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24-27 STYCZNIA 2017 / DUSZNIKI ARENA

Puchar IBU
juniorów
Kolejna międzynarodowa impreza biathlonowa przed nami. W dniach 25-27
stycznia obiekt Duszniki Arena gościć będzie młodych zawodników, którzy
pretendują do najwyższego, światowego poziomu. Choć ranga zawodów jest
znacznie mniejsza, niż Mistrzostw Europy rozegranych w styczniu 2017 r.,
rywalizacja zapowiada się pasjonująco.
towego – Justyna Panterałka, Karolina Mielcarek, Norbert Leszczyński oraz Łukasz Bałęczny. Choć nie
startują oni jeszcze w imprezach takiej rangi, są przyszłością polskiego
biathlonu.
Do zawodów zgłosiło się wielu zawodników z całego świata. Swoje
uczestnictwo zapowiedziała m.in. reprezentacja Brazylii – kraju, który raczej nie jest kojarzony ze sportami zimowymi.
Wstęp na trybuny oraz trasy podczas zawodów będzie darmowy. Najnowsze informacje publikowane są
na stronie www.dusznikiarena.pl oraz
Facebooku Duszniki Arena.

Program:
25.01 (czwartek)
treningi oficjalne
26.01 (piątek)
10:00 sprint kobiet
13:00 sprint mężczyzn
Zawody rozpoczną tradycyjnie oficjalne treningi w pierwszym dniu. Drugiego dnia ruszy rywalizacja: zawodnicy pobiegną na dwóch dystansach
– panie na 7,5 km, panowie na 10.
Trzeciego dnia biathloniści wystartują na tych samych dystansach. Orga-

nizatorzy planują oddanie do dyspozycji biegaczy dwóch pętli: 2,5 km oraz
3,3 km.
Twarzą Mistrzostw Europy była
Weronika Nowakowska, tym razem
imprezę będą promować uczniowie
dusznickiej Szkoły Mistrzostwa Spor-

27.01 (sobota)
10:00 sprint kobiet
13:00 sprint mężczyzn
Damian
Bochnak

w w w. d u s z n i k i .pl

Drodzy Czytelnicy, Mieszkańcy Dusznik-Zdroju,
Szanowni Goście naszego miasta,
zechciejcie przyjąć życzenia zdrowych
i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia,
wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.
Niech Nowy Rok umocni wiarę
w lepszą przyszłość i natchnie Was
energią na kolejne miesiące.
władze gminy, pracownicy Urzędu Miasta
oraz redakcja Kuriera Dusznickiego

Odśnieżanie w mieście
W związku z okresem zimowym
przypominamy o zachowaniu czystości i porządku na terenie chodników położonych wzdłuż posesji.
To obowiązek właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości.
Za odśnieżanie dróg w gminie zaznaczonych kolorami na mapie dołączonej do Kuriera Dusznickiego
odpowiada Dusznicki Zakład Komunalny Sp.z.o.o, który mieści się przy
ulicy J. Słowackiego 32A w Dusznikach-Zdroju.
W pierwszej kolejności odśnieżane
będą następujące ulice (kolor czerwony): Dworcowa, Słowackiego, Stawowa, Gen. Świerczewskiego, Wybickiego, Willowa, Orzechowa, Rynek,
Kłodzka, Mickiewicza, Krakowska,

Zamkowa, Bohaterów Getta i Zdrojowa.
W drugiej kolejności (kolor żółty): Kolejowa, Hanki Sawickiej, Krasińskiego, Miejska Górka, Słoneczna,
Sportowa, fragment Wojska Polskiego, Chopina, Aleja Chopina oraz droga na Podgórze.
W trzeciej kolejności odśnieżane będą (kolor zielony): Wybickiego,
Okólna, Wiejska, Podgórska i Górska.
Drogi zaznaczone kolorem białym nie będą w okresie zimowym
utrzymywane przez DZK w Dusznikach-Zdroju. W celu uzyskania
szczegółowych informacji prosimy
skontaktować się z ich zarządcami.
Inf. DZK
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Krótko
Fundacja Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach-Zdroju zaprasza na tradycyjny Koncert noworoczny w dniu 1 stycznia
2018 roku o godz. 17:00.
W Sali Kameralnej im. Jana Webera
(Duszniki-Zdrój, Rynek 10) wystąpią
Monika Gruszczyńska – sopran,
Jacek Szymański – tenor
Beata Wołczyk – skrzypce
Robert Stencel – wiolonczela
Rafał Karasiewicz – fortepian
Po koncercie organizatorzy zapraszają na lampkę wina i słodki poczęstunek.
Bilety w cenie 20 zł do nabycia w siedzibie Fundacji.
* * *
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju w sezonie zimowym od
2 XI do 14 I otwarte jest od wtorku
do niedzieli w godz. 9:00 – 15:00

16.12.2017 - 19.01.2018

W trójkę
do UNESCO

Muzeum Papiernictwa oraz Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony
Zabytków ICOMOS zorganizowały 1 grudnia w Dusznikach-Zdroju międzynarodową
konferencję na temat praktyk zarządzania pomnikami historii na przykładzie dusznickiego młyna papierniczego. Oprócz przedstawienia kwestii zarządzania najcenniejszymi
dobrami kultury, ważnym celem konferencji była analiza postępów młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju w staraniach o wpis na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

* * *
Biuro Informacji Turystycznej w
Dusznikach-Zdroju w grudniu jest
czynne od poniedziałku do piątku od
godz. 10:00 do 17:00, a w sobotę od
10:00 do 15:00. Natomiast w styczniu
godziny otwarcia w weekendy zmienią się. W soboty biuro będzie czynne w godz. 10:00 – 17:00 a w niedziele
10:00 – 15:00.
* * *
Uwaga! Trasy turystyczne na Błędnych Skałach i Szczelińcu Wielkim w sezonie zimowym są nieczynne.
* * *
W grudniu Teatr Zdrojowy im.
Fryderyka Chopina jest czynny codziennie od godz. 10:00 do 17:00. Natomiast w Wigilię i Sylwestra od 10:00
do 15:00.
* * *
W dniu 22 grudnia 2017 roku
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju będzie nieczynny. Za utrudnienia
przepraszamy!
* * *
XLVI Sesja Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju odbędzie się 28 grudnia 2017 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.
Transmisja na żywo na stronie
duszniki.e-sesja.pl

Sprostowanie
W poprzednim numerze Kuriera
Dusznickiego został zamieszczony artykuł pod tytułem ,,Donos czy obowiązek’’. W tytule tego artykułu znalazło się niefortunne słowo, które w
języku polskim ma niekoniecznie pozytywne konotacje.
Dlatego z tego miejsca chciałbym
przeprosić wszystkie osoby, które
mogły poczuć się urażone, a w szczególności radnych: Krzysztofa Wojtyłę
oraz Janusza Holcmana.
Red. wydania
Damian Bochnak

Od lewej: Johannes Follmer – szef papierni w Homburgu, Maciej Szymczyk – dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju
oraz Petr Fouček – dyrektor papierni w Velkych Losinach (fot. dzieki uprzejmości Papiermuhle Homburg)
W różnych krajach europejskich zachowało się do dziś tylko ok. 30 młynów papierniczych, dlatego Muzeum
Papiernictwa realizuje koncepcję
przygotowania wniosku o wpisanie na
listę UNESCO kilku najcenniejszych
historycznych papierni. W 2015 r. rozpoczęto współpracę z młynem w Velkich Losinach w Czechach, a w 2017
r. z podobnym obiektem w Homburgu w Niemczech. Z tego względu do
Dusznik przyjechali przedstawiciele władz samorządowych: marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, wicehetman kraju
ołomunieckiego Milan Klimeš, wicestarosta powiatu Mein/Spreesart
Harald Schneider. Ponadto przybyli: dyrektor papierni w Velkich Losinach Petr Fouček oraz szef papierni
w Homburgu Johannes Follmer. W
konferencji uczestniczył m.in. starosta kłodzki Maciej Awiżeń, burmistrz
Dusznik-Zdroju Piotr Lewandowski,
prezes ICOMOS Polska prof. Bogusław Szmygin, dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Novum Bartosz Bartniczak.
Konferencję w dusznickim Hotelu Impresja otworzył dyrektor Maciej

Szymczyk witając gości i przedstawiając pokrótce Muzeum Papiernictwa
i jego miejsce na kulturalnej mapie
Dolnego Śląska. Następnie prof. Bogusław Szmygin określił cele konferencji informując o rosnącej roli
dusznickiej papierni wśród najcenniejszych zabytków. W okolicznościowych wystąpieniach głos zabrali
marszałek Cezary Przybylski, wicehetman Milan Klimeš, Harald Schneider oraz starosta Maciej Awiżeń,
a Johannes Follmer i Petr Fouček
przedstawili swoje młyny papiernicze.
Głównym punktem programu była uroczystość podpisania
listu intencyjnego dotyczącego
współpracy pomiędzy papiernią
w Dusznikach-Zdroju i młynami w czeskich Velkich Losinach
oraz niemieckim Homburgu. Porozumienie ma stworzyć szansę na
międzynarodowy seryjny wpis obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO.
W sesji eksperckiej wystąpili: Barbara Nowak-Obelinda – wojewódzki konserwator zabytków, Anna Marconi-Betka z Narodowego Instytutu
Dziedzictwa, Anna Fortuna-Marek re-

prezentująca ICOMOS oraz dr Grzegorz Grajewski – kierownik wrocławskiego oddziału Narodowego
Instytutu Dziedzictwa.
Trzecia sesja odbyła się już w Muzeum Papiernictwa. Prof. Andrzej Kozieł z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosił
interesujący referat na temat polichromii w młynie papierniczym,
które zostały w ostatnich miesiącach
przebadane, a ich przekaz odszyfrowany. Dyr. Muzeum prof. Maciej
Szymczyk przedstawił cechy szczególne dusznickiego młyna, które wyróżniają ten obiekt od innych historycznych poprzemysłowych obiektów,
czyniąc go jednym z najpiękniejszych
i najbardziej wartościowych zabytków
techniki w świecie. Podsumowaniem
konferencji był referat Jana Bałchana, kierownika Działu Papiernictwa,
połączony ze zwiedzaniem wszystkich
ekspozycji muzealnych.
Konferencja stała się okazją do
dwóch ważnych narad. Pierwszą z
nich było poranne spotkanie marszałka województwa dolnośląskiego
Cezarego Przybylskiego z wicehetmanem kraju ołomunieckiego Mi-

lanem Klimešem. Podczas rozmowy
poruszono temat współpracy Dolnego
Śląska z krajem ołomunieckim oraz
kwestie dotyczące działań mających
na celu wpisanie na listę UNESCO historycznych papierni w Dusznikach-Zdroju i Velkich Losinach. Zarówno
marszałek, jak i wicehetman, złożyli
deklarację wszechstronnego wsparcia
dla inicjatyw podejmowanych przez
kierownictwa papierni.
Drugie spotkanie odbyło się już po
podpisaniu listu intencyjnego, a dotyczyło współpracy pomiędzy młynami papierniczymi z Dusznik-Zdroju,
Homburga i Velkich Losin. Koordynowanie pracami całej grupy powierzono Muzeum Papiernictwa, które
uzyskało wsparcie Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS. Ustalono,
że konieczne będą konsultacje mające
wytypować potencjalnych kolejnych
partnerów do seryjnego wpisu w ramach wspólnej aplikacji. Celem jest
bowiem przygotowanie wspólnego
międzynarodowego wniosku o wpisanie na listę UNESCO ok. 5-6 najcenniejszych młynów papierniczych.
inf. Muzeum Papiernictwa
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Przestępstwa nie było
Po umorzeniu dochodzenia związanego z budową toru wrotkarskiego, prokuratura odrzuciła kolejne zarzuty grupy radnych, tym
razem związane z wykorzystaniem
obiektu Duszniki Arena do przeprowadzenia Rajdu Dolnośląskiego. Pismo w tej sprawie wpłynęło
do Urzędu Miejskiego 12 grudnia.
Przypomnijmy, że radni zarzucili dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przekroczenie
uprawnień i niedopełenienie obowiązków. O szczegółach pisaliśmy w poprzednim numerze.
Zarzuty okazały się bezpodstawne. Jak czytamy w uzasadnieniu, radni w zawiadomieniu powołali się na
uchwałę, która nie obowiązywała w
tamtym okresie. Dyrektor MOKiS był
zatem uprawniony do zawarcia umowy użyczenia obiektu jako jego zarządca.
Odnośnie działań podejmowanych przez dyrektora MOKiS w
zakresie zawarcia przedmiotowej
umowy użyczenia, nie można dopatrzeć się uchybień, był uprawniony

do zawarcia umowy jako zarządca,
umowa została opracowana przy
udziale radcy prawnego, sporządzono protokoły przekazania obiektu, a później jego odbioru – napisano
w uzasadnieniu.
Kwestie ewnetualny szkód, zgodnie z umową pokrywał organizator
rajdu, tj. automobilklub, co w pełni
zabezpieczało mienie obiektu. (...)
Fakt zabezpiecznia intersu gminy
w umowe użyczenia, wykluczył powstanie szkody w jej mieniu, a co
za tym idzie szkoda nie powstała,
co stanowi między innymi o braku
znamion przestępstwa. (...) Na pewno są przeciwnicy i zwolenniccy
sportów motorowych, jednak kwestia preferencji indywidualnych nie
może mieć wpływu na oceną karno-prawną zachowań dyrektora
czy też burmistrza w tym wypadku.
(...) Uwzględniając materiał dowodowy zebrany w śledztwie powoduje, iż nie można uznać, że popełniono przestępstwo...
Red.

Skibusem do Zieleńca
Centrum Integracji Społecznej i na Duszniki Arena
XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ DUSZNIK-ZDROJU, 30 LISTOPADA 2017

na Jamrozowej Polanie?
„Działanie Miejskiego Ośrodka
Kultury i Sportu i funkcjonowanie
Urzędu Miejskiego w świetle ocen
przeprowadzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową” – to jeden z
głównych punktów tej sesji. Dwa pokontrolne protokoły przedstawione
przez RIO wzbudziły liczne wątpliwości radnych. Na pytania rajców odpowiadali burmistrz Piotr Lewandowski
oraz skarbnik gminy Elżbieta Błasiak.
Dyskusja zakończyła się wnioskiem
skierowanym do burmistrza, by wyjaśnienia, które przygotowuje dla RIO,
zostały również przekazane do informacji radnych.
Reprezentujący Dusznicki Zakład
Komunalny Bartosz Kwolek przedstawił radnym stan przygotowania DZK
do zimy, w tym mapę miasta, na której zaznaczono plan odśnieżania ulic
i alejek.
Kolejnym zaproszonym na sesję
gościem była Justyna Janicka – nowa
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Poproszona o zaprezentowanie siebie, przedstawiła bogaty i
ciekawy życiorys zawodowy. Dyr. Janickiej towarzyszył poprzedni szef
jednostki Sebastian Krystek. Oboje
odpowiadali na pytania radnych związane z bieżącą sytuacją ośrodka.
Burmistrz Lewandowski przedstawił koncepcję utworzenia na Jamrozowej Polanie Centrum Integracji
Społecznej (CIS). To rodzaj organizacji, której celem jest reintegracja społeczno-zawodowa. CIS ma charakter
edukacyjny, a jednym z elementów
edukacji może być praca uczestników
w ramach działalności handlowej,
usługowej lub wytwórczej. CIS adresuje swoje działania do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zdaniem burmistrza utworzenie
CIS na Jamrozowej Polanie byłoby dobrą opcją pomocy zaintereso-

wanym mieszkańcom, ponieważ na
obiekcie jest wiele prac, które te osoby mogłyby wykonywać – od łatwych
czynności, jak na przykład koszenie
trawy, malowanie tarcz po treningach,
po inne, bardziej wymagające. Wszystko odbywałoby się pod nadzorem instruktorów.
Burmistrz dodał, że samorząd wojewódzki przewiduje w przyszłym roku
projekt, mający na celu wspieranie
gmin, które zdecydowały się na tworzenie takich centrów. Zaproponował
radnym spotkanie z ekspertem, który wyjaśniłby w jaki sposób działają
CIS-y.
Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały:
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową: jest to
uchwała, którą rada musiała podjąć
w związku z wprowadzeniem reformy oświaty.
– w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy Gminy Miejskiej Dusz-

niki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2018”: „Celem
programu jest wprowadzenie jasnych
i czytelnych rozwiązań włączających
organizacje w system demokracji lokalnej, określenie czytelnych zasad w
zakresie wspierania przez gminę działań organizacji pozarządowych poprzez powierzanie im wykonania części ustawowych zadań Gminy” (cytat z
uzasadnienia uchwały).
– w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi: „Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy ma obowiązek
określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Zmiana terminu dokonywania wpłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi spowodowana jest koniecznością zbilansowania wnoszonych opłat w danym roku
budżetowym” (cytat z uzasadnienia do
uchwały).
– w sprawie zmian w budżecie gminy Duszniki-Zdrój na rok 2017: zmiany nastąpiły w planach dochodów i
wydatków gminy.
– w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości zabudowanej
i przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości: „Aktualnie działka stanowi własność gminy; w wyniku realizacji uchwały działka zostanie
sprzedana i wyłączona z zasobu komunalnego. Zgodnie z treścią art. 37
ust. 2 pkt. 1 u.g.n nieruchomość zostanie zbyta w drodze bezprzetargowej”
(cytat z uzasadnienia uchwały).
Dominika Wołoszka

Nie chcecie powiększać korków i obawiacie się braku
miejsca parkingowego? Nie dysponujecie własnym samochodem? O transport do Zieleńca i Duszniki Arena nie musicie się martwić. Ski Bus zawiezie was pod
same wyciągi narciarskie lub do naszego centrum
narciarstwa biegowego.
Ski Bus ruszy w pierwszy dzień świąt
Bożego Narodzenia (25 grudnia) i będzie kursował do końca lutego, a jeśli warunki będą sprzyjające, to nawet
do połowy lub końca marca. Dziennie
będzie wykonywał ok. dwunastu kursów do Zieleńca, zajeżdżając po drodze na Duszniki Arena.
Trasa przejazdu (przystanki) będzie
wyglądała następująco: Podgórze – ul.
Zielona (hotel Impresja) – ul. Chopina (restauracja Hospoda Czeska) - ul.
Wojska Polskiego (pijalnia wód mineralnych) – Plac Warszawy – ul. Sprzymierzonych - Stacja PKP – Przystanek PKS Duszniki ZEM – Duszniki
Arena – OW ,,Na Koziej Hali’’ – Apartamenty Innwersja – Zieleniec Kamien Rubarstcha - Hotel Zieleniec
– Winterpol Zieleniec – Zieleniec
Parking Główny – Nartorama Zieleniec – Zieleniec Parking Główny
– Winterpol Zieleniec – Hotel Zieleniec – Zieleniec Kamień Rubarstcha
- Apartamenty Innwersja - OW ,,Na
Koziej Hali’’ – Duszniki Arena – Przystanek PKS Duszniki ZEM – Stacja
PKP – ul. Sprzymierzonych – Plac
Warszawy – ul. Wojska Polskiego (pijalnia wód mineralnych) – ul. Chopina (restauracja Hospoda Czeska) - ul.
Zielona (hotel Impresja) – Podgórze.
W tym roku po raz pierwszy Ski
Bus będzie obsługiwany przez pojazd
niskopodłogowy, co zdecydowanie
ułatwi przejazd narciarzom. Godziny kursowania będą skorelowane z
rozkładem Kolei Dolnośląskich oraz
TLK. Dla gości, którzy nocują na terenie miasta, przejazd Ski Busem będzie darmowy, pod warunkiem, że
będą mieć przy sobie dowód uiszcze-

nia opłaty uzdrowiskowej. Pozostali
zapłacą 5 zł od osoby. Bilety do nabycia u kierowcy.
Dla podróżujących z Wrocławia
zorganizowano bezpośredni dojazdu
do Zieleńca. Autobus będzie kursował w każdy weekend od 6 stycznia
do 25 lutego z dworca autobusowego
przy ul. Suchej 1 we Wrocławiu (Galeria Wroclavia, stanowisko nr 6). Bilety będzie można nabyć u kierowcy
w dniu wyjazdu bądź wcześniej, z trzydniowym wyprzedzeniem, rezerwując
je drogą mailową (rezerwacje@pks-klodzko.pl), bądź telefonicznie pod nr.
697 842 777.
Ania
Arcinowska
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Cichy
zabójca
OSP PRZYPOMINA: UWAŻAJCIE NA CZAD

Sezon grzewczy w pełni. W trosce
o wasze bezpieczeństwo przedstawiamy ważne informacje dotyczące cichego zabójcy, jakim jest
tlenek węgla, zwany potocznie czadem. Ten bezbarwny, bezwonny
i silnie trujący gaz co roku zabija kilkadziesiąt osób. Zadbajcie o
bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.
Co roku w okresie grzewczym dochodzi w Polsce do kilku tysięcy zaczadzeń, w tym kilkudziesięciu ze
skutkiem śmiertelnym. Co czwarty
Polak uważa, że czad można wyczuć
po zapachu, rozpoznać po dymie czy
kolorze. Te dane wskazują na ciągle
niską świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą czad.

Objawy zatrucia
•
•
•
•

ból głowy
ogólne zmęczenie
duszności
trudności z oddychaniem, oddech
przyspieszony, nieregularny
• senność
• nudności

Jak ratować
zaczadzonego
Należy zapewnić mu dopływ świeżego
powietrza – natychmiast otwórz drzwi
i okna. Jak najszybciej to możliwe, wynieś go na świeże powietrze. Rozluźnij
ubranie – rozepnij pasek, guziki tak,

Fotorelacja:

aby ułatwić oddychanie, ale nie rozbieraj, aby nie wychłodzić organizmu.
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie przystąp do masażu serca.
Wezwij służby ratownicze, tel. 112

Jak zapobiegać
• zapewniaj prawidłową wentylacje
pomieszczeń,
• stosuj mikrowentylację,
• nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
• z pomocą fachowców dokonuj
okresowych przeglądów: komina,
urządzeń grzewczych i instalacji
wentylacyjnej,
• nie spalaj niczego w zamkniętych
pomieszczeniach, bez wentylacji,
• zainstaluj czujnik tlenku węgla to najskuteczniejszy sposób ostrzegania przed tlenkiem węgla. Ten
gaz jest bezwonny i bezbarwny!
Statystycznie zaledwie co piąty Polak
ma w domu czujnik tlenku węgla. Bez
tego urządzenia wykrycie czadu jest
bardzo utrudnione, a jego nawet niewielkie stężenie powoduje śmierć.
Zadbajcie o sprawnośc waszych instalacji grzewczych i o wentylacje pomiesczeń.

Duszniczanie licznie przybyli na wspólną wigilię

W organizacji pomagali wolontariusze – uczniowe MZS Duszniki-Zdrój

Zdrowych, bezpiecznych i pogodnych
świąt oraz szczęśliwego nowego roku
życzy Ochotnicza Straż Pożarna w
Dusznikach-Zdroju
OSP Duszniki-Zdrój

Dusznicki rynek rozświetliły świąteczne dekoracje i miejska choinka

W repertuarze artystów nie mogło zabraknąć jasełek
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Wigilia duszniczan
Wigilię tradycyjnie rozpoczęto od podzielenia się opłatkiem

Częstowano pierogami, kluskami z makiem
oraz barszczem czerwonym

Na scenie gościliśmy dusznickie dzieci i młodzież

Koncert ks. Bogdana to już tradycja

Jarmark rozpoczął się w samo południe...

...a wigilia trwała do późnych godzin popołudniowych

Imprezę uświetnił bogaty program artystyczny

Na stoiskach nie zabrakło dusznickiej OSP

Wigilię mógł poprawdzić tylko jednen mikołaj – Andrzej Walus

Serdecznie dziękuję
wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej
w Dusznikach-Zdroju

Bolesławowi Krawczykowi

za bezpłatne przekazanie
świerka srebrzystego na miejską choinkę świąteczną.
Wyrazy wdzięczności składam również firmie
Trak Pol Adam Gałka,
która drzewko przetransportowała i osadziła
na dusznickim Rynku.
		

			

Duszniczanie chętnie odwiedzali stoiska w poszukiwaniu prezentów, dekoracji czy świątecznych smakołyków

Piotr Lewandowski
burmistrz

Cykl przypominający, czym żyło nasze miasto przed 25 laty. Teksty pochodzą z „Gazety Gmin” (nie mylić z „Nową Gazetą Gmin”). Krótsze przytaczamy w całości, dłuższe – we fragmentach. Komentarze i streszczenia zaznaczamy kursywą.
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Źródło: „Gazeta Gmin” nr 2, 30 listopada 1992 r.

30-lecie szkoły

Z prac Zarządu Miasta

Szkoła Podstawowa im. B. Czecha i H. Marusarzówny istnieje już od trzydziestu lat. 5
listopada 1962, w niedzielę, miało miejsce
uroczyste otwarcie Szkoły przy ul. Sprzymierzonych.
W 12 oddziałach uczyło wówczas 17 pracowników pedagogicznych. Pierwszym
kierownikiem Szkoły został p. Eugeniusz
Bugdał, a od 1.02.1963 do września 1991 (a
więc 29 lat) p. Zdzisław Cetnarowicz.
Od początku istnienia Szkoły działał przy
niej Kub Sportowy „Start” pod kierownictwem p. Rudolfa Frossa. Rozpoczęła również
działalność sekcja piłkarska „Pogoń”.
W ciągu 30 lat istnienia Szkoły jej uczniowie zawsze wyróżniali się w nauce, sporcie i
działalności społecznej. Zajmowali oni czołowe lokaty w olimpiadach matematycznych,
fizycznych i polonistycznych.
W dziedzinie sportu (szczególnie sportów
zimowych) nasi uczniowie plasowali się na
wysokich pozycjach w zawodach rangi ogólnopolskiej, rozsławiając imię swojej szkoły.
Dzięki staraniom władz szkolnych i miejskich, w 1972 r. szkole naszej nadane zostało

• Zarząd wysłuchał sprawozdania Burmistrza z pobytu w Kraju Saary w Niemczech
(program inicjowany i finansowany przez
EWG);
• Omówiono organizację spotkania radnych
z mieszkańcami w dniu 24.10.92;
• Wysłuchano sprawozdania z działalności Straży Miejskiej; Zarząd wyartykułował uwagi mieszkańców co do pracy Straży; omówiono problem miejsc parkowania
na terenie miasta i Zdroju; Zobligowano
Straż Miejską do nasilenia działań mających
na celu utrzymanie porządku, szczególnie w
Rynku;
• Zarząd spotkał się z przedstawicielami
Konsorcjum „Turystyczna Szóstka”;
• W odpowiedzi na prośbę Placówek Upo-

imię dwóch sławnych sportowców żołnierzy:
Bronisława Czecha i Heleny Marusarzówny.
W 1973 r. zorganizowano pierwszą klasę
sportową, którą prowadził p. Ryszard Maciejny, a do której uczęszczała obecna nauczycielka wf p. mgr Bożena Janukowicz.
Począwszy od 1974 r. najlepsi uczniowie
klas ósmych otrzymują nagrodę „Primus Inter Pares”. Jako pierwszej uczennicy nagrodę tę przyznano Teresie Grad. Dotychczas
przyznano ją 33 absolwentom naszej Szkoły.
Wyróżniający się sportowcy otrzymują nagrodę „Zasłużony Sportowiec Szkoły”. W ciągu 30 lat istnienia, szkoły mury jej opuściło
3422 uczniów, których uczyło w sumie 143
nauczycieli.
W bieżącym roku szkolnym naukę pobiera 773 uczniów, których edukacją i wychowaniem zajmuje się 53 pracowników pedagogicznych. Godnym przytoczenia jest fakt,
iż od początku swego istnienia Szkoła zawsze liczyć na pomoc społeczeństwa i instytucji dusznickich.
Zbigniew Ziniak

W szkole
jak w puszce

Po wielu latach
dyskusji

jak przedłużyć stoki na Zieleńcu, pan Wojciech Zaczyk postanowił zamienić słowa w
czyn i niemało ryzykując przedłuża wyciąg
obok schroniska Orlica ponad drogą (patrz
zdjęcie). Teraz będzie można wjechać z samego dołu do samej góry. Jeżeli aura nie będzie złośliwa, to stanie jeszcze obok bliźniacza kładka do zjazdów w dół. Gdy wszystkie
zaplanowane inwestycje dookoła wyciągu
uda się wykonać, to powstanie bardzo atrakcyjny zespół. Trzymajmy kciuki za powodzenie przy budowie „Zaczykowa”.
Nie mniej ciekawy jest zupełnie nowy wyciąg zbudowany przez pana Wiesława Kamyczka, gdzie zaczepy będą teleskopowe.
Maks

jest ciasno. Ale już niedługo w Dusznikach
jeszcze raz ruszy budowa nowego budynku
szkolnego przy ul. Sportowej.
Zarząd Miasta, mając w perspektywie
przejęcie szkoły podstawowej, musi już dzisiaj dołożyć starań, by w styczniu 1994 r.
szkolne problemy nie zaskoczyły i nie przytłoczyły swoimi rozmiarami. Dlatego sprawy szkoły są na bieżąco analizowane, także
podczas sesji Rady Miejskiej. Sprzyja temu
fakt, że przewodniczącą komisji zajmującej
się oświata, kulturą i sportem jest nauczycielka wf p. Wiesława Zagaja. Ponadto, od niedawna, zastępcą burmistrza jest również nauczyciel wf p. Maciej Berezecki. No i radni
też przecież mają dzieci...
Siłą rzeczy szkoła ma mocną pozycję we
władzach miasta i to dobrze. Trzeba to pielęgnować, oczywiście z zachowaniem odpowiednich proporcji. Wszak nie sama szkołą
żyje miasto.
Nie może ono jednak funkcjonować bez
szkoły, a ściślej – bez większej szkoły. Budowa nowego budynku powinna ruszyć jeszcze przed pierwszym powiewem wiosny. Nie
obędzie się bez czteromiliardowego kredytu. Przybędą za to szkole cztery sale lekcyjne i sala gimnastyczna. Zachowana zostanie możliwość dalszej rozbudowy. Pierwsi
uczniowie wbiegną do klas we wrześniu
1994 roku.
KMJ

Piosenka, gitara, blues i luz
Co zdarzyło się w Dusznikach 30 października? Przypomnijmy. Po południu ukazał się pierwszy numer Gazety
Gmin. A wieczorem...
Wieczorem po godz. 20 kawiarnia „Kasieńka” wypełniła się do ostatniego miejsca
amatorami dobrej piosenki, dobrej zabawy.
Pierwszy uderzył w struny Jacek – kudowianin z imponującym głosem, prezentujący specyficzny, zajmujący repertuar, także własnego autorstwa. Po nim mikrofony
przejęli Robert, Artur i Zbyszek. Długo by
opowiadać, czego tam oni nie wyśpiewali.
Lokomotywą nastrojów był oczywiście blues
(brawo Cuca!) Dość powiedzieć, że publiczność, rozgrzana już nieco, także dobrodziejstwami baru, reagowała bardzo żywiołowo.
Nawet późną nocą nikt nie chciał usłyszeć

właściciela kawiarni, Edka Płaczka, z jego
sakramentalnym „Proszę państwa, kończymy!”
Impreza, druga tego typu, zorganizowana
została przez Miejski Ośrodek Kultury, przy
współpracy kawiarni. Ogromne zainteresowanie, jakie towarzyszyło tym wieczorom,
przypomina jak niewiele rozrywek mamy w
naszym miasteczku. Tym bardziej wdzięczni jesteśmy Jackowi, Robertowi, Arturowi i
Zbyszkowi, że zechcieli wykorzystać swoje
zdolności, by dać nam trochę luzu.
Na marginesie: jeszcze po rozpoczęciu imprezy, mimo nacisków, trzymaliśmy miejsca
dla przedstawicieli władz miasta. Niech by
się też trochę zabawili! Niestety, pewnie w
ostatniej chwili coś im wyskoczyło. Ech, żałujcie Panowie...
KMJ

wszechniania Kultur o dofinansowanie remontu budynku po byłym przedszkolu i
adaptacji go na Ośrodek Kultury, z powodu
braku środków Zarząd sugeruje wystąpienie do Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie o wydzierżawienie mebli, stanowiących
własność Spółdzielni, a będących dotychczas
w użytkowaniu przez Ośrodek Kultury, oraz
zaproponowanie odroczenia płatności wykonawcy remontu do przyszłego roku;
• Oceniono efekty zmian organizacyjnych
w żłobku i przedszkolu;
• Przedłużono umowę na wykonanie remontu muru oporowego przy targowisku;
• Zarząd zadecydował o dofinansowaniu
zakupu opału dla Liceum w Dusznikach w
kwocie 10 milionów z rezerwy budżetowej.

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska w Dusznikach podjęła następujące uchwały:
• o utworzeniu związku międzygminnego
„Konsorcjum Turystyczna Szóstka”; Rada zatwierdziła także statut Konsorcjum;
• o zapewnieniu porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego poprzez ustanowienie
zakazu spożywania alkoholu w miejscach
publicznych;
• o sposobie rozdysponowania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Duszniki-Zdrój, przy ul. Zdrojowej 12 i
14, Kłodzkiej 54 i Sprzymierzonych 9a, na
rzecz osób fizycznych;
• o umieszczaniu reklam, plakatów, afiszy,

klepsydr, drogowskazów, malowideł, gablot
reklamowych i ogłoszeniowych na budynku lub gruncie stanowiącym własność komunalną i opłat za nie;
• o wyborze formy organizacyjno-prawnej
funkcjonowania mienia komunalnego gminy Duszniki-Zdrój, wyodrębnionego w wyniku podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu;
• o powołaniu komisji Rady Miejskiej, ich
aktualnych składów osobowych i zakresów
działalności.

Z dusznickiego
komisariatu
Co i kto przysparza pracy policjantom
w Dusznikach?
Komendant wymienia: pijani kierowcy i
to nie młodociani, tylko ci starsi, bardziej doświadczeni (jeden z niedawno zatrzymanych
miał we krwi 4.2 promila alkoholu, co wprawiło w zdumienie nawet ekspertów). Przestępczość nieletnich – oprócz dusznickiej
młodzieży są problemy z dziećmi z Białorusi, które goszczą w naszym miasteczku;
przykładem włamanie dokonane przez trójkę małych Białorusinów (najstarszy ma 13
lat) do sklepu Fundacji Festiwali Chopinowskich, zdarzyły się też inne drobne kradzieże
ze sklepów, a także między samymi dziećmi;
policja apeluje do organizatorów pobytu o
lepszą organizację opieki nad małymi wczasowiczami. Niepokoi też duża, jak na Duszniki, ilość spraw o znęcanie się nad rodziną (8
spraw od początku roku); znęcają się głównie bezrobotni mężczyźni, pod wpływem alkoholu.
*
W dniu Wszystkich Świętych zanotowano
włamanie do mieszkania. Sprawca, który zabrał rzeczy na sumę 12 milionów, został zatrzymany; prokurator zastosował nadzór

policyjny, o karze orzeknie sad. Kilka dni
wcześniej z komórki przy Placu Warszawy
skradziono piłę spalinową; dochodzenie jest
w toku.
*
Wydarzenie z 9 listopada kosztowało policjantów 3 dni pracy. 16-letnia duszniczanka
poskarżyła się policji, że została zgwałcona.
Badania potwierdziły fakt odbycia stosunku. Śledztwo wykazało jednak, że dziewczyna chciała po prostu „wkopać’” swojego kolegę. Policja skieruje do Sądu dla Nieletnich
zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie.
*
Na koniec sprawa, która bulwersuje.
W nocy z 24 na 25 października nieznani sprawcy włamali się do szkoły przy ul.
Sprzymierzonych. Podstawówce, która ledwo wiąże koniec z końcem, skradziono
wspaniały, duży telewizor Sony, pozbawiając w ten sposób dzieci możliwości oglądania programów edukacyjnych, filmów. Apelujemy do mieszkańców o zgłaszanie policji
wszelkich informacji mogących dotyczyć tej
sprawy. Dyskrecja zapewniona.
KMJ

Oficjalne otwarcie siłowni w dawnej świetlicy ZEM
nastąpiło 10 XI. Lokal czynny jest od godz. 14:00 do
22:00. Wstęp do siłowni kosztuje 10 tys. jednorazowo
lub 80 tys. na miesiąc dla dzieci do 15 lat i 100 tys.
na miesiąc dla młodzieży starszej...
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WYSTAWA W MUZEUM PAPIERNICTWA

DUSZNICKIE
CIEKAWOSTKI

O blisko 2.700 ekslibrisów wzbogaciło się Muzeum Papiernictwa w pierwszym kwartale
2017 roku. Do muzealnych zbiorów trafiły księgoznaki pochodzące z prywatnej kolekcji Andrzeja Włodarskiego, wrocławskiego introligatora, bibliofila, konserwatora książek. Część
zbiorów prezentowana jest w młynie papierniczym na wystawie „Ekslibrisy Europy”.

samolotu
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Ekslibris – strażnik książki Szczątki
tajemniczego
Ekslibris to znak własnościowy książki, którym posługiwał się właściciel
księgozbioru do personalnego oznaczania własności woluminu. Nazwa
pochodzi z języka łacińskiego: ex libris, co dosłownie oznacza „z książek”.
Geneza ekslibrisu wywodzi się od
herbu malowanego na kartach ksiąg
w dawnych wiekach. Później, od XV
wieku, zaczął on przybierać formę misternie skomponowanej ilustracji graficznej z wpisanym nazwiskiem właściciela. Znaki książkowe zamawiali
i do dzisiaj zamawiają zarówno osoby prywatne, jak też instytucje. Znak
książkowy podkreśla bibliofilski stosunek właściciela do książki, a miejscem znaku w książce jest wewnętrzna przednia strona jej okładki. W
formie papierowej stosowany jest Europie od XV w., w Polsce zaś od XVI.
Obecnie ekslibris stał się małą formą
grafiki, a jego pierwotna funkcja użytkowa zanika, ustępując miejsca funkcji estetyczno-artystycznej. Ponadto
ekslibris jest od XIX wieku przedmiotem pasji kolekcjonerskiej.

Pierwszy polski datowany ekslibris wykonany został dla biskupa
włocławskiego Macieja Drzewickiego h. Ciołek (1467-1535), późniejszego prymasa Polski, kanclerza wielkiego koronnego, absolwenta Akademii
Krakowskiej, dyplomaty. Warto podkreślić, że w Polsce ekslibris pojawił
się jako jeden z pierwszych w Europie. Liczne badania ekslibrisoznawcze
potwierdzają, że Polska zajmuje trzecie miejsce w historii najdawniejszego
ekslibrisu europejskiego.
Na wystawie w Muzeum Papiernictwa zaprezentowane zostaną ekslibrisy znanych grafików europejskich,
wykonane w różnych technikach
m.in.: drzeworycie, miedziorycie,
akwaforcie czy linorycie. Jej kuratorem jest Beata Dębowska.
Ekspozycja dostępna będzie dla
zwiedzających do 28 lutego 2018 r.
Marta Nowicka
Tomasz Suma

ra-ZEM NA SZLAKU

Główny Szlak Sudecki
Główny Szlak Sudecki (GSS), trasa licząca 444 km, oznaczona kolorem czerwonym. Swój początek ma w Świeradowie-Zdroju i
biegnie przez najciekawsze partie
polskiej części Sudetów, kończąc
się w Prudniku. Koncepcja powstania szlaku pojawiła się w 1947
r. na spotkaniu PTT, a już rok później zaczęto znakować trasę. Wiele lat później, bo dopiero w 1973 r.,
nadano jej imię Mieczysława Orłowicza, pomysłodawcy powstania
szlaku.
Myśl o przejściu całego szlaku tliła
się we mnie już od bardzo dawna, tym
bardziej, że właśnie przez Duszniki-Zdrój przebiega jego część. Duszniki
leżą na ok. 250. km trasy ze Świeradowa-Zdroju do Prudnika. Jak się okazało, moją pasję przemierzania górskich szlaków i poznawanie Sudetów
podzielają także inni. Więc gdy mój
kolega Marcin z koła PTTK „Tryton”
w Nysie zadzwonił do mnie z informacją, że przymierzają się do przejścia
szlaku, bardzo się ucieszyłem.
Pokonanie całej trasy to spore
wyzwanie, ponieważ nawet dla wytrawnych wędrowców przejście 444
km zajmuje ok. 2 tygodni. Oczywiście, można to robić etapami – i tak
też my postanowiliśmy to zrobić. Tak
więc mój kolega Wojtek, Sylwia i ja
przyłączyliśmy się do grupy pasjonatów PTTK „Tryton” w Nysie i zaczęliśmy pierwszy etap naszej przygody
na GSS.
Dzień pierwszy przewidywał pokonanie trasy ze Świeradowa-Zdroju na
Stóg Izerski (Schronisko PTTK 1.103
m n.p.m.), dalej przez Wysoką Kopę,

Kopalnię „Stanisław”, Wysoki Kamień,
do Szklarskiej Poręby, następnie Wodospad Kamieńczyk i Schronisko
PTTK na Hali Szrenickiej.
Tak więc ruszyliśmy ze Świeradowa, położonego w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, niedaleko Jeleniej Góry,
u podnóża Gór Izerskich w dolinie
rzeki Kwisy, w tzw. Obniżeniu Świeradowskim. Nad doliną wznosi się
od zachodu i południowego wschodu Wysoki Grzbiet, a od północnego
wschodu Grzbiet Kamienicki.
Pierwsze wzmianki o Świeradowie
(Fegebeutel) pochodzą z 1524 r. Odkryto tam już wtedy wody mineralne,
jednak dopiero ponad sto pięćdziesiąt
lat później zostały one przebadane i
uznane za lecznicze. W 1899 r. wybudowano Dom Zdrojowy, gdzie znajduje się najpiękniejsza modrzewiowa

hala spacerowa.
Podążyliśmy ścieżką przez park
zdrojowy w kierunku podejścia na
Stóg Izerski. Mozolną wspinaczkę na
wysokość 1.108 m n.p.m. rekompensują nam, piękne widoki. Z samego
szczytu rozciąga się piękna panorama
na całą dolinę, Grzbiet Kamieniecki,
Pogórze Izerskie, ale także i Karkonosze. Dalej szlak wiedzie przez bagniste tereny i torfowiska, tworzone
przez wody nie znajdujące odpływu w
doliny. Mijamy grupy skałek, następnie idziemy zboczem Wysokiej Kopy
(1.126 m n.p.m.) i dochodzimy do najwyżej położonej kopalni odkrywkowej w Polsce, kopalni kwarcu „Stanisław”.
Góry Izerskie znane są z bogactwa kamieni półszlachetnych, szlachetnych i cennych surowców mineralnych. Znajdowano tam ametysty,

rubiny, szafiry, granaty, kryształy górskie i wiele innych minerałów. Spośród wydobywanych tutaj minerałów
bardzo duże znaczenie dla rozwoju
regionu miały żyły kwarcu, używanego do produkcji szkła kryształowego.
Dalej podążamy grzbietem do nowo
powstałego schroniska na Wysokim
Kamieniu. Po krótkim postoju schodzimy do Szklarskiej Poręby, mijamy
przepiękny Wodospad Kamieńczyk,
wchodzimy na teren Karkonoskiego Parku Narodowego i znowu zaczynamy wspinaczkę, pokonując różnicę wzniesień 350 m do schroniska
Na Hali Szrenickiej (1.195 m n.p.m.).
Bardzo zmęczeni, ale i szczęśliwi, docieramy wreszcie do miejsca noclegu.
Rano znów wyruszamy, to będzie drugi dzień wędrówki.
Jan Tarkiewicz

Zieleniec to jedna z najlepszych w
Polsce i jedna z największych stacji
narciarskich na Dolnym Śląsku. Infrastruktura narciarska i hotelowa,
doskonale przygotowane stoki oraz
wyjątkowa atmosfera tego miejsca zachęcają do spędzenia tu wielu chwil.
Jednak to nie tylko stolica sportów zimowych. Okolice Zieleńca są nasączone dużym stężeniem historycznych zagadek. Jedna z nich dotyczy
katastrofy lotniczej, która wydarzyć
się tu miała pod koniec II wojny światowej.
W maju 1945 r. ziemie dolnośląskie
były stopniowo zajmowane przez wojska radzieckie. Tylko nielicznym tubylcom udało się umknąć. Jednym z
tych, którzy próbowali uciec był, według niepotwierdzonych źródeł, Karl
Hanke – sekretarz osobisty Josepha
Goebbelsa, zwany katem z Breslau.
Karl miał być jednym z dwóch pasażerów niemieckiego bombowca Heinkel He 111, który rozbił się nieopodal Zieleńca.
W 2010 r. członkowie Dolnośląskiego Towarzystwa Historycznego
odnaleźli i zidentyfikowali szczątki
niemieckiej maszyny, która uległa katastrofie pod koniec II Wojny Światowej. Dalej jednak zaczynają się domysły i spekulacje.
Według jednej z teorii Karl Hanke wyskoczył wraz z pilotem ze spadającego samolotu na spadochronie.
Zdołał ukryć się w pobliskich lasach i
przedostać do niemieckiego oddziału,
z którym trafił do niewoli, ale później
został zabity podczas próby ucieczki.
Wróćmy jednak do badań szczątków samolotu. Nie jest niestety jeszcze potwierdzone, z jakiego rodzaju
maszyną eksperci mają do czynienia. Choć na początku mówili o bombowcu Heinkel He 111, to jest wielce prawdopodobne, że był to samolot
o wiele mniejszy, np. Fieseler Fi 156
Storch. Za tą drugą opcją przemawia
fakt, że mniejszemu samolotowi łatwiej było wystartować z lotniska przy
Placu Grunwaldzkim (w ciągu trwania
oblężenia Wrocław posiadał aż cztery
takie lotniska) i uciec na południe. Ale
z drugiej strony większy bombowiec
rzeczywiście mógł zostać zestrzelony
przez Aliantów nad Śnieżnikiem, rozbijając się ostatecznie w nieodległym
przecież Zieleńcu.
Pojawia się oczywiście wiele pytań.
Np. czy Karl Hanke miał ze sobą jakieś istotne dokumenty? Niewątpliwie miał ogromną wiedzę na temat
wszystkiego, co się w Breslau działo,
również tego, gdzie podziały się tysiące zaginionych dokumentów, skarbów i kosztowności. Był z pewnością
cennym łupem dla radzieckich dowódców, którzy świadomie nie puściliby go przecież wolno.
Być może w niedługim czasie poznamy więcej szczegółów tej historii.
Dokładniejsze badania miejsca katastrofy i analiza dostępnych dokumentów pewnie nie wyjaśnią całej zagadki,
ale być może odpowiedzą na pytanie,
jaka maszyna rozbiła się w zielenieckim lesie. A to w dużym stopniu pozwoliłoby później ustalić, skąd ów
samolot leciał oraz kto był jego pasażerem.
Anna
Arcinowska

GRZEGORZ GŁÓD O OFERCIE ZIELENIEC SKI ARENA NA SEZON 2017/18

Czas na szusowanko
Zieleniec Ski Arena – stacja narciarska położona w Dusznikach-Zdroju – należy do największych ośrodków zimowych w Polsce. Wspaniałe stoki zlokalizowane na zboczach Gór Orlickich to mekka dla miłośników białego
szaleństwa oraz doskonałe miejsce dla chcących odpocząć od zgiełku miasta. Pokrywa śnieżna zalega tu ok. 150
dni w roku. Ale Zieleniec to nie tylko narty. O tym, dlaczego na zimowy wypoczynek wybrać właśnie to miejsce.
opowiada Grzegorz Głód – dyrektor marketingu Zieleniec Ski Arena.
my przemieszczać się po ośrodku bez
konieczności zdejmowania nart.
Na Zieleńcu funkcjonuje skipass...
– Tak, to już kolejny sezon, w którym
na wszystkie 29 wyciągów obowiązuje jeden skipass. Turyści cenią sobie
fakt, że nie muszą dokonywać zakupu karnetów na poszczególne wyciągi, a w ramach jednej oferty dostępna jest cała infrastruktura. Nowością
jest też możliwość nabycia karnetu na
6 dowolnych dni – „Sudety SKI”. Obejmuje on 38 wyciągów narciarskich
i ponad 32 km tras narciarskich w
dwóch ośrodkach – Czarna Góra Resort i Zieleniec SKI Arena. Dzięki skipassom oraz trasom zjazdowym połączonym ze sobą narciarze nie muszą
wybierać jednego wyciągu. Mogą korzystać ze wszystkich stoków i wyciągów bez konieczności odpinania nart.

Jak ocenia pan dotychczasowe zainteresowanie ofertą Zieleńca ?
– Jak pokazują nasze statystyki, z roku
na rok zainteresowanie stacją narciarską Zieleniec SKI Arena wzrasta. Z
naszych obserwacji wynika, że od 2-3
lat docieramy z naszą ofertą do nowych klientów, takich, którzy w Zieleńcu jeszcze nie byli. Pomimo że co
roku przyjeżdża do nas coraz więcej
turystów, to przepustowość naszych
wyciągów wciąż pozwala na obsługę
znacznie większego ruchu. Owszem,
są momenty w ciągu roku. kiedy do
niektórych wyciągów tworzą się kolejki, ale to wynika z ich popularności. Aby uniknąć czekania, wystarczy
przejść na inny stok, mniej popularny,
ale równie atrakcyjny.
Jakim powodzeniem cieszy się
niski sezon? Jakie wyciągi są już
czynne?
– W sezonie niskim również zauważyliśmy wzrost zainteresowania ofertą
Zieleńca. Przede wszystkim mają na
to wpływ niższe ceny karnetów narciarskich, mniejszy ruch na stokach, a
w przypadku niskiego sezonu w marcu – gwarancja pogody i dobrych warunków na stoku. Bez wątpienia oferta
FreeSKI również wpływa na aktywizację ruchu turystycznego. W ramach
tej oferty, zostając w jednym z zielenieckich pensjonatów na minimum 4
noclegi, karnet na wyciągi otrzymuje-

my w cenie zakwaterowania. W marcu magnesem na turystów okazują
się również organizowane eventy, takie jak finał Dziecięcego Pucharu Orlicy, Mistrzostwa Polski Instruktorów,
nocny zjazd duchów, czy wreszcie memoriał im. Bronisława Haczkiewicza.
Co oferuje Zieleniec poza narciarstwem zjazdowym?
– Bliskość tras biegowych nie pozostaje bez znaczenia. Również i ten
sport przyciąga do Zieleńca znaczącą grupę turystów. Nowością w sezonie zimowym 2017/2018 jest również
możliwość skorzystania z oferty szkoły jeździeckiej przy Rancho Gryglówka. Od tej zimy dajemy możliwość
trenowania jeździectwa w zamkniętej
hali zlokalizowanej na stoku. Szeroka
oferta apres-ski, przepyszne jedzenie
oraz przepiękne Góry Orlickie stanowią doskonałe uzupełnienie tego,
co oprócz sportów zimowych możemy znaleźć w Zieleńcu. Każdego roku
obserwujemy, że walory klimatyczne
Zieleńca oraz jego położenie przyciąga turystów również w okresie wiosenno-jesiennym. Dlatego też staramy się rozwijać naszą ofertę letnią, w
ramach której udostępniamy jedno z
większych pól disc golfowych w Polsce.
Czy są jakieś nowości w porównaniu z ubiegłymi sezonami?

– Nowością sezonu 2017/2018 są dwa
nowe wyciągi talerzykowe Antek I i
Antek II, które doskonale uzupełniają
ofertę wyciągów dydaktycznych Zieleńca. Tak jak już zostało wspomniane wcześniej, dzięki inwestycji w krytą ujeżdżalnię, miłośnicy jeździectwa
będą mogli szkolić swój warsztat również zimą.
Dlaczego z wielu kurortów narciarstwa zjazdowego warto wybrać akurat Zieleniec?
– Mało jest w Polsce takich ośrodków
jak Zieleniec. Oddalony od wielkich
skupisk miejskich, zlokalizowany pośród lasów, stwarza poczucie spokoju,
gdzie możemy wypocząć od zgiełku
dnia codziennego. Bogata infrastruktura narciarska, w skład której wchodzi 29 wyciągów (w tym 5 wyciągów
kanapowych), ponad 22 km tras narciarskich o zróżnicowanym poziomie
trudności, możliwość szusowania do
22:00 oraz duży wybór wypożyczalni i szkół narciarskich, bez wątpienia przyczynia się do popularności
Zieleńca. Warto podkreślić, że turyści odwiedzający ośrodek bardzo sobie cenią fakt, że większość z hoteli i
pensjonatów zlokalizowane są bezpośrednio przy stoku, a same stoki są
szerokie i połączone ze sobą. Dzięki
temu przyjeżdżając do Zieleńca może-

Co ciekawego można zobaczyć w
okolicach Zieleńca?
– Położenie Zieleńca umożliwia dotarcie do wszystkich atrakcji Ziemi
Kłodzkiej w czasie nie przekraczającym jednej godziny. Dlatego też wielu turystów, którzy nas odwiedzają, w
szczególności w okresie letnim, doceniają Zieleniec jako doskonałą bazę
wypadową. Turyści, którzy odwiedzają
Zieleniec, zwykle zaczynają od zwiedzania Dusznik oraz innych miejscowości zdrojowych. Topowymi destynacjami okazują się również Góry
Stołowe, Błędne Skały, Jaskinia Niedźwiedzia, jak również Twierdza Kłodzka. Wielu z turystów wskazuje również na fakt, że Ziemia Kłodzka jest
tak bogata w atrakcje turystyczne, że
nie sposób zwiedzić je wszystkie w
kilka dni. Dzięki temu wracają oni do
nas w kolejnych sezonach.
Z jakich połączeń Zieleńca z miastem można korzystać?
– Z centrum Dusznik do Zieleńca w
okresie zimowym kursuje ski-bus,
który zatrzymuje się na kilku przystankach w mieście. Ski-bus jest również przystosowany do przewozu nart
i desek. Wielu z odwiedzających Zieleniec turystów korzysta właśnie z tej
formy komunikacji. Przejazd ski-busem jest bezpłatny dla osób, które nocują w mieście i opłaciły opłatę klimatyczną. W weekendy do Zieleńca
można dostać się ski-busem nawet z
Wrocławia – podróżujący na tą linią
narciarze i snowboardziści mogą liczyć na rabat w zakupie karnetu narciarskiego.
rozmawiała
Dominika
Wołoszka

Kalendarz
wydarzeń
Duszniki-Zdrój
21.12 „Opowieść Wigilijna”
Filmowe czwartki – bilety 5 zł
23.12.2017 (sb) godz. 14:00
Impreza Off-Road
Rancho Panderoza;
info: fb.com/offroadbazarodzinanaczterech
29.12 (pt.) godz. 16:00
Koncert Świąteczny
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina
wstęp wolny
30.12.2017 (sob.) 20:00
Koncert Sylwestrowy
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina
wstęp wolny
01.01. 2018 (pn.) godz. 17:00
Koncert Noworoczny
Sala Kameralna im. J. Webera
wstęp 20 zł
14.01.2018 (niedz.) godz.
26. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina
wstęp wolny
19-21.01.
Puchar Polski w Biathlonie
Duszniki Arena
24-27.01.2018
Puchar IBU Juniorów w biathlonie
Duszniki Arena

Polanica-Zdrój
29.12. (pt.) godz. 19:00
Koncert kolęd
Jan Karpiel-Bułecka i Przyjaciele
kościół pw. Wniebowzięcia NMP
w Polanicy-Zdroju
bilety 20 zł
1.01.2018 (pon.) godz. 19:00
Karnawałowy koncert operetkowy
Teatr Zdrojowy w Polanicy-Zdroju
bilety 40 zł

Kudowa Zdrój
25.12.2017 (pon.) godz. 16:00
Koncert pieśni Cygańskich,
Teatr Zdrojowy, bilety 20zł
29.12.2017 (pt.)
„Kudowskie Serca”- koncert charytatywny w Teatrze Zdrojowym, wstęp
wolny
01.01.2018 (pon.) godz. 16:00
Koncert Noworoczny, Teatr Zdrojowy,
bilety 20zł
14.01.2018 (ndz.)
Finał WOŚP – koncerty,
licytacje- wstęp wolny
16.01.2018 (wt.)
Wycieczka do skansenu dla dzieci (ferie zimowe) ,ognisko + zwiedzanie
Skansenu

KURIER DUSZNICKI
I N F O R M A T O R S A M O R Z Ą D OW Y D U S Z N I K- Z D R O J U
OFICJALNA STRONA INTERNETOWA
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