tys. zł w związ-
ku ze zwiększeniem subwencji ogól-
nej z budżetu państwa. Druga zwięk-
sza dochody o 180 tys. zł uzyskane z 
nadplanowej sprzedaży nieruchomo-
ści i przeznacza tę kwotę na zapłatę 
podatku VAT należnego od sprzedaży 
nieruchomości.

Odnotujmy jeszcze kilka innych 
zmian budżetowych wprowadzanych 
ta uchwałą. O 5.500 zł z darowizn 
wzrósł fundusz pomocy uchodźcom. 
O 30 tys. zł trzeba było zwiększyć wy-
datki na zakup energii elektrycznej. 
16.750 zł przeznaczono na zakup licz-
nika ruchu turystycznego. Dodatkowe 
11.300 zł będzie kosztowało usadowie-
nie nowych budek handlowych przy 
Alei Chopina i podłączenie ich do sie-
ci elektrycznej.

Projekt uchwały uzyskał pozytyw-
ną opinię Komisji Finansów. Wice-
przewodniczący komisji Ryszard Ol-
szewski zgłosił jedynie uwagę, by 
propozycja nagród dla policjantów 
była w przyszłości wcześniej z komi-
sją konsultowana. Zdaniem Marcina 
Zuberskiego warto by się zastanowić 
nad utworzeniem w budżecie gminy 
specjalnego funduszu na nagrody dla 
policjantów i strażaków z OSP. – To 
jest ciężka służba jedna i druga… Ja-
kieś skromne wyrazy naszej wdzięcz-
ności moglibyśmy zawsze okazać na-
szym policjantom czy strażakom. To 
taka propozycja na przyszłość – do-
dał radny.

W konsekwencji zmian budżeto-
wych rada podjęła też uchwałę w 
sprawie wieloletniej prognozy fi-
nansowej gminy Duszniki-Zdrój.
Również ten akt – po aprobacie Ko-
misji Finansów – przyjęto jednogło-
śnie.

Pod kontrolą
Radni zatwierdzili plan pracy Komi-
sji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Dusznikach-Zdroju na II półro-
cze 2022 r. W lipcu komisja zajmie 
się kwestiami budżetowymi, w sierp-
niu omówi funkcjonowania jednost-
ki OSP oraz Posterunku Policji oraz 
stan przygotowania szkolnej bazy lo-
kalowej do nowego roku szkolnego, 
a we wrześniu przeanalizuje realizację 
umowy na utrzymanie zieleni w mie-
ście oraz wykonanie tegorocznych 
inwestycji. Na październik zaplano-
wano ocenę dostępności wykorzysta-
nia infrastruktury gminnych obiek-
tów sportowych i rekreacyjnych oraz 
omówienie struktury i zadań wyko-
nywanych przez MOKiS po powsta-
niu COS. W listopadzie komisja zaj-
mie się preliminarzem wydatków 
Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Przeciwdziałania Narko-
manii na 2023 r. W grudniu przygotu-
je plan pracy na kolejny rok. 

Uchwałę w sprawie planu pracy 

Komisji Rewizyjnej przyjęto jednogło-
śnie.

Śmierć pomnika
Takiej smutnej uchwały chyba jesz-
cze nie mieliśmy: w sprawie zniesie-
nia formy ochrony drzewa uzna-
nego za pomnik przyrody. Tym 
aktem rada pozbawiła statusu pomni-
ka przyrody buk pospolity, rosnący w 
północnej części Parku Zdrojowego, 
na trawniku u podnóża skarpy, na wy-
sokości Sanatorium Jan Kazimierz lI. 
To odmiana purpurowa, o obwodzie 
pnia 373 cm (mierzonym na wyso-
kości 130 cm.). Drzewo zostało uzna-
ne za pomnik przyrody rozporządze-
niem Wojewody Dolnośląskiego z 8 
sierpnia 2008 r.

W wyniku przeprowadzonych oglę-
dzin stwierdzono, że drzewo jest już 
martwe. Tym samym utraciło warto-
ści przyrodnicze. Ze względu na bez-
pieczeństwo korzystających z parku 
ludzi konieczne jest jego usunięcie. 
Potwierdza to opinia dendrologiczna. 

Projekt uchwały uzgodniono z Re-
gionalną Dyrekcją Ochrony Środo-
wiska we Wrocławiu. Uzyskał pozy-
tywną opinię Komisji Uzdrowiskowej 
i Spraw Gospodarczo-Technicznych. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Szachowy skwer
imienia świętej
Ostatni projekt – w sprawie nadania 
nazwy skwerowi na obszarze mia-
sta Duszniki-Zdrój. Chodzi o dział-
kę nr 150, obręb Zdrój. Miejsce, gdzie 
znajduje się plenerowa szachownica, 
pomiędzy Bystrzycą Dusznicką a ul. 
Zieloną. Tą uchwałą rada nadała mu 
nazwę „Skwer im. Edyty Stein".

Projekt uchwały poparła Komisja 
ds. Społeczno-Kulturalnych, Oświaty, 
Zdrowia, Sportu i Turystyki, a także 
Komisja Uzdrowiskowa i Spraw Go-
spodarczo-Technicznych. Uchwałę 
podjęto dwunastoma głosami. Wstrzy-
mali się Jarosław Kwolek i Piotr Zi-
lbert.

Przypomnijmy, że pragnąc uczcić 
130. rocznicę urodzin i 80. rocznicę 

śmierci Edyty Stein, 30 grudnia 2021 
r. Rada Miejska przyjęła uchwałę w 
sprawie ustanowienia roku 2022 „Ro-
kiem Edyty Stein". 

Edyta Stein (właśc. niem. Edith Ste-
in) to niemiecka filozof i fenomeno-
log pochodzenia żydowskiego, kon-
wertytka, zakonnica, karmelitanka 
bosa, święta i męczennica Kościo-
ła katolickiego oraz patronka Euro-
py (wg Wikipedii). O jej związkach z 
naszym miastem można przeczytać w 
numerze kwietniowym Kuriera.

Kwestie bezpieczeństwa
Pod nieobecność burmistrza radni 

mogli złożyć pytania do sprawozda-
nia z jego pracy ale odpowiedzi mo-
gli spodziewać się za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. Marcin Zuber-
ski poprosił o informacje dotyczące 
przystąpienia do sporządzenia planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Również interpelacje, zapytania, 
wolne wnioski i sprawy różne zgła-
szane przez radnych, a wymagające 
odpowiedzi burmistrza, mają być za-
łatwione mailowo. Mateusz Rybecz-
ka wystąpił w imieniu mieszkańców 
kamienicy Rynek 8-10 z postulatem 
zabezpieczenia możliwości dojazdu 
do bramy budynku od strony Ryn-
ku przede wszystkim na wypadek ko-
nieczności interwencji służb ratunko-
wych.

– Proszę o zabezpieczenie w bu-
dżecie na drugie półrocze 2022 kwo-
ty na wykonanie zadania „pielęgnacja 
drzew na cmentarzu – specjalistycz-
na przycinka” – taki wniosek formal-
ny złożyła Małgorzata Hołyst. Kwota 
potrzebna na realizację tego zadania 
to ok. 20-30 tys. zł. – To jest przede 
wszystkim dla bezpieczeństwa ludzi, 
którzy przychodzą na cmentarz – za-
znaczyła radna. Wniosek przyjęto jed-
nogłośnie.

25 lipca spotykamy się na sesji ab-
solutoryjnej – zapowiedziała przewod-
nicząca zamykając obrady.

Krzysztof
Jankowski
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Unikalny banknot 500 zł 
wzbogacił kolekcję
Muzeum Papiernictwa
Bilet skarbowy insurekcji ko-
ściuszkowskiej z 1794 r. został 
uroczyście przekazany dyrektoro-
wi muzeum 15 lipca. Jest w ideal-
nym stanie. Kosztował 425 tys. zł.

Został wyprodukowany na holen-
derskim papierze czerpanym w na-
kładzie jedynie 500 sztuk. To naj-
mniejszy nakład polskiego, jeśli nie 
światowego pieniądza papierowego, 
który był prawnym środkiem płatni-
czym. W ciągu kilkudziesięciu ostat-
nich lat odnotowano zaledwie kil-
kanaście egzemplarzy, a tylko kilka 
znalazło się w obiegu kolekcjoner-
skim. 

Ten trafił do zbiorów Muzeum Pa-
piernictwa dzięki wytrwałym poszu-
kiwaniom Salonu Numizmatycznego 
we Wrocławiu. Przywiózł go do Dusz-
nik właściciel salonu Mateusz Wój-
cicki. Specjaliści twierdzą, że ów eg-
zemplarz jest najlepiej zachowanym 
ze wszystkich znanych. Zakup zreali-
zowano ze środków Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z budżetu państwa w ramach 
programu własnego Narodowego In-
stytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbio-
rów „Rozbudowa zbiorów muzeal-
nych”.

W uroczystości przekazania pięć-
setki uczestniczyli wicedyrektorka 
Narodowego Instytutu Muzealnictwa i 
Ochrony Zbiorów Katarzyna Zielon-
ka-Kołtońska, wicedyrektorka Zakła-
du Narodowego im. Ossolińskich dr 
Dorota Sidorowicz-Mulak oraz Ka-
tarzyna Kroczak, główna konserwa-
torka zbiorów Ossolineum. Przybył 
także burmistrz Dusznik Piotr Le-
wandowski i wiceburmistrzyni Karo-
lina Łuszczki.

Na tę okazję muzeum przygotowa-
ło niewielką pulę okolicznościowych 
biletów wstępu na prezentację bank-
notu. Otrzymali je goście uroczystości 
oraz pierwsi zwiedzający, którzy tego 

dnia zawitali do muzeum. Tylko oni 
mogli zobaczyć okaz na własne oczy. 
Po dwóch godzinach wyjęto go z ga-
bloty i umieszczono w sejfie. Następ-
na okazja będzie w 2024 r. podczas 
specjalnej wystawy prezentująca całą 
dusznicką kolekcję kościuszkowskich 

biletów skarbowych. Życzmy Mu-
zeum Papiernictwa, by do tego czasu 
placówce udało się zdobyć jedyny bra-
kujący nominał – 1 zł.

inf. MP

Wakacyjne
nowości

DUSZNICKI MŁYN PAPIERNICZY

Za siódmą górą, za 
siódmą rzeką. Japoński 
warsztat papierniczy w 
Muzeum Papiernictwa 
w Dusznikach-Zdroju

Muzeum Papiernictwa to w tej 
chwili jedyne miejsce w Europie, 
gdzie podziwiać możemy oryginalny, 
kompletny warsztat papierniczy służą-
cy do produkcji tradycyjnego papie-
ru washi. Pochodzi on z japońskiego 
miasta Echizen, nazywanego Papier-
niczą Wioską i stanowi namacalne 
świadectwo trwania tradycyjnego ja-
pońskiego rzemiosła papierniczego, 
którego historia liczy ponad 1400 lat. 
Prócz samego warsztatu, na wystawie 
zobaczymy bogatą kolekcję tradycyj-
nych japońskich papierów washi oraz 
posążek bogini papieru Kawakami 
Gozen.

Puls. Wystawa
sztuki papieru

Od 23 lipca muzeum zaprasza na 
nową wystawę sztuki papieru. Pod jej 
tajemniczym tytułem „Puls” kryją się 
dzieła prof. Ewy Latkowskiej-Żych-
skiej, założycielki i kierowniczki pra-
cowni papieru na Akademii Sztuk 
Pięknych w Łodzi. Papier towarzyszy 
jej twórczości jako główne tworzywo 
już 25 lat. Artystka prezentuje na wy-
stawie w Dusznikach prace, które wy-
rażają jej odczuwanie świata. To in-
spirowane naturą, wielkoformatowe 
kompozycje z papieru czerpanego z 
kozo i roślin rodzimych. Z kolei ko-
lekcja mniejszych formatowo prac to 
papiery czerpane techniką japońską, 
generujące bardziej osobiste refleksje, 
spięte często formą książki.

Ponadto muzeum zaprasza do zwie-
dzania ekspozycji stałych – „Z papie-
rem przez dwa tysiąclecia” czy też 
„Polski pieniądz papierowy” oraz na 
warsztaty czerpania papieru.  

inf. MP



8 16 .07 .2022 -  16 .08 .2022KURIER DUSZNICKI

Ponad 2 miliony na OSP
W LATACH 2014-2022 INWESTOWALIŚMY W ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA JAK NIGDY WCZEŚNIEJ

Zwiększenie wydatków na dusz-
nicką jednostkę Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej rozpoczął zakup no-
wego wozu bojowego. Dzięki 
wytężonej pracy wielu osób i in-
stytucji udało się  zakupić w 2016 
r. nowy średni samochód ratow-
niczo-gaśniczy 4x4 o wartości 
719.919 zł. 

Zakup został sfinansowany ze środ-
ków pozyskanych przez gminę z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej (80.000 
zł), Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego (150.000 zł), Komendy 
Głównej PSP (75.000 zł), Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Dolno-
śląskiego (50.000 zł). Wkład własny 
gminy wyniósł 329.919 zł, a druho-
wie z OSP w Dusznikach-Zdroju do-
łożyli 35.000 zł z własnych środków, 
w tym tych z darowizn mieszkańców. 
Nowy wóz zastąpił blisko 30-letni po-
jazd marki Star. 

W 2018 r. z budżetu gminy wydat-
kowano 40 tys. zł na projekt moder-
nizacji remizy oraz pozyskano ponad 
100 tys. zł na zakup dodatkowego 
wyposażenia jednostki. 

Po wejściu w życie Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go, jednostki OSP przeszły znaczą-
cą transformację. Przed ochotnikami 
postawiono nowe zadania i poszerzo-
no wachlarz podejmowanych działań. 
Strażacy już nie tylko gaszą pożary, 
ale przede wszystkim usuwają skutki 
zdarzeń nazywanych potocznie miej-
scowymi zagrożeniami. Są to działa-
nia na miejscu wypadków samocho-
dowych, interwencje w mieszkaniach 
niedotyczące pożarów, jak np. wywa-
żanie drzwi, gdy lokator nie odpowia-
da na wezwania policji i zachodzi po-

dejrzenie zagrożenia jego życia. 
Prowadzenie takich działań jest 

możliwe dzięki licznym szkoleniom, 
które podnoszą kwalifikacje naszych 
druhów, ale wymaga też specjali-
stycznego sprzętu. W związku z tym 
ze środków pozyskanych z Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Po-
mocy Postpenitencjarnej – Funduszu 
Sprawiedliwości zakupiono akumula-
torowe nożyce do cięcia samochodów, 
rozpieracz kolumnowy i ramieniowy 
oraz zestaw do stabilizacji pojazdów. 
W tym samym roku ze środków Wo-
jewództwa Dolnośląskiego jednostka 
została doposażona w aparaty ochro-
ny dróg oddechowych, które pozwa-
lają prowadzić akcje ratownicze w 
zadymionych pomieszczeniach. Pozy-
skana kwota to 5 tys. zł.

W 2021 roku zakupiono 5 mundu-
rów bojowych (dwuczęściowych: kurt-
ka i spodnie) oraz hełmów. W związ-
ku ze zmianą rozporządzenia dot. 
umundurowania strażaków, OSP przy 
wsparciu gminy czyni starania w za-
kresie wymiany obecnego umundu-
rowania i dostosowania go do zmie-
nionych przepisów. Nowe mundury 
w kolorze piaskowym (poprzednie 
były czarne) cechują się odpornością 
na promieniowanie cieplne i hydro-
fobowością. Kolor wpływa na lepszą 
widoczność w trudnych warunkach 
oraz chroni strażaków przed podatno-
ścią na związki chemiczne. Poza tym 
nowe mundury mają zmieniony krój 
dzięki czemu mniej krępują ruchy i 
posiadają system do montażu pętli ra-
towniczej. 

W 2021 roku rozliczono również 
pierwszą transzę płatności za moder-
nizacje remizy strażackiej. Koniecz-
ność modernizacji remizy strażackiej 

wynikła z zakupu nowego wozu bo-
jowego, który po prostu fizycznie nie 
mieścił się do starego garażu. Władze 
gminy zleciły prace projektowe i wy-
starały się o niezbędne pozwolenia 
administracyjne (w tym pozwolenie 
na budowę i pozwolenie konserwator-
skie), będące podstawą do inicjacji bu-
dowlanych robót modernizacyjnych. 
Rozwiązania projektowe uwzględnia-
ły wymogi konserwatora zabytków, 
rzeczoznawcy ppoż. i służb sanitar-
nych, jak również zawierały określo-
ne przepisami i odpowiadające wymo-
gom elementy infrastruktury. 

Po przygotowaniu niezbędnych for-
malności rozpoczęto poszukania środ-
ków zewnętrznych na realizację inwe-
stycji. 

Budynek remizy składa się ze sta-
rego historycznego garażu i wieży 
strażackiej oraz nowej, wybudowa-
nej w latach 2006-2007, części socjal-
nej. Położony jest w otoczeniu kamie-
nic pochodzących z początku XX w. 
na obszarze zabytkowego zespołu sta-
romiejskiego miasta Duszniki-Zdrój, 
wpisanego do rejestru zabytków. 
Obiekt został indywidualnie ujęty w 
wykazie zabytków dla powiatu kłodz-
kiego, ale jednocześnie nie został in-
dywidualnie ujęty w rejestrze zabyt-
ków, który determinuje wyższy reżim 
ochrony.

Brak indywidualnego ujęcia budyn-
ku remizy w rejestrze zabytków od 
wielu lat uniemożliwiał gminie wnio-
skowanie o środki na jej remont i 
przebudowę z programów dedyko-
wanych ściśle ochronie zabytków, za-
równo na poziomie regionalnym, jak 
i krajowym, czy chociażby z dota-
cji udzielanych przez Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-

ków we Wrocławiu. Z drugiej strony 
brak było innych programów, w ra-
mach których gmina mogłaby wystą-
pić o dofinansowanie na moderniza-
cję remizy. 

W tej sytuacji postanowiono podjąć  
próbę pozyskania środków w ramach 
tzw. społecznej odpowiedzialności biz-
nesu. Złożony został wniosek do Fun-
dacji KGHM Polska Miedź, niestety 
bez pozytywnego dla gminy skutku. 
W międzyczasie wystosowano szereg 
pism do osób i instytucji z prośbami o 
wsparcie, m.in. do Komendanta Głów-
nego Państwowej Straży Pożarnej, do 
Dyrektora Generalnego Lasów Pań-
stwowych, a także Wojewody Dolno-
śląskiego – również bez pozytywnego 
efektu. Ostatecznie środki na remont 
remizy udało się pozyskać dopiero w 
2020 r. z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. Oficjalne otwarcie 
remizy po modernizacji odbyło się 25 
czerwca 2022 r.

Aktualnie finalizuje się dofinanso-
wanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej  we Wrocławiu w wysokości 
16.300 zł na zakup prądownicy, zesta-
wu do stabilizacji pojazdów, dwóch sy-
gnalizatorów bezruchu (sygnalizator 
uruchamia alarm dźwiękowy i świetl-
ny w momencie bezruchu użytkow-
nika przez określoną długość czasu) 
oraz dwunastu kompletów ubrań ko-
szarowych. Na rozpatrzenie oczekuje 
ponadto wniosek, złożony w ramach 
programu „ORLEN dla Strażaków” 
Edycja 1/2022, na sfinansowanie za-
kupu kamery termowizyjnej w kwo-
cie 20.000 zł.

sk

Od początku pierwszej kadencji burmistrza Piotra Lewandowskiego (2014) gmina pozyskała i wydała na rozwój jednostki OSP ponad 2 miliony zł.
Dla porównania – w latach 2010-2013 wydatki na ten cel wyniosły ok. 10 tys. zł

Nowe środki
na Olimpijską

Wręczenie promes na dofinanso-
wanie przez Nadleśnictwo Zdroje 
budowy dróg samorządowych od-
było się na Tauron Duszniki Are-
na 23 czerwca. W uroczystości 
uczestniczyli m .in.  senator Alek-
sander Szwed, wicewojewody Bo-
gusław Szpytma i przedstawicielka 
posła Marcina Gwoździa.

Lasy Państwowe od lat wspierają fi-
nansowo budowę dróg lokalnych. W 
tym roku kwota przeznaczona na 
ten cel przez Nadleśnictwo Zdro-
je jest rekordowa – przekracza 2,5 
mln zł i jest najwyższa w całym woje-
wództwie dolnośląskim.

Duszniki-Zdrój otrzymały blisko 
800 tys. złotych na remont ul. Olim-
pijskiej. Środki zostały przyznane po 
raz drugi, gdyż w ub. roku nie udało 
się ich wykorzystać. Stan drogi kwali-
fikuje ją do gruntownego remontu. A 
już wkrótce będzie to główna droga 
dojazdowa do Centralnego Ośrodka 
Sportu – Ośrodka Przygotowań Olim-
pijskich.

– Środki trafiły do czterech gmin, 
których drogi wymagały napraw i re-
montów. Jako Nadleśnictwo Zdroje 
czujemy się współodpowiedzial-
ni za stan tych dróg. Prowadzimy 
tutaj gospodarkę leśną i pojazdy, 
które w jej ramach wykorzystuje-
my, również z tych dróg korzysta-
ją, co nie pozostaje, bez wpływu 
na ich stan – komentował nadleśni-
czy Nadleśnictwa Zdroje Przemysław 
Zaduch. – Od kilku lat wspieramy re-
monty dróg gminnych i staramy się 
systematycznie zwiększać ilość środ-
ków przeznaczanych na ten cel. Każ-
de nadleśnictwo w kraju ma moż-
liwość aplikowania o takie środki. 
Procedura wygląda tak, że najpierw 
samorząd zgłasza się do odpowied-
niego nadleśnictwa. Następnie nad-
leśnictwo poprzez Dyrekcję Regio-
nalną składa wniosek o przyznanie 
środków do Dyrekcji Krajowej Lasów 
Państwowych. Aplikacja ma formę 
konkursu i jasne kryteria określające 
możliwość przyznania środków – za-
chęcał nadleśniczy.

– Wreszcie lasy i inne instytucje, 
które zajmują się i zarządzają pań-
stwowym dobrem, dzielą się z miesz-
kańcami. Dziś rozmawialiśmy o 2,5 
milionach złotych na drogi samorzą-
dowe w jednym nadleśnictwie. Pra-
gnę pogratulować nadleśniczemu, 
bo jest to naprawdę wielki zadanie – 
komplementował działania Nadleśnic-
twa Zdroje wicewojewoda dolnośląski 
Bogusław Szpytma.

Oprócz Dusznik dofinansowanie do 
inwestycji drogowych otrzymały gmi-
ny Lewin Kłodzki, Szczytna i Polani-
ca-Zdrój.

sk
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Nowa stara remiza
PO GŁĘBOKIEJ PRZEBUDOWIE PREZENTUJE SIĘ PIĘKNIE

Dobiegła końca długo wyczekiwana rewitalizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach-Zdroju. Dzię-
ki pozyskanym środkom zewnętrznym udało się m.in. przystosować garaże do wozu bojowego, który ze względu 
na swoje gabaryty nie mieścił się w budynku. Wykonano też szereg robót mających na celu dostosowanie remizy 
do obecnych przepisów i standardów.

Wykonawcę, który podjął się tego za-
dania, udało się wyłonić w przetargu. 
To Firma Handlowo-Usługowa „SZA-
REK” s.c. Maria i Jan Szarek. Zakres 
prac obejmował m.in.: przebudowę 
garażu poprzez podniesienie stropu, 
przesunięcie ściany tylnej oraz umoc-
nienie ściany frontowej, wymianę po-
sadzki, zamontowanie nowoczesnych 
bram garażowych oraz systemu od-
ciągu spalin, który jest wymagany 
zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi. Zmiany i modernizacje gara-
żu w głównej mierze podyktowa-
ne były gabarytami posiadanego 
przez OSP nowego wozu bojowe-
go, który nie mieścił się w dotych-
czasowym garażu i był przechowy-
wany w namiocie przed remizą.

– Gdy pojawiła się możliwość po-
zyskania środków na zakup nowe-
go wozu bojowego, wiadomym było, 
że nie zmieści się on w garażu ów-
czesnej remizy. Nie była ona dosto-
sowana do żadnego z nowoczesnych 
wozów bojowych. Podjęliśmy więc de-
cyzję, że staramy się o te pieniądze, a 
modernizacją remizy zajmiemy się w 
kolejnych krokach. Mieliśmy nadzie-
ję, że będzie to jedynie kosmetyka. Jak 
się okazało, nie była to prosta sprawa. 
Z tego powodu zmuszeni byliśmy do 
przebudowy całej remizy – mówi Ma-
rek Kijanka, naczelnik OSP.

Poza przebudową części garażo-
wej, która do tej pory pełniła również 
funkcję szatni, zmodernizowana zosta-
ła część socjalna. Została ona przede 
wszystkim połączona ciągiem komu-
nikacyjnym z garażami. Do tej pory 
druhowie musieli wychodzić na ze-
wnątrz budynku, aby wejść do garażu.

W części socjalnej wydzielono szat-
nie wraz z łazienkami, jedną dla pań, 
drugą dla panów. W budynku remi-
zy stworzono także pomieszczenia, w 
której strażacy mogą przebywać np. 
podczas długotrwałych zdarzeń, ta-
kich jak powodzie czy inne sytuacje 
kryzysowe. Mówiąc w skrócie, prze-
strzeń ta pozwoli na skoszarowanie 
strażaków-ochotników. Podczas prze-

budowy remizy nie zapomniano rów-
nież o wieży. Zaplanowano przywró-
cenie jej dawnej funkcji – suszarni 
węży.

Plac budowy został przekaza-
ny wykonawcy w kwietniu 2021 
r. Już wtedy roboty ruszyły pełną 
parą. Po dopełnieniu formalności i 
zabezpieczeniu terenu wokół remi-
zy rozpoczęto prace rozbiórkowe i 
przygotowawcze do dalszych prac 
modernizacyjnych. Już na tym etapie 
zostały zauważone te elementy pro-
jektu, które wymagały zmian. Pierw-
szą z nich i zarazem najbardziej istot-
ną zmianą było zastosowanie szerszej 
bramy garażowej z drzwiami wejścio-
wymi wewnątrz niej. W pierwotnym 
założeniu drzwi wejściowe miały być 
umiejscowione obok bramy garażo-
wej. Zmiana ta znacznie zwiększyła 
funkcjonalność garażu.

Na dalszych etapach robót rów-
nież pojawiały się wątpliwości, ale też 
nowe pomysły. – W trakcie wykony-
wania prac rozbiórkowych zaczęli-
śmy przyglądać się nowym rozwią-
zaniom, które nie były dostępne w 
momencie przygotowywania projek-
tu. Wiele z tych rozwiązań dostrzegli-
śmy dopiero w momencie prowadze-
nia prac budowlanych. Na tym etapie, 
po licznych konsultacjach, mogliśmy 
jeszcze wprowadzić zmiany, które po-
zwoliły na znaczne poprawienie funk-
cjonalności remizy. Niestety, naniesie-
nie tych zmian w projekcie wymagało 
czasu, co miało istotny wpływ na po-
stęp prac. Były one jednak potrzeb-
ne. Pozwoliły na lepsze wykorzysta-
nie przestrzeni garażowej, a także 
znacznie poprawiły funkcjonal-
ność remizy – wyjaśnia Marek Ki-
janka.

Zmian w projekcie, o których mówi 
naczelnik OSP, było sporo. Pierwszą 
z nich było przeniesienie kotłowni w 
inne miejsce, co pozwoliło na powięk-
szenie przestrzeni garażowej. W ko-
tłowni wymieniono piec na ekono-
miczny i ekologiczny. Ponadto udało 
się wygospodarować przestrzeń na 
pralnię, w której strażacy będą mogli 
prać swoje mundury. Kolejną zmia-
ną było wyburzenie ścian dzielących 
dwa pomieszczenia garażowe. Obec-
nie jest to jeden duży garaż, który po-
zwala na swobodne przechowywa-
nie samochodów oraz wsiadanie do 
nich. W samej części garażowej kon-
strukcja dachu została wymieniona z 
drewnianej na metalową, wymieniono 
także samo poszycie dachu. Prace de-
karskie nie ominęły również wieży.

– Podczas prac rozbiórkowych oka-
zało się, że również konstrukcja da-

chu wieży nie nadaje się do dalszego 
użytkowania. Konieczna była wymia-
na tej konstrukcji oraz poszycia da-
chu – przekonuje naczelnik Kijanka.

Tak jak planowano, wieży przywró-
cono jej dawną funkcjonalność. Na 
szczycie zamontowano wyciągarkę, 
która pozwoli na suszenie węży po ak-
cjach gaśniczych. Pozwoli to na znacz-
nie dłuższe ich użytkowanie.

Równie istotnym aspektem moder-
nizacji remizy była strona wizualna. 
Jako że budynek znajduje się w ob-
szarze zabytkowym, decyzję o jego 
wyglądzie musiał zaakceptować kon-
serwator zabytków. Między innymi z 
tego względu zmieniona została na-
wierzchnia przed remizą. Początkowo 
miała to być betonowa płyta, jednak 
zastąpiono ją granitowa kostką, która 
swym wyglądem ma nawiązywać do 
historycznego wyglądu Rynku.

Teren wokół remizy wymagał za-
gospodarowania. Strażacy sami zasa-
dzili drzewka i krzewy, a także wyko-
nali prace porządkowe.

Przebudowa miała zostać zakoń-
czona w grudniu 2021 r. Jednak ze 
względu na liczne zmiany w projek-
cie, a także trudności z dostępnością 
materiałów budowlanych, spowodo-
wane pandemią COVID, zakończe-
nie budowy opóźniło się. Na wniosek 
wykonawcy przedłużono termin do 
czerwca br. Oficjalne przekazanie re-
mizy strażakom dusznickiej OSP od-
było się 25 czerwca br.

Poza swoim oczywistym przezna-
czeniem, remiza będzie pełnić funk-
cję magazynu gminnego zespołu za-
rządzania kryzysowego.

Rewitalizacja remizy była moż-
liwa dzięki pozyskanym środkom 
zewnętrznym. Jej koszt wyniósł 
1.044.222 zł. Gmina Duszniki-Zdrój 
otrzymała dofinansowanie w wyso-
kości 85 proc. wartości zadania, tj. 
887.589 zł. Wkład własny gminy wy-
niósł zatem 156.633 zł.

ps
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OSP Fest:
wielkie otwarcie remizy

25 CZERWCA DUSZNICZANIE ŚWIĘTOWALI ZAKOŃCZENIE WAŻNEJ GMINNEJ INWESTYCJI

W oficjalnym otwarciu remizy, 
oprócz dusznickich strażaków i licz-
nie zgromadzonych mieszkańców, 
udział wzięli: poseł na sejm Marek 
Dyduch, Krystyna Śliwińska i Artur 
Fiołek reprezentujący szefa Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów, ministra i 
posła na sejm z naszego regionu Mi-
chała Dworczyka, Ewa Miklas – w 
imieniu senatora Aleksandra Szwe-
da, komendant powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej brygadier Rafał 
Chorzewski, zastępca komendanta 
powiatowego policji w Kłodzku młod-
szy aspirant Piotr Graczyk, burmistrz 
Piotr Lewandowski i wiceburmistrzy-
ni Dusznik-Zdroju Karolina Łuszczki.

Uroczystość rozpoczęła parada 
strażacka z orkiestrą dętą szkoły ar-
tystycznej w Hronovie, która przema-
szerowała z Placu Warszawy przez 
ul. Mickiewicza i Rynek pod remizę. 
Przecięcie wstęgi poprzedziły prze-
mówienia i podziękowania. Dusznic-
ka Ochotnicza Straż Pożarna została 
odznaczona złotym medalem “Za Za-
sługi dla Pożarnictwa” za wieloletnią, 
ofiarną działalność w ochronie prze-
ciwpożarowej. Odznaczenie to nadało 

prezydium głównego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych. Druhowie 
naszej OSP otrzymali również meda-
le za wysługę lat: Ryszard Krawiec za 
40 lat służby, Rafał Frączek za 35 lat 
służby, Ryszard Drozd za 30 lat, Piotr 
Schewe, Bartosz Łukawski i Bartło-
miej Chyliński za 25 lat służby, Michał 
Harasimowicz i Tomasz Szczepanek 
za 20 lat służby, Szymon Wawrzyniak 
za 15 lat służby, Krzysztof Palij, Marek 
Kijanka i Szymon Tomasik za 10 lat 
służby, Marika Kijanka za 5 lat służby.

Długo wyczekiwane otwarcie remi-
zy było również godnym momentem 
na podziękowania dla Ryszarda Droz-
da, wieloletniego prezesa OSP Dusz-
niki-Zdrój, który w zeszłym roku za-
kończył piastowanie tego stanowiska 
po trzydziestu latach służby na rzecz 
naszej straży pożarnej. Drozda zastą-
pił Rafał Kmieciński, który z dusznic-
ką OSP związany jest od 25 lat. Statu-
etkę z wyrazami wdzięczności wręczył 
Ryszardowi Drozdowi burmistrz Piotr 
Lewandowski i komendant naszej 
OSP Marek Kijanka. 

Burmistrz Lewandowski   złożył 
na ręce Krystyny Śliwińskiej podzię-

kowania dla ministra Michała Dwor-
czyka. Minister wielokrotnie wspierał 
działania gminy mające na celu po-
prawę bezpieczeństwa mieszkańców 
Dusznik-Zdroju i bez jego wsparcia 
realizacja wielu projektów byłoby o 
wiele trudniejsza.

Po uroczystym przecięciu wstęgi 
proboszcz parafi św. św. Piotra i Paw-
ła ks. Zbigniew Wichrowicz poświęcił 
nową remizę.

Po części oficjalnej na terenie par-
kingu Park&Ride rozpoczął się OSP 
Fest. Wystąpili: orkiestra dęta z Hro-
nova, Andrzej Biliński z Kudowy-
-Zdroju, który jest finalistą programu 
The Voice Senior, kapela ACE Cover 
Band oraz nasz miejscowy DJ Alaska. 
Uczestnicy festynu mieli do dyspozy-
cji strefę gastronomiczną oraz stre-
fę dla dzieci z dmuchawcami, bańka-
mi mydlanymi i różnymi animacjami. 
Strażacy zaprezentowali najmłodszym 
swój wóz bojowy, uczyli jak lać wodę 
z węża strażackiego oraz jak udzielać 
pierwszej pomocy.

Dyskoteka pod gwiazdami zakoń-
czyła się po północy.

sk

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali (od lewej): poseł Marek Dyduch, komendant OSP Marek Kijanka, komendant powiatowy PSP bryg. Rafał Chorzewski,
Artur Fijołek asystent ministra Dworczyka, zastępca komendanta powiatowego policji w Kłodzku młodszy aspirant Piotr Graczyk, proboszcz Zbigniew Wichrowicz,

zastępczyni burmistrza Karolina Łuszczki, Krystyna Śliwińska, burmistrz Piotr Lewandowski, b. prezes OSP Ryszard Drozd

Uroczystość rozpoczęła parada strażacka z orkiestrą dętą
ze szkoły muzycznej w Hronovie
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Ryszard Drozd przez wiele lat pełnił funkcję prezesa dusznickiej OSP

Podziękowania dla ministra Michała Dworczyka z rąk burmistrza Piotra Lewandowskiego odebrała Krystyna Śliwińska

W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe z jednostek straży pożarnej w Lewinie Kłodzkim, Czermnej (Kudowa-
-Zdrój), Polanicy-Zdroju i Szczytnej. Na drugim planie licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta

Ryszard Krawiec, 40 lat służby

Rafał Frączek, 35 lat służby

Ryszard Drozd, 30 lat służby

Piotr Schewe, 25 lat służby

Bartosz Łukawski, 25 lat służby
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Bartłomiej Chiliński, 25 lat służby

Michał Harasimowicz, 20 lat służby

Tomasz Szczepanek, 20 lat służby

Szymon Wawrzyniak, 15 lat służby

Krzysztof Palij, 10 lat służby
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Marek Kijanka, 10 lat służby

Szymon Tomasik, 10 lat służby

Marika Kijanka, 5 lat służby

Dusznicka jednostka otrzymała złoty medal "Za Zasługi dla Pożanictwa" 

Statuetki św. Floriana z podziękowaniami za działania na rzecz rozwoju
jednostki OSP odebrali z rąk komendanta Marka Kijanki

wiceburmistrzyni Karolina Łuszczki oraz burmistrz Piotr Lewandowski
Festyn zakończyła dyskoteka pod gwiazdami, na której do późnych godzin nocnych grał DJ A_Laska,

czyli duszniczanin Andrzej Laskowski

Dusznicka jednostka OSP. W pierwszym rzędzie (od lewej): Szymon Wawrzyniak, Krzysztof Palij i Bartłomiej Chiliński.
Stoją (od lewej): Michał Harasimowicz, Bartosz Łukawski, Rafał Frączek, Sylwia Wawrzyniak, Tomasz Szczepanek, Jolanta 

Szczepanek, Ryszard Drozd, Marika Kijanka, Marek Kijanka, Ryszard Krawiec, burmistrz Piotr Lewandowski 
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Konferencja poświęcona 
Edycie Stein

OBCHODY ROKU EDYTY STEIN W DUSZNIKACH-ZDROJU

Konferencja odbywała  się w 
dniach 1-2 lipca. Jej uroczyste-
go otwarcia konferencji doko-
nał burmistrz Piotr Lewandow-
ski, który powitał gości z całej 
Polski oraz mieszkańców i tury-
stów. Następnie lokalny pasjonat 
historii Dariusz Giemza przybli-
żył historię miasta i opowiedział o 
znanych kuracjuszach, którzy na 
przestrzeni wieków przybywali do 
naszego uzdrowiska. Przedstawił 
też gościa z Rzymu. Ojciec Szcze-
pan Praśkiewicz, relator Kongre-
gacji Spraw Kanonizacyjnych, 
wygłosił referat pt. „Edyta Stein. 
Patronka na nasze czas”. Ukazał 
nie tyle biografię świętej, ile wska-
zał na dialog córki Izraela i cór-
ki Karmelu ze starszymi braćmi w 
wierze. Mówił też o tym, że czy-
nione są starania, aby uczynić ją 
Doktorem Kościoła. Nawiązał też 
do wojny w Ukrainie. Edyta Ste-
in jawi się jako patronka na nasze 
czasy mądrością dostrzegania pro-
blemów i przezwyciężania ich na 
drodze dialogu. 

W godzinach wieczornych został 
wyświetlony film „Edyta Stein. Patron-
ka Europy” w reżyserii Bogusławy 
Stanowskiej-Cichoń. Film ten otrzy-
mał nagrodę Grand Prix na XXVII 
Międzynarodowym Katolickim Festi-
walu Filmów i Multimediów „Niepo-
kalanów 2012”. Jak podkreślono w 
uzasadnieniu, obraz ten w wyjątko-
wo trafny sposób ukazuje historię ży-
cia duchowego, odkrywanie prawdy i 
Boga w filozofii; historii, która dopro-
wadziła do konwersji na katolicyzm. 
Reżyserka opowiedziała o kulisach 
powstania filmu oraz przedstawiła w 
przepiękny sposób sylwetkę Edyty.

W drugim dniu konferencji o go-
dzinie 10:00 przed pomnikiem Edy-
ty Stein przy ul. Mickiewicza zebrali 
się mieszkańcy naszego miasta wraz 
z turystami i zaproszonymi gość-
mi. Ks. proboszcz Zbigniew Wichro-
wicz w swoim przemówienie nawiązał 
do sylwetki św. Edyty Stein i przed-
stawił krótki jej życiorys oraz w cie-
płych słowach wyraził wdzięczność, 
że Patronka Europy jest tak żywa w 
naszym miasteczku. Głos zabrał rów-
nież burmistrz Piotr Lewandowski, 
który cieszył się, że Edyta Stein wy-
brała Duszniki-Zdrój na miejsce swe-
go wypoczynku i zachwycała się pięk-
nem naszego miasteczka.

Powiedział jakże znamienne i pięk-
ne słowa o wielowymiarowości tej po-
staci. Edyta przemawia dzisiaj do ludzi 
różnych kultur,wyznań, światopoglą-
dów. Jest drogowskazem dialogu mię-
dzy ludźmi oraz uczy nas relacji opar-
tych na wspólnym dobru. 

Po przemówieniu burmistrza pro-
cesja z relikwiami świętej wyruszy-
ła do kościoła parafialnego w asy-
ście ks. Zbigniewa Wichrowicza oraz 
kustosza sanktuarium fatimskiego o. 
Zdzisława Świniarskiego. Relikwie 
wprowadzał nasz gość z Rzymu o. 
Szczepan Praśkiewicz.

Bliski współpracownik papieża 
Franciszka przewodniczył uroczy-
stej Eucharystii, przekazując ks. kan. 
Zbigniewowi Wichrowiczowi, pro-
boszczowi dusznickiej parafii św. św. 
Apostołów Piotra i Pawła relikwie św. 
Teresy Benedykty. Karmelita bosy 
przypomniał w swojej homilii, że wy-
znawcy Chrystusa od samego począt-
ku oddawali spontanicznie cześć tym, 
którzy żyjąc pośród nich, wyróżniali 
się nadzwyczajnym sposobem prak-
tykowania cnót chrześcijańskich lub 
ponieśli śmierć męczeńską, zadaną 
im przez nieprzyjaciół, z nienawiści do 
wiary. – Aby jednak doczesne szcząt-
ki jakiejś osoby można było nazywać 
relikwiami, potrzebna jest interwen-
cja Kościoła, w formie zatwierdzenia 
kultu danej osoby lub jej beatyfikacji 
czy kanonizacji – mówił, przypomina-
jąc, że pojęcie relikwii zdefiniował ob-
szernie Sobór Trydencki w pierwszej 
i drugiej połowie XVI w.

Po uroczystej mszy św. można było 
sobie zrobić wiele pięknych pamiąt-
kowych zdjęć z gośćmi oraz przy re-
likwiach świętej. Po krótkim odpo-
czynku Dariusz Giemza oprowadził 
chętnych po Dusznikach-Zdroju śla-
dami Edyty Stein, ukazując historię 
miasteczka i wskazując miejsca zwią-
zane z Patronką Europy. 

Kolejnym etapem Konferencji był 
pokaz multimedialny ,,Historia Domu 
Edyty Stein”. Prelekcję poprowadziła 
dyrektor tego domu Maria Kromp-
-Zaleska. Ukazała historię domu i ge-
nezę jego powstania. Można było zo-
baczyć pokoje, w których przebywała 
Edyta, oraz miejsca z nią związane. Ta 
niesamowita opowieść przeniosła nas 
w świat dzieciństwa i młodości Edy-
ty. Obecni przedstawiciele Domu oraz 
Towarzystwa Edyty Stein we Wrocła-
wiu byli bardzo aktywnymi uczestni-
kami  spotkań i tym samym pogłę-
bione zostały bardzo mocno relacje 
między Wrocławiem a miastem Dusz-
niki-Zdrój. 

Finałowym elementem konferen-
cji  i niejako jej podsumowaniem był 
koncert chóru Madrygał z Legnicy. 
Przepiękne utwory, od renesansu do 
współczesności przypadły, do gustu 
wszystkim uczestnikom. 

Słowa podziękowania za zorganizo-
wanie konferencji należą się władzom 
miasta Duszniki-Zdrój, szczególnie 
burmistrzowi Piotrowi Lewandow-
skiemu za ogromną życzliwość. Nasz 
gość z Rzymu był ujęty życzliwością 
i płynącym z serca ciepłem. Ogrom-
nie dużo pracy włożyła z realizację 
Konferencji dyrektorka Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu Magdalena 
Kijanka, która zadbała o każdy szcze-
gół, aby zarówno uczestnicy, jak i go-
ście byli zadowoleni. 

Nasz gość z Rzymu, żegnając się, 
wypowiedział znamienne słowa ,,Nie-
zwykła empatia i życzliwość ze strony 
pana burmistrza, który okazał wiele 
dobra, nigdy nie będzie zapomniana. 
Wiem, że ogrom pracy włożyła pani 
dyrektor MOKiS Magdalena Kijanka. 

Pokochałem wasze miasto i dzięki po-
znaniu wielu przyjaciół została bardzo 
ubogacona moja osobowość”.

Obchody Roku Edyty Stein będą 
trwać dalej i czekają nas kolejne nie-
spodzianki, które przygotowały nam 
władze miasta. Zaraz po zakończeniu 
Konferencji rozpoczęły się przygo-
towania do filmu dokumentalnego o 
pobycie świętej w Dusznikach-Zdroju 
latem 1912 r. Pogoda dopisała i prze-
piękne sceny z cudownymi widokami 
naszego miasteczka będą zachwycać 
nas już niedługo. 

W kuluarach konferencji mówio-
no, że Edyta Stein powinna stać się 
„drugim Chopinem” w Dusznikach.

Dariusz Giemza

Konferencję otworzył burmistrz Piotr Lewandowski Seans filmu "Edyta Stein. Patronka Europy" poprzedziło 
wprowadzenie reżyserki Bogusłwy Stanowskiej-Cichoń

Na konferencji gościliśmy o. Szczepana Praśkiewicza,
bliskiego współpracownika papieża Franciszka

Nakręcono pierwsze sceny do filmu, który będzie opowia-
dał o pobycie Edyty Stein w naszym mieście

Relikwie świetej, które przekazane zostały do dusznickiego 
kościoła św. św. Piotra i Pawła

Relikwie Edyty Stein wprowadzono do kościoła procesją
spod jej pomnika na ul. Mickiewicza

Konferencję uświetnił występ Chóru Madrygał z Legnicy
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TĘ NIEZWYKŁĄ IMPREZĘ ZORGANIZOWAŁA W SOBOTĘ 2 LIPCA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Biesiada Poetycka
w ogrodzie bibliotecznym
Pierwszy punkt programu to wystawa 
prac Teresy Windyki. Artystka two-
rzy przepiękne kolaże z fragmentów 
papieru, często o zróżnicowanej fak-
turze, zabarwionych różnymi ręko-
dzielniczymi metodami. Przedstawia-
ją przepiękne pejzaże, a także widoki 
ciekawych miejsc ziemi kłodzkiej.

Impreza obfitowała w wiele atrak-
cji dla dzieci. Do zabawy zaprosił 
najmłodszych biblioteczny Psotek. 
Policyjny radiowóz przywiózł na sy-
gnale Komisarza Lwa, który rozma-
wiał z dziećmi o bezpieczeństwie. Zaś 
w ogrodzie bibliotecznym Kasia Ję-
dryka prowadziła warsztaty tworzenia 
cudownych zakładek do książek. Nasi 
milusińscy spotkali się również z au-
torką książeczek dla dzieci Agniesz-
ką Urbańską, która zabrała słuchaczy 
do świata swoich opowieści i bajek. 
Kolejną atrakcją był wjazd na sygna-
le wozu bojowego Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Dusznikach-Zdroju na 
podwórko szkolne. Mocno Pomoc-
ni opowiadali o swojej pracy, a przy 
tym każdy mógł posiedzieć w kabinie 
wozu strażackiego. 

Każdy uczestnik imprezy mógł 
sprawdzić się z zakresu wiedzy o lite-
raturze. W wielkim teście zwyciężyła 
nasza dusznicka młodzież. 

Ważnym punktem imprezy było 
wręczenie nagród dla najlepszego 
czytelnika roku 2021. Nagrody wrę-
czono w dwóch kategoriach – dla do-
rosłych i dzieci. Dzięki hojności lokal-
nych przedsiębiorców nagrody były 
bardzo atrakcyjne.

Kolejnym punktem programu był 
mecz piłki nożnej, rozegrany pomię-
dzy bibliotekarkami a urzędniczkami 
na dusznickim Orliku. Panie wystąpi-
ły w sukienkach. Mecz był bardzo za-
cięty, nie obyło się bez kontuzji, ale też 
i wybuchów śmiechu. Ostatecznie bi-
bliotekarki przegrały z urzędniczka-
mi 1:2, ale zapowiedziały rewanż pod-
czas kolejnej Biesiady.

Niewątpliwie gwoździem wieczo-
ru był występ Ireny Salwowskiej z 
zespołem. W scenerii bibliotecznego 
ogrodu, w blasku świec, rozlegały się 
cudowne dźwięki, a wykonawczyni za-
czarowała swoim głosem słuchaczy i 
porwała do wspólnego śpiewania. 

Zakończeniem wieczoru było czy-
tanie wierszy duszniczanki Magdale-
ny Góralskiej, autorki tomiku poezji 
pt. „Kolory Ciszy” .

inf. MBP
w Dusznikach-Zdroju Uczestniczki meczu w "Bibliotekarki kontra urzędniczki". Stoją od lewej: Monika Kuchejda, Daria Kurowska,

Anita Bodzińska, Katarzyna Skowron, Julita Blaumann, Lidia Bednarz, Katarzyna Froese, Adrianna Drzazga,
Martyna Burnos,  Elżbieta Janicka

Koncert Ireny Salwowskiej z zespołem zebrał liczną publikęProgram przepełniony był licznymi warsztatmi
i zabawami dla najmłodszych

Organiztorzy zadbali o wybór rozrywek dla wszystkich dzieci

Uczestnicy Wielkiego testu o literaturze Na pikniku najmłodszych uczestników odwiedził Komisarz Lew Katarzyna Froese dyrektorka Miejskiej Biblioteki
w Dusznikach-Zdroju (po prawej)
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
MIASTO DUSZNIKI-ZDRÓJ

5.08.2022 Piątek
godz. 20.00
Bruce LIU
Koncert Inauguracyjny

6.08.2022 Sobota
godz. 16.00
Jonathan FOURNEL
I Nagroda Konkursu im. Królowej 
Elżbiety – Bruksela 2021
godz. 20.00
Bomsori KIM – skrzypce
Rafał BLECHACZ – fortepian

7.08.2022 Niedziela
godz. 16.00
Juan PEREZ FLORISTAN
I Nagroda Konkuru im. Artura Ru-
binsteina – Tel Aviv 2021
godz. 20.00
Lucas & Arthur JUSSEN
Piano Duo

8.08.2022 Poniedziałek
godz. 16.00
Dmytro CHONI
I Nagroda – Santander 2018
Laureat – Leeds 2021
III Nagroda – Konkurs
im. Van Cliburna 2022
godz. 20.00
DANG Thai Son

9.08.2022 Wtorek
godz. 16.00
Chloe Jiyeong MUN
I Nagroda – Takamatsu 2014
I Nagroda – Genewa 2014
I Nagroda – Busoni 2015
godz. 18.30
Koncert Charytatywny Uczestników 
XXI Mistrzowskiego Kursu Piani-
stycznego
godz. 21.00
NOKTURN – Gospodarz wieczoru: 
Marcin MAJCHROWSKI

10.08.2022 Środa
godz. 16.00
Aimi KOBAYASHI
godz. 20.00
Alexander GAVRYLYUK

11.08.2022 Czwartek
godz. 16.00
Kyohei SORITA
godz. 20.00
Marcin ZDUNIK – wiolonczela
Aleksander DĘBICZ – fortepian

12.08.2022 Piątek
godz. 16.00
Alim BEISEMBAE
I Nagroda – Leeds 2021
godz. 20.00
Vadym KHOLODENKO

13.08.2022 Sobota
godz. 16:00
Yunchan LIM
I Nagroda Konkursu
im. Van CLIBURNA 2022
godz. 20:00
Jan LISIECKI
Koncert Finałowy

KONCERTY WEEKENDOWE
W HOTELU FRYDERYK

6.08. – sobota
godz. 11:00 Marcin Wieczorek
godz. 12:00 Krzysztof Wierciński

7.08. – niedziela
godz.11:00 Aleksandra Dąbek
godz.12:00 Józef Domżał

13.08. – sobota
godz11:00 Julia Łozowska
godz.12:00 Filip Michalak

Wstęp na weekendowe
koncerty wolny




