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8. SESJA RADY MIEJSKIEJ, 25 KWIETNIA

Kołdra
wiecznie
za krótka

Podczas tej sesji poruszano wiele
kwestii, w tym tak istotne dla miasta, jak np. zaopatrzenie w wodę.
Szereg omawianych problemów
wynika z bardzo ograniczonych
możliwości finansowych gminy
– a przydałoby się więcej pieniędzy na zieleń, sprzątanie, remonty
miejskiej infrastruktury, ale też na
dopłaty do wymiany pieców.
Sesja rozpoczęła się w obecności 13
radnych i kompletu szefów gminnych
jednostek organizacyjnych, później
dotarł jeszcze jeden radny, nieobecny
był wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Robert Kowal.
Na wniosek burmistrza Piotra Lewandowskiego do porządku obrad
wprowadzono rozpatrzenie projektów dwóch dodatkowych uchwał.
Pierwsza – w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. – Jest to uchwała,
która zmienia godziny pracy PSZOK-u [Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – red.], a przede
wszystkim otwiera PSZOK w sobotę. Jest to ukłon w stosunku do mieszkańców, którzy taką prośbę wyrażali – poinformowała przewodnicząca

rady Aleksandra Hausner-Rosik. Radny Piotr Zilbert zastanawiał się głośno
nad złożeniem wniosku o przełożenie
projektu na kolejną sesję, by umożliwić szerszą dyskusję nad nim. Burmistrz tłumaczył, że chodzi jedynie o
prostą zmianę czasu pracy PSZOK,
by mieszkańcy, którzy opłacili ryczałtem odbiór swoich śmieci, mogli
w dniu wolnym od pracy samodzielnie dostarczać większą ilość odpadów,
zwłaszcza wielkogabarytowych, na
składowisko.
Drugi z projektów – w sprawie
ustalenia planu sieci publicznej
szkoły podstawowej prowadzonej
przez Gminę Miejską Duszniki-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznej szkoły podstawowej, od dnia 1 września 2019
roku. W tym przypadku nie zgłoszono żadnych wątpliwości.
Od września funkcję prezesa Fundacji MFCh w Dusznikach-Zdroju
obejmie Tomasz Nowicki

Tomasz Nowicki
będzie od września br. nowym prezesem zarządu Fundacji Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich
w Dusznikach-Zdroju – postanowili
11 kwietnia we Wrocławiu jej fundatorzy. Mariusz Fituch, dotychczasowy
prezes, złożył rezygnację.
Zaproszony na sesję, Nowicki

przedstawił się radnym. Z wykształcenia historyk sztuki i dziennikarz,
od jedenastu lat jest dyrektorem Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej. Wykłada ponadto estetykę w Wyższej Szkole Medycznej w
Kłodzku. W związku ze swoimi zobowiązaniami nie mógł od razu przejąć

kierowania Fundacją. Przygotowania do tegorocznego festiwalu będzie kontynuował i imprezę przeprowadzi Jerzy Terlecki, były
burmistrz Polanicy.
Nowicki (40 l.) ma doświadczenie nie tylko w prowadzeniu jednostki kultury, ale – jak sam podkreślił
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– zna też dobrze specyfikę pracy samorządowej. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję przewodniczącego
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju. Obecnie jest radnym powiatowym. Należy
do dwóch stowarzyszeń dziennikarskich, we Wrocławiu i Krakowie, oraz
do kłodzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Od prawie
dwóch lat wraz z żoną Martą, wieloletnią pracowniczką Muzeum Papiernictwa, mieszka w Dusznikach i interesuje się mocno tutejszymi sprawami.
Dzięki internetowym transmisjom regularnie śledzi sesje dusznickiej rady.
– Jeśli chodzi o fundację, nie ukrywam, że jest to ogromne wyzwanie.
Jest to też spełnienie moich marzeń, z
tego względu, że moją największą pasją jest wykonawstwo muzyki Fryderyka Chopina. (…) Bardzo często goszczę na różnego rodzaju festiwalach, w
różnych filharmoniach. Już od stycznia posiadam bilety na tegoroczny festiwal – mówił Nowicki. Jego zdaniem
dusznicki festiwal jest najbardziej elitarnym, ekskluzywnym na świecie. A
to z powodu swojej tradycji, a także
wyjątkowych artystów w nim uczestniczących, co jest wielką zasługą dyrektora artystycznego Piotra Palecznego.
– Duszniki stwarzają niewiarygodne możliwości. Ja na samym początku
mówiłem o współpracy z Państwem,
bo fundacja to organizacja pożytku publicznego, może ubiegać się o różne
dotacje i granty, i wiem, że ta współpraca pomiędzy miastem a fundacją
układa się modelowo. Liczę, że nadal
będzie to tak wyglądało, ponieważ jest
to impreza bardzo ważna dla fundacji,
ale wydaje mi się, że równie ważna dla
miasta. Bo to działa na zasadzie takiej
synergii i symbiozy. I nie może być
inaczej. Zatem wyzwanie ogromne.
Czy sprostam? Nie wiem, nie jestem w
stanie państwu zagwarantować. Kiedy
kilkanaście już lat temu w Bystrzycy
jako dosyć młody człowiek, bo wtedy
niespełna trzydziestolatek, obejmowałem muzeum, które wyglądało, mówiąc delikatnie, niezachwycająco, to
też się bałem. Bo poczucie odpowiedzialności powoduje, że strach zawsze
towarzyszy. W tej chwili, śmiem twierdzić, muzeum wygląda już troszeczkę
lepiej, więc mam spokojne sumienie,
że wszystkie najważniejsze rzeczy w
muzeum zostały wykonane.
ciąg dalszy
na s. 4
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Wybory
do Europarlamentu
W związku z zbliżającymi się wyborami do wyborami do Parlamentu Europejskiego, w tabeli obok, przedstawiamy jak będą wyglądać granice
obwodów głosowania.

Głosowanie w lokalach
wyborczych odbywać
się będzie w dniu
26 maja 2019 r.
od godz. 7:00
do godz. 21:00.
Aby przystąpić do głosowania należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość, tj. dowód osobisty lub paszport, i mieć ukończone
18 lat najpóźniej w dniu wyborów.
Wyborcy głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu ich
stałego zameldowania. Jeżeli wyborca
chce głosować poza miejscem swojego zameldowania ma dwie możliwości:
1. może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania – wniosek składa
się w urzędzie gminy, w której jest się
ujętym w spisie wyborców. Wniosek
można złożyć pisemnie, telefaksem
lub w formie elektronicznej. Z takim
zaświadczeniem można głosować w
dowolnym obwodzie głosowania w
kraju lub za granica;
2. może złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w gminie,
w której będzie przebywać w dniu wyborów. Wniosek musi być wniesiony
do urzędu gminy najpóźniej w 5. dniu
przed wyborami.

Krótko
Kolejka Turystyczna Dusznicki
Express w maju i czerwcu kursuje
według harmonogramu:
 trasa Duszniki: czwartki w godz.
15:00–18:00, niedziele w godz.
13:00–15:00 (kurs co godzinę);
 trasa Zieleniec, przez Torfowisko:
środy i soboty – wyjazd o 15:00, powrót o 17:45;
 trasa Karłów: piątki i niedziele –
wyjazd o 15:00, powrót o 17:45.
Na trasie Zieleniec i Karłów istnieje
możliwość transportu roweru. Więcej
informacji pod nr tel. 604 508 948.

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

1

Dworcowa, Kolejowa, Olimpijska,
Polna, Słowackiego,
Sudecka (od nr 13 do końca)

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Słowackiego 16
57-340 Duszniki-Zdrój

2

Kłodzka (nr 2 do 23), Krakowska,
Krasińskiego, Krótka, Mickiewicza,
Miejska Górka, Orlicka, Rynek,
Stawowa, Sudecka (od nr 1 do 12),
Wybickiego, Zamkowa (od nr 3 do 11)

Miejski Zespół Szkół,
ul. Wybickiego 2a
57-340 Duszniki-Zdrój

3

Bohaterów Getta,
Kłodzka, (od nr 25 do końca),
Okólna,, Osiedlowa, Plac Warszawy,
Sportowa, Sprzymierzonych,
Stroma, Wiejska,
Wojska Polskiego
(od nr 1 do 7a nieparzyste, 4c),
Wrocławska,
Zamkowa (od nr 12 do końca)

Miejski Zespół Szkół
ul. Sportowa 6
57-340 Duszniki-Zdrój
(lokal dostosowany
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych)

4

Chopina, Górska, Graniczna,
Klubowa, Orzechowa, Podgórska,
Podgórze, Słoneczna, Willowa,
Wojska Polskiego
(od nr 6 do końca parzyste
i od nr 9 do końca nieparzyste),
Zdrojowa, Zieleniec, Zielona.

Dworek Chopina
Park Zdrojowy
57-340 Duszniki-Zdrój
(lokal dostosowany
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych)

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU ZAPRASZA

Świętujemy Dzień Dziecka
Jak co roku, na najmłodszych czeka tego dnia wiele atrakcji. Zabawa rozpocznie się 31 maja (piątek)
o godz. 9:00 przy hali sportowej.
Jeśli pogoda nie dopisze, imprezę
przenosimy do wnętrza hali.
Milusińscy będą mogli pobawić się
na dmuchanych zamkach, placach
zabaw z piłeczkami oraz na zjeżdżalniach. Kto by nie chciał pochodzić
po wodzie nie mocząc stóp? Podczas
tego festynu będzie taka możliwość.
Wszystko za sprawą wodnych kul
– zorbingu. Aby wypełnić ten dzień
radością i kolorami, każde dziecko
będzie miało okazję skorzystać z malowania twarzy. Rozdawane będą ponadto kolorowe balony.
Podczas intensywnej zabawy łatwo
opaść z sił, dlatego serwowane będą
dzieciom zdrowe, owocowe przekąski.
Dzień Dziecka musi być oczywiście
słodki – dlatego milusińscy otrzymają
też watę cukrową. Podczas trwania zabawy odbędzie się wystawa prac kon-

kursowych, wykonanych przez dusznickie dzieci, pt.: „Psotek Biblioteczny
w dziecięcych oczach”. Konkurs zorganizowany został przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Miejski Ośrodek Kultury i Sporu.
Zabawa przy hali sportowej potrwa
do godziny 16:00, ale to nie wszystkie
atrakcje, jakie czekają na najmłodszych w tym dniu. O godz. 14:00 w Teatrze Zdrojowym im. F. Chopina wystąpi Grupa Teatralna Misz Masz ze
swoim programem artystycznym. O
godz. 15:00 zostaną ogłoszone wyniki konkursu plastycznego, a o godz.
16:00 zapraszamy do strzelnicy LOK
(ul. Krakowska 3 – podziemia przedszkola) na warsztaty strzeleckie, gdzie
pod okiem instruktorów będzie można sprawdzić swoją celność i precyzję. Wszystkie atrakcje w tym dniu są
oczywiście bezpłatne. Serdecznie zapraszamy. Udanej zabawy!
inf. MOKiS

Muzeum Papiernictwa w okresie
od maja do sierpnia jest czynne od
poniedziałku do soboty w godz. 9:00–
18:00, w niedziele w godz.: 9:00–15:00.
Zwiedzanie Muzeum Papiernictwa
rozpoczyna się najpóźniej dwie godziny przez zamknięciem. Godzinę przez
zamknięciem możliwe jest jedynie
zwiedzanie indywidualne lub warsztaty czerpania papieru.
Pokazy kolorowej fontanny w
maju i czerwcu odbywają się w soboty,
niedziele i święta o godz. 22:00. 1-minutowe pokazy najwyższej fontanny w
Polsce można oglądać codziennie w
godz. 8:00–20:00 co dwie godziny.
Trasa turystyczna na Błędnych
Skałach dostępna jest dla zwiedzających: w maju – codziennie w godz.
9:00–19:00, w czerwcu – codziennie w
godz. 8:00–19:00.
Natomiast trasa na Szczelińcu
Wielkim: w maju – codziennie w
godz. 9:00–19:00, w czerwcu – codziennie w godz. 8:00–20:00.
Ruch pojazdów na tzw. Górny Parking w Błędnych Skałach odbywa się
wahadłowo. Wjazd na parking o pełnych godzinach do 15 min. po pełnej
godzinie, natomiast zjazd z parkingu
30 min. po każdej pełnej godzinie do
45 min. po pełnej godzinie.
Piotr Szewczyk

Kalendarz wydarzeń
w Dusznikach-Zdroju
18.05. godz. 14:30
Koncert Wałbrzyskiej
Szkoły Talentów
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
wstęp wolny.
18.05. godz. 19:00
Noc w Muzeum Papiernictwa
Muzeum Papiernictwa;
wstęp wolny
22.05. godz. 15:30
Koncert Camerata Vladislavia
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
wstęp 25 zł (grupy 20 zł)
25.05. godz. 15:00
Koncert Wałbrzyskiej
Szkoły Muzycznej
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
wstęp wolny
31.05. godz. 9:00
Dzień Dziecka
Hala sportowa;
wstęp wolny
31.05. godz. 14:00
Występ Grupy Teatralnej Misz Masz
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
wstęp wolny
31.05. godz. 16:00
Strzelanie z broni pneumatycznej
Strzelnica LOK, ul. Krakowska 3
(podziemia przedszkola);
wstęp wolny
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NIECODZIENNA WYSTAWA W MŁYNIE PAPIERNICZYM

Wycinanka
Wojciecha Czerwosza
traktował ją jako wytchnienie od ciężkiej pracy rzeźbiarza, z czasem stała
się samodzielnym środkiem artystycznego wyrazu. Tworzył w tej technice
całe cykle prac o tematyce związanej z dyscyplinami sportu, zwierzętami, motywami góralskimi, kobietami
oraz legendami. Wojciech Czerwosz
do wykonania wycinanek używał
przeważnie czarnego papieru. W czasach kiedy tworzył, zdobycie go graniczyło z cudem, dlatego część prac wykonanych jest w papierze „z odzysku”.
Jest to m.in. papier, w który były pakowane nienaświetlone jeszcze klisze do
zdjęć rentgenowskich.
Na wystawie w Muzeum Papiernictwa prezentowane są wybrane cykle tematyczne papierowej wycinanki,
medale z brązu oraz warsztat artysty.
Podczas tegorocznej Nocy Muzeów,
18 maja, odbędą się warsztaty papierowej wycinanki inspirowane twórczością Wojciecha Czerwosza, na które serdecznie zapraszamy.
Ekspozycja dostępna do 30 czerwca.

W Muzeum Papiernictwa czynna
jest ekspozycja prezentująca dorobek artystyczny Wojciecha
Czerwosza (1913–1986), artysty
plastyka, rzeźbiarza i medaliera.
Wojciech Czerwosz edukację artystyczną rozpoczął w 1926 r. w Szkole Przemysłu Drzewnego w Zakopanem. W latach 1931–1936 uczył się
w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w
Krakowie, a w latach 1936–1939 studiował na krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych u profesora Edwarda Wittiga. Po wojnie kontynuował
studia u profesora Xawerego Dunikowskiego. Dyplom uzyskał w 1947
r. W 1949 r. wraz z rodziną zamieszkał na warszawskiej Saskiej Kępie.
Po wojnie zaangażował się w odbudowę stolicy. Wraz z innymi artystami
pracował przy restauracji zabytków,
odtwarzaniu rzeźb i pomników.
Od połowy lat sześćdziesiątych Wojciech Czerwosz z wielkim zamiłowaniem uprawiał medalierstwo, współpracował z Mennicą Państwową, dla
której wykonywał projekty okolicznościowych monet. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach w kraju i za granicą.
Ważną rolę w życiu twórcy odgrywała sztuka wycinanki. Początkowo

Dorota Zielińska-Pytlowany
Muzeum Papiernictwa

Latem w Zieleńcu
Zieleniec jest miejscem kojarzonym głównie z nartami, snowboardem. Ma jednak do zaoferowania znacznie więcej. Żeby się
przekonać, warto go odwiedzić
również latem – piękny krajobraz,
wspaniałe górskie powietrze oraz
wiele kilometrów szlaków pieszych i rowerowych sprawią, że
czas spędzony w tej części Dusznik-Zdroju będzie bardzo udany.
Panujące tu spokój i cisza pozwolą skutecznie zrelaksować się i odpocząć. W Zieleńcu panują wspaniałe
warunki dla miłośników aktywnego
spędzania czasu. Znajduję się tu wiele
kilometrów szlaków pieszych i rowerowych. Z jednej strony Góry Bystrzyckie – pokryte lasami i poprzecinane duktami, kryjące w sobie wiele
wspaniałych miejsc.
Z drugiej – Góry Orlickie, idealne do długich spacerów. I te widoki
– przy dobrej widoczności z Zieleńca
można dostrzec Śnieżkę i Śnieżnik!
Wybierając się do Zieleńca warto
zabrać ze sobą rower górski lub szosowy. Zieleniec ma do zaoferowania
długie asfaltowe trasy oraz trasy
górskie mtb pozwalające odwiedzić
najciekawsze zakątki Ziemi Kłodzkiej.
Do atrakcji Zieleńca możemy zaliczyć również pole do disc golfa. Gra
opiera się na zasadach tradycyjnego
golfa – z tą różnicą, że zamiast piłką
trafiać do dołka, należy trafić dyskiem
do specjalnego kosza.

way Express prezentuje się następująco:
 od 18.05. do 16.06. włącznie
w każdy weekend – 10:00–17:00;
 20–23.06. – 10:00–17:00
(weekend / Boże Ciało)
 od 29.06. do 01.09. (wakacje / codziennie) – 10:00–17:00
 w każdy weekend września –
10:00–17:00.
Ceny przejazdów kolejami zarówno dla Gryglówki i Nartorama SkyWay Express, wynoszą:
 w dwie strony – 20 zł normalny
i 16 zł ulgowy
 w górę lub dół – 14 zł normalny
i 12 zł ulgowy
 bilety ulgowe przysługują dzieciom do lat 10 i seniorom powyżej 65 lat
 dla grup powyżej 20 osób ceny
ustalane indywidualnie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
 dla grup powyżej 20 osób istnieje możliwość uruchomienia kolei
w każdy dzień tygodnia na zamówienie (również w październiku i
listopadzie) – po uzgodnieniu telefonicznym z kierownikiem kolei:
Gryglówka 691 957 749 i Nartorama 665 254 504.
Jedną z ciekawszych atrakcji Zieleńca są koleje linowe, które – poza
swoją zimową funkcją – świetnie się
sprawdzają się jako środek transportu na szczyt Gór Orlickich oraz do

czeskiego schroniska Masarykova
Chata. Koleje przystosowane są również do przewozu rowerów.
Tegoroczny letni rozkład jazdy kolei Gryglówka oraz Nartorama Sky-

3

Fot.
Rowerowe wycieczki w Góry Orlickie ułatwiają elektrycznie wspomagane rowery mtb
M. Żołądź / fb: szyszka.picture

Internetowe
Konto
Pacjenta
Internetowe Konto Pacjenta (IKP)
to aplikacja, dzięki której w łatwy
i bezpieczny sposób można odnaleźć informacje o swoich danych
medycznych.
IKP pozwala na znalezienie w jednym miejscu informacji: o receptach i skierowaniach, o wysokości
kwot podlegających refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych,
o udzielonych pacjentowi w ramach
NFZ świadczeniach. Dzięki aplikacji
mamy również możliwość odebrania i zrealizowania e-recepty, a następnie zweryfikowanie historii zrealizowanych recept.
Odebranie recepty w aplikacji jest
szczególnie przydatne dla pacjentów,
którym leki są niezbędne do kontynuacji leczenia – w takiej sytuacji możemy pominąć wizytę u lekarza w celu
wystawienia tradycyjnej recepty. Aplikacja umożliwia upoważnienie innej osoby do dostępu do naszych
danych medycznych lub informacji o stanie naszego zdrowia, a w
przypadku rodziców umożliwia
dostęp do analogicznych danych
swoich dzieci. Dzięki IKP mamy
także dostęp m.in. do informacji dotyczących dawkowania zaleconych
przez lekarza leków i do wykazu zakupionych przez siebie w ostatnim
czasie leków. Pozwala ona również
na dostęp do historii naszych wizyt,
za które zapłacił Narodowy Fundusz
Zdrowia.
Logując się do Internetowego Konta Pacjenta można wypełnić ankietę
zdrowego stylu życia i dowiedzieć się
o możliwości skorzystania z wybranych programów profilaktyki zdrowotnej.
Poza dostępem do historii medycznej czy możliwością uzyskania e-recepty, IKP wkrótce ma pozwolić uzyskać e-skierowanie. Jest to dokument
w postaci elektronicznej, kierujący na
badania diagnostyczne, w tym diagnostykę ambulatoryjną, m.in.: badania laboratoryjne, badania RTG, tomografię
komputerową itp. Pozwala również na
umówienie wizyty u lekarza specjalisty. E-skierowanie zniesie obowiązek
dostarczenia skierowań w tradycyjnej
postaci, więc nie będzie konieczności fizycznej obecności w przychodni
w celu zapisania się na wizytę (obecnie pacjent jest zobowiązany do dostarczenia skierowania w terminie 14
dni).
Aby uzyskać dostęp do Internetowego Konta Pacjenta należy:
1. założyć profil zaufany – jeśli jeszcze
tego nie zrobiliśmy,
2. zalogować się przez tenże profil zaufany do Internetowego Konta Pacjenta na stronie www.pacjent.qov.pl
W tym momencie mamy już dostęp
do wszystkich funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta
Warto zwrócić uwagę, że logując się przez profil zaufany mamy
gwarancję pełnego bezpieczeństwa naszych danych. Należy pamiętać, że aplikacja wciąż się rozwija. Niebawem za jej pomocą będzie można
uzyskać dostęp do swojej pełnej dokumentacji medycznej.
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Kołdra wiecznie
za krótka
ciąg dalszy ze s. 1

Do PSZOK-u w sobotę
W jaki sposób za odbiór odpadów
rozliczane są podmioty gospodarcze?
– zapytał szefa Dusznickiego Zakładu
Komunalnego radny Piotr Zilbert.
Prezes Grzegorz Pytlowany tłumaczył, że wedle ustawy klasyfikacja odbiorców śmieci opiera się na rodzaju nieruchomości – zamieszkałych
lub niezamieszkałych. Organizując
system gospodarowania odpadami
gmina może zmieścić w nim zarówno jedne, jak i drugie. Ale może też
ograniczyć ten system do nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałe (dot. głównie działalności gospodarczej) pozostawiając na wolnym
rynku. Co oznacza, że ich właściciele
mogą podpisać umowę na odbiór odpadów z dowolnym podmiotem posiadającym odpowiednie uprawnienia. I
takie właśnie rozwiązanie funkcjonuje w naszym mieście. Rozliczenie odbioru śmieci jest oparte na ich ilości
określanej w metrach sześciennych,
w zabudowie ścisłej dopuszcza się też
umowy ryczałtowe. Stawkę maksymalną określa gminny samorząd. W
Dusznikach wynosi ona 150 zł netto
za 1 m sz. Na podstawie indywidualnych umów DZK odbiera odpady z
ok. 200 punktów.
– W jaki sposób państwo macie
kontrolę nad tym, czy producenci
śmieci, np. hotele lub restauracje, nie
wywożą lub nie będą wywoziły śmieci
na PSZOK jako osoby indywidualne?
– zapytał radny Zilbert, nawiązując do
wprowadzonego wcześniej do porządku obrad projektu uchwały.
Pytlowany tłumaczył, że DZK może
to kontrolować jedynie w zakresie
ograniczonym ustawą – dane oddającego śmieci są zapisywane na tzw.
karcie odpadów. W praktyce jednak
jeśli ktoś przyjedzie z workami posegregowanych odpadów i zadeklaruje,
że oddaje je jako osoba indywidualna,
to nie ma podstaw, by to zanegować.
Prezes zgodził się, że może to zwiększać strumień odpadów segregowanych, jednak nie generuje to istotnych
dodatkowych kosztów, bowiem te odpady wciąż jeszcze są odbierane przez
firmę zajmującą się ich przetwarzaniem. Problem pojawi się wtedy, kiedy trzeba będzie również za wywóz
odpadów posegregowanych płacić.
Przewodnicząca zwróciła uwagę, że
sytuacja, o której mówił Zilbert, mogła się zdarzać także dotychczas, a
projekt uchwały nie zmienia niczego poza godzinami otwarcia PSZOK.
Wedle tegoż projektu PSZOK będzie czynny od wtorku do piątku
w godz. 8-14 i w soboty w godz.
9-14. Radny Jakub Biernacki chciał
wiedzieć, jak rozkład pracy punktu
kształtuje się obecnie. Grzegorz Pytlowany: PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku, w pon., śr., czw., pt.
od 8 do 14, we wtorki od godz. 10 do
18 przy czym zimą do godz. 16.

Daleko od Kudowy
Radni otrzymali informację DZK w
zakresie zimowego utrzymania dróg
i chodników w mieście, w sezonie zi-

mowym 2018/2019 oraz w zakresie
kosztów utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej. – Jak wiadomo, wszyscy chcielibyśmy mieć tak, jak to jest
w Polanicy czy w Kudowie, czysto, elegancko – mówił radny Marcin Zuberski prosząc prezesa DZK o porównanie kosztów ponoszonych przez te
gminy oraz gminę dusznicką w związku z utrzymaniem zieleni.
Pytlowany podkreślił, że poziom
środków wydatkowanych w Dusznikach na infrastrukturę, na usługi
związane z obsługą przestrzeni publicznej, jest od lat dużo niższy od tego
w Polanicy, Kudowie czy innych gminach. Opierając się na projektach
budżetów na rok 2019 prezes podał, że na oczyszczanie i zieleń Polanica przeznaczyła ponad 1,1 mln
zł, Kudowa – 1,6 mln zł. W Dusznikach jest to nieco ponad 700 tys.
zł, co nie wystarcza na utrzymanie
miasta na odpowiednim poziomie,
zwłaszcza w okresie zimowym.

Abiturienci
sklasyfikowani
Nawiązując do ogólnopolskiego protestu nauczycieli, radny Wojciech Kuklis poprosił dyr. Miejskiego Zespołu
Szkół o informację, czy w Dusznikach
odbyły się rady klasyfikacyjne i czy
uczniowie klas trzecich, kończący nazajutrz rok szkolny, otrzymają świadectwa. – Tak, oczywiście. Rada, która odbyła się wczoraj, przyjęła wyniki
klasyfikacji. Jutro w Sali Webera maturzyści otrzymają świadectwa ukończenia liceum – odpowiedziała Renata Brodziak.
Również radna Agnieszka Maksylewicz interesowała się sytuacją strajkową, ale w Przedszkolu. – Kiedy nasze dzieciaczki będą mogły powrócić
do swoich grup, do swoich pań, bo
bardzo są stęsknione – pytała. Dyr.
przedszkola Wioletta Żurek: – Proszę mi wierzyć, my też jesteśmy stęsknione za dziećmi. Sytuacja od wczoraj trochę się unormowała, dlatego że
pracownicy przedszkola w dniu wczorajszym zawiesili strajk, ale ze względu na nieobecności typu zwolnienia
lekarskie mamy w tej chwili grupy
łączone. Od poniedziałku będziemy
pracować już według planu.

Wspartych:
669 rodzin
Radni nie mieli pytań do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach-Zdroju za rok 2018. W 22-stronicowym
dokumencie dyr. OPS Elżbieta Paluch przedstawiła zakres działalności ośrodka, źródła jej finansowania,
strukturę wydatków oraz opisała szeroko realizację zadań i przedstawiła
wnioski oraz potrzeby. Sprawozdanie
jest dostępne w internetowym serwisie dusznikizdroj.esesja.pl.
Odnotujmy tu, że wydatki OPS
w ub. roku to prawie 4,4 mln zł,
przy czym z budżetu gminy pochodziło nieco ponad 1,05 mln zł.
Pozostała kwota to dotacje, z których ponad 1,8 mln przeznaczone
było na świadczenie wychowawcze 500+.

System pomocy społecznej w zakresie finansowym objął w naszym
mieście wsparciem 108 rodzin (150
osób). Ze wszystkich form wsparcia skorzystało łącznie 669 rodzin
(1.758 osób). To prawie 39 proc. ogółu mieszkańców naszej gminy, liczącej
na koniec ub. roku 4.546 osób.
Dyr. Paluch zwraca uwagę, że płace
pracowników OPS są wciąż nieadekwatne do nakładów pracy oraz zakresu odpowiedzialności, niekonkurencyjne na rynku pracy. Istnieje więc
wysokie ryzyko ich odchodzenia. Potrzebne są też środki na prace modernizacyjne w budynku OPS.

Z uwagą
dla najsłabszych
Radni przyjęli, również bez uwag, kolejny dokument dotyczący pomocy
społecznej – „Ocena zasobów pomocy społecznej”. Ocena za rok
2018 wraz z rekomendacjami na rok
2019 została przygotowana przez OPS
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ten
70-stronicowy dokument zawiera cały
szereg danych statystycznych. Dane
te umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania problemów
społecznych oraz planowanie budżetu
gminy w obszarze usług społecznych.
Wnioski i rekomendacje końcowe „Oceny”:
1. planując realizację zadań, należy
zwrócić szczególną uwagę na działania ukierunkowane na ochronę i polepszenie warunków życia najsłabszych grup społecznych, rencistów i
emerytów; zapewnić i zwiększyć liczbę godzin usług opiekuńczych dla
mieszkańców wymagających tej pomocy;
2. należy utworzyć i utrzymać mieszkanie chronione wraz zapleczem pomocy specjalistycznej – psychologa, asystenta rodzinnego [mieszkanie
chronione to lokal mieszkalny, którego warunki mają za zadanie przygotować osoby w nim mieszkające
do prowadzenia samodzielnego życia, uczestnictwa w życiu społecznym
i ułatwić integrację społeczną];
3. należy zwiększyć środki na szkolenia dla kadry OPS.

Zieleń: więcej troski
i pieniędzy
Kolejny punkt sesji to „Informacja
dla Rady Miejskiej Gminy Duszniki-Zdrój w zakresie kosztów utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej”. Na ten temat dyskutowano na
początku sesji, radni nie mieli zatem
więcej uwag czy zapytań. Z dokumentu przedstawionego radzie przez prezesa DZK odnotujmy, że koszty utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej
(na podstawie umowy o świadczenie
usług komunalnych) wynosiły w kolejnych latach: 2016 – 308 tys. zł, 2017
– 322 tys. zł, 2018 – 326 tys. zł.
W informacji wskazuje się na priorytetowe potrzeby, sygnalizowane
przez spółkę już od 2015 r. Pierwsza
to konieczność sporządzenia przez
gminę fachowego opracowania w zakresie inwentaryzacji zieleni miejskiej wraz z określeniem kierunków

jej rozwoju w przestrzeni miejskiej w
korelacji z miejską polityką dot. zagospodarowani przestrzennego.
Drugim istotnym dokumentem,
który powinien powstać w najbliższym czasie – wskazuje Grzegorz Pytlowany – jest projekt rewitalizacji i
rewaloryzacji Parku Zdrojowego.
Oczywiście, w informacji przedłożonej przez prezesa DZK nie mogło
zabraknąć postulatu przeznaczenia na
bieżące utrzymanie zieleni miejskiej
środków adekwatnych do oczekiwań
w tym zakresie.

Na dwa autobusy
Jeszcze jedna informacja DZK dla
radnych znalazła się w porządku obrad – dotycząca zimowego utrzymania dróg i chodników w mieście w
minionym sezonie zimowym.
Zakład miał pod opieką 16,6 km
ulic i 14,7 km chodników gminnych.
Odśnieżał je w trzystopniowej kolejności. Ponadto na zlecenie Szczytnej
oczyszczał ze śniegu część ul. Wiejskiej, należącej do tej gminy. Świadcząc te wszystkie usługi, w okresie od
listopada do marca kierowcy sprzętu
odśnieżającego przepracowali w ramach normatywnych godzin pracy
482 motogodziny, a w ramach akcyjnych godzin pracy – 168 motogodzin.
Pracownicy wspomagający odśnieżanie przepracowali natomiast 520 godzin nadliczbowych.
Na zlecenie innych właścicieli, DZK
odśnieżał również chodniki przylegające do ich nieruchomości – łącznie
3.395 m kw.
W związku z tematem zimowego
utrzymania dróg burmistrz poinformował radnych o staraniach Zarządu Dróg Powiatowych, kierowanych
do Zarządu Powiatu Kłodzkiego, by w
okresie zimowym ruch na drodze powiatowej do Zieleńca odbywał się tylko w jednym kierunku. Lewandowski zaapelował do przewodniczącego
Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Gospodarczo-Technicznych o zorganizowanie w sprawie tego zagrożenia
posiedzenia z udziałem przedstawicieli powiatu. – Pamiętajmy o tym,
że my, jako gmina Duszniki, zainwestowaliśmy dużo pieniędzy w
tę drogę i powinniśmy mieć możliwość powiedzenia swojego zdania. Powinniśmy dążyć do tego,
żeby powiat przyznał lepszą kategorię odśnieżania tej drodze, a nie
próbował ją zawężać.
Burmistrz mówił też o konieczności podjęcia rozmów z Dolnośląskim
Zarządem Dróg Wojewódzkich na
temat niedostatecznego odśnieżania
jezdni w samym Zieleńcu. W efekcie
samochody wjeżdżały często na chodniki stwarzając niebezpieczne sytuacje
dla pieszych. Problem ten wzmagany
jest dodatkowo poprzez parkowanie
w niedozwolonych miejscach. Trzeba
porozmawiać z zarządcą drogi o nowym rozwiązaniu – przekonywał Lewandowski. O zagrożeniach związanych z zimowym ruchem drogowym
w Zieleńcu rozmawiał już z nowym
komendantem powiatowym policji.
Stanowisko burmistrza w kwestii
utrzymania dwukierunkowości drogi
powiatowej mocno poparł radny Wojciech Kuklis. – Jeżeli ta droga jest odśnieżana, to tam bez problemu miną
się nawet dwa autobusy – zapewniał.
Jego zdaniem 90 proc. zdarzeń zablokowania jezdni dotyczy drogi wojewódzkiej, powiatowa ratuje wówczas
sytuację.

Tu nie Wrocław
Pierwsza z procedowanych uchwał
dotyczyła przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dol-

nego Śląska, zwanej „Strategią
Rozwoju Sudety 2030”. Przystąpienie do prac nad wypracowaniem strategii dusznicki samorząd zadeklarował już w 2017 r. Dokument powstał
z inicjatywy prezydenta Wałbrzycha
Romana Szełemeja, który skutecznie przekonał burmistrzów i wójtów
gmin południowej części Dolnego
Śląska, że region jest podzielony pod
względem zaawansowania rozwoju
na lepiej rozwiniętą część północno-wschodnią i słabiej – południowo-zachodnią W efekcie średnie wskaźniki gospodarcze regionu są dla tej
drugiej strefy zawyżone. To z kolei
oznacza ograniczenie dostępu do funduszu Unii Europejskiej w następnej
perspektywie finansowej (np. poprzez
mniejszy stopień dofinansowania inwestycji). Chodzi zatem o to, by ta
część Dolnego Śląska została uznana
za oddzielny subregion, który będzie
mógł korzystać z większych dotacji.
Po to opracowano tę obszerną strategię – wyjaśniał Lewandowski. Dodał,
że osobne miejsce w strategii zajmuje
rozwój dolnośląskich uzdrowisk.
Dokument jako swoją deklarację podpisali wszyscy burmistrzowie
i wójtowie gmin południowo-zachodniej części regionu, jest on już respektowany i uwzględniany przez władze
samorządowe województwa w ich dokumentach strategicznych. Choć na
początku były opory, to jednak szereg wskaźników uzasadniających tezę
o dysproporcjach w rozwoju poszczególnych części województwa okazały się przekonujące. – Jest o co walczyć, bo wszyscy chcemy, żeby ta
część, do której my się też zaliczamy, mogła dalej korzystać z tych
zwiększonych pieniędzy wspólnotowych – mówił burmistrz. Rada
przyjęła Strategię Rozwoju Sudety
2030 jednogłośnie.

Dowozi PKS
Już bez dalszej dyskusji przyjęto, również jednogłośnie, omawiany wcześniej projekt uchwały w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Ostatni z procederowych projektów uchwał – w sprawie ustalenia
planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Duszniki-Zdrój oraz
określenia granic obwodów publicznej szkoły podstawowej, od
dnia 1 września 2019 roku. Tą
uchwałą gmina realizuje przepisy
ustawy.
Radny Jakub Biernacki zainteresował się realizacją przez gminę obowiązku dowozu do szkoły dzieci zamieszkałych w większej odległości.
Skarbnik gminy Elżbieta Błasiak wyjaśniła, że obowiązek ten jest realizowany poprzez umowę zawartą z PKS
– miasto opłaca bilety miesięczne
uczniów, a ponadto zatrudnia opiekuna czuwającego nad bezpieczeństwem
dzieci. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

O poczucie
bezpieczeństwa
Pierwsze pytanie odnoszące się do pisemnego sprawozdania burmistrza
z jego pracy w ostatnim okresie dotyczyło spotkania z nowym komendantem powiatowym policji podinsp.
Ryszardem Mazurkiewiczem w sprawie utworzenia centrum monitoringu
oraz reorganizacji posterunku policji
w Dusznikach. Wojciech Kuklis prosił
o rozszerzenie informacji w kwestii
przeniesienia monitoringu. Przypomniał, że chodzi o obrazy z 40 kamer,
a serwerownie aktualnie znajdują się
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w… nieużywanym kominie sanatorium Jan Kazimierz oraz przy Czarnym Stawie.
Komendant powiatowy, który był w
Dusznikach po raz pierwszy, po wizji
lokalnej w komisariacie poprosił, by
centrum monitoringu zorganizować
jednak w osobnym pomieszczeniu –
relacjonował Lewandowski. Będzie to
przylegający do komisariatu lokal po
siedzibie straży miejskiej.
Sytuacja techniczna monitoringu jest rzeczywiście dość skomplikowana. Obrazy z kamer w obrębie
centrum, nowych kamer na nowym
parkingu „Park & ride” oraz nowych
kamer na ulicach Kłodzkiej i Zamkowej dostępne są „na żywo”. Będą one
wyświetlane na ekranach w centrum
monitoringu i dostępne od ręki. Natomiast nagrania z kamer w części
zdrojowej muszą być nadal zgrywane z serwerów. – Trzeba naprawić te
błędy, które kiedyś były zrobione przy
zamawianiu tego systemu monitoringu – podkreślił Lewandowski. Okazją do rozpoczęcia podłączania Zdroju do zintegrowanej sieci monitoringu
będzie modernizacja Alei Chopina,
która zostanie również wyposażona
w kamery. Ponadto miasto będzie się
starało o dalsze środki na poszerzanie
stref monitoringu.
Aktualnie do przeglądania zapisów monitoringu upoważnionych jest
dwoje pracowników Urzędu Miasta.
Uruchomienie centrum monitoringu
nie oznacza, że policja posadzi przed
ekranami funkcjonariusza na etacie,
ale w razie potrzeby obrazy z kamer
będą łatwiej dla policjantów dostępne
– wyjaśniał burmistrz w odpowiedzi
na kolejne pytanie Kuklisa.
– Czy na tym spotkaniu była również mowa o obsadzeniu etatów w naszym posterunku policji? – zapytała Małgorzata Hołyst. Lewandowski
poinformował, że rozmawiano na temat ponownego zatrudnienia funkcjonariuszy prewencji z Wrocławia,
których etaty gmina opłacała i z których wszyscy byli zadowoleni. Niestety, ostatnio Duszniki otrzymały w tej
sprawie odpowiedź odmowną. Nowy
komendant powiatowy zapowiedział,
że zwróci się do komendanta wojewódzkiego o ponowne rozpatrzenie
prośby miasta. Jednak sytuacja kadrowa w policji jest bardzo trudna – na
Dolnym Śląsku jest aż 600 nieobsadzonych etatów. Mazurkiewicz zapowiedział również starania, by zwiększyła się stała obsada komisariatu, ale
o konkretach nie mogło być mowy.
– Komendant otrzymał ode mnie informacje, jaka jest sytuacja, jak często
brakuje tych policjantów, jak ważne
jest dla nas poczucie bezpieczeństwa
– mówił burmistrz.

Aleja czeka
na wykonawcę
O informacje w sprawie spotkania
dotyczącego projektu Aqua Mineralis
Glacensic (10 kwietnia w Nachodzie),
w ramach którego modernizowana
będzie Aleja Chopina, poprosił radny
Mieczysław Jakóbek.
W spotkaniu, mającym na celu wymianę informacji o stanie inwestycji
realizowanych w ramach projektu,
wzięli udział burmistrzowie uczestniczących w nim gmin – Nachodu, Hronova, Kudowy i Dusznik oraz prezes
zarządu Euroregionu Glacensis. Co
do naszej gminy – w maju zostanie
ogłoszony przetarg na modernizację Alei Chopina. Cały projekt
musi być zrealizowany do kwietnia przyszłego roku. – Więc tego
czasu dużo nie ma. Mam nadzieję, że
znajdzie się wykonawca i znajdzie się
w budżecie, jaki mamy – powiedział
Lewandowski. W Hronovie inwestycja jest prawie zakończona, w Nacho-
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dzie wyłaniają nowego wykonawcę, w
Kudowie inwestycję zakończono, ale
pojawił się problem wymagający napraw gwarancyjnych.
Tego samego dnia burmistrz i
skarbnik gminy spotkali się z przedstawicielem firmy Deloite, która mogłaby pomóc w sprawach podatkowych.

Porządkowanie
Jamrozowej
Kolejne spotkanie, jakie odbył burmistrz 10 kwietnia, z właścicielem Hotelu na Jamrozowej Polanie i z udziałem radnych, dotyczyło ew. zamiany
działek. Przeprowadzono wizję lokalną terenów proponowanych do zamiany. – Tutaj jest dużo do uporządkowania spraw, po tym, jak zostały
sprzedane nieruchomości po Elektrowni Opole, mam nadzieję, że w
końcu dojdzie do tego uporządkowania.
Radną Krystynę Cieślak zainteresowało spotkanie z Beata Sobecką w
sprawie wydania książki o Zieleńcu.
Wydawnictwo to jest w trakcie przygotowań, finansowane jest głównie
przez Stowarzyszenie Zieleniec, ma
opowiadać o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Zieleńca, a związane
jest oczywiście z obchodami 300-lecia tej części Dusznik. Autorka zwróciła się do gminy o wkład w wydanie książki.

Nie ma, nie ma wody
Ponad godzinę zajął radnym ostatni punkt sesji: interpelacje, zapytania,
wolne wnioski, sprawy różne. Rozpoczął Marcin Zuberski pytaniem o
stan poszukiwań ujęcia wody głębinowej dla miasta.
Burmistrz: potrzebne jest w tej
sprawie kolejne spotkanie komisji infrastruktury, najlepiej z dr. Fistkiem.
Analizując pomysł dostarczania wody
dla całego miasta z planowanego ujęcia głębinowego w Zieleńcu, doszedł
on do wniosku, że jest to zbyt ryzykowny kierunek. To źródło może
temu nie podołać. Trudno będzie natomiast znaleźć jedno ujęcie, które zaspokoi potrzeby całego miasta. Trzeba raczej myśleć o wielu mniejszych
ujęciach i łączeniu ich w sieć, co jest,
niestety, dużym utrudnieniem.
Miasto potrzebuje szczytowo ok.
250 m sz. wody na godz., a według
dra Fistka dobrze będzie, jeśli uda się
wykonać odwierty o wydajności 30–
40. Trzeba szukać. – Nie są to tematy,
które można szybko realizować, trzeba się opierać na wiedzy specjalistów.
Żeby móc się starać o finansowanie
tych projektów (…) musimy najpierw
opracować koncepcję tego, co chcemy zrobić i ile to ma kosztować. Najlepiej, gdyby była to koncepcja kompleksowa, bo takie, które rozwiązują
problem w stu procentach, są najchętniej wspierane przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – mówił Lewandowski, który z wiceprezesem NFOŚiGW
rozmawiał podczas niedawnego Kongresu Młodego Samorządu w Dusznikach.

Ukrócić te szarże
Małgorzata Hołyst mówiła o kładach i crossowych motocyklach, których właściciele jeżdżą po terenach
miejskich, nawet podwórkach, wzbijając tumany kurzu i zagrażając bezpieczeństwu, zwłaszcza dzieci. – Bardzo bym chciała, żeby zająć się tym
tematem, jakie oni mają prawa, gdzie
mogą się poruszać i czy można takich
delikwentów karać.
Burmistrz: kłady i motocykle nie
mogą się poruszać po traktach pie-

szych; wspomniałem o tym problemie na spotkaniu z komendantem powiatowym; w razie potrzeby możemy
udostępnić policji nagranie z monitoringu, jeśli w danym miejscu jest.
Lewandowski przypomniał, że na
portalu internetowym policji (Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa)
jest możliwość zgłaszania zdarzeń, o
ile występują notorycznie w danym
miejscu. Kilkoro mieszkańców już z
tego korzystało i są to zgłoszenia skuteczne – funkcjonariusze mają obowiązek to sprawdzić kilkukrotnie w
określonym terminie.
Kolejna uwaga radnej: – Byłam
przed świętami na cmentarzu. Cmentarz w tragicznym opłakanym stanie. Brudno, nie wywiezione kosze ze
śmieciami, nie wywieziony kontener,
po prostu tragedia.
Burmistrz: sam interweniowałem w
tej sprawie 18 kwietnia, nazajutrz miało być posprzątane.
Hołyst zwróciła się też do burmistrza o przejrzenie sprawozdań ze
spotkań z mieszkańcami pod kątem
realizacji ich postulatów, a także o postawienie słupów ogłoszeniowych na
ul. Wiejskiej i Kłodzkiej. Złożyła ponadto wniosek o ustalenie w sierpniu
letniej przerwy w pracy Rady Miejskiej. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Piotr Zilbert: – Panie burmistrzu,
wydał pan 260 tys. na dowożenie ludzi do Zieleńca w ciągu dwóch pierwszych miesięcy tego roku. Na to znalazły się pieniądze. Natomiast na to,
żeby ludziom dofinansować piece...
130 tys. zł mamy zapisane w budżecie,
które pan zresztą obiecał publicznie
dwa lata temu, że takie dofinansowanie będzie, pieniędzy nie ma. Musimy
się zastanowić, proszę państwa, jakie
my mamy priorytety tutaj.
Burmistrz: uruchomienie transportu do Zieleńca stało się istotnym impulsem do rozwoju turystyki zimowej
w dolnej części miasta, dzięki czemu znacząco wzrosły także wpływy
z opłaty uzdrowiskowej (dowód uiszczenia opłaty jest biletem na przejazd skibusem). Ponadto chodzi także
o ochronę środowiska i zmniejszenie
problemu blokowania Zieleńca przez
samochody.
Radny Zilbert polemizował z tą odpowiedzią mówiąc, że kiedy nie było
skibusa wpływy z opłaty uzdrowiskowej również rosły.
Radny Olszewski interweniował
jeszcze po raz kolejny w sprawie blokowania przez auta chodnika przy
warsztacie samochodowym na ul.
Dworcowej. Jego zdaniem nic się w
tej sprawie nie zmieniło.

Kiedy dopłaty?

Czekając na nowego
dzierżawcę

Radny Ryszard Olszewski w sprawie
dotacji do modernizacji ogrzewania: – Czy nie możemy się określić terminowo, kiedy to zaczniemy
realizować? Burmistrz: nie jeste-

Radny Mateusz Rybeczka niepokoił się bezruchem przy Czarnym Stawie. Burmistrz: przetarg na dzierżawę obiektu zostanie ogłoszony lada
moment. Z kolei Jakub Biernacki in-

śmy w stanie podać dokładnej daty.
Zmieniły się warunki dofinansowania – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapewniał wcześniej 33 proc.
dofinansowania, teraz 15 proc. Wtedy gmina miała wziąć pożyczkę, by
sfinansować dalsze 17 proc. dopłaty wynoszącej łącznie 50 proc. kosztów modernizacji. Teraz gmina musi
zwiększyć swoje zaangażowanie finansowe w ten projekt, a tymczasem
wskaźniki finansowe nie pozwalają
na zaciągnięcie w br. pożyczki. Środki można uzyskać tylko ze sprzedaży mienia gminy. Od realizacji planu sprzedaży będą zależeć zatem ten
i inne wydatki zaplanowane w tegorocznym budżecie.

teresował się stanem ośrodka po poprzedniej dzierżawie oraz warunkami
przetargu. Jego zdaniem nowy dzierżawca powinien zagwarantować ciągłe funkcjonowanie punktu gastronomicznego i wypożyczalni sprzętu
pływającego w sezonie letnim. Burmistrz przytoczył zapisy ogłoszenia o
przetargu, wprowadzające m.in. te warunki. Poinformował też, że w związku z zainteresowaniem potencjalnego
dzierżawcy doinwestowaniem obiektu,
wprowadzona będzie możliwość odliczeń części kosztów takiej inwestycji
od czynszu.
Marcin Zuberski przypomniał, że
wciąż nie działa pomiar prędkości samochodów przy szkole na ul. Sprzymierzonych.
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Wspieramy
nauczycieli
– Ja uważam, że oni strajkowali nie
tylko w swoim własnym partykularnym interesie, ale w interesie wszystkich grup zawodowych, szczególnie
z budżetówki, a również w interesie
dzieci – mówił Piotr Zilbert, mocno
popierając wypłacenie uczestnikom
strajku w oświacie pieniędzy z funduszu ich wynagrodzeń. Radny przedstawił ekspertyzy prawne w kwestii możliwości wypłaty tych środków.
Burmistrz: my nie zmniejszamy
wydatków na wynagrodzenia; kwestia
wypłaty pieniędzy jest jeszcze przedmiotem analiz; decyzje podejmą bezpośrednio dyrektorzy placówek. –
Uważam, że powinniśmy wspierać
nauczycieli, bo to, co w tej chwili się
dzieje, to jest rzeczywiście walka o poziom kształcenia, to jest walka o to,
żeby było więcej osób chętnych zostać nauczycielem.

O transporcie
elektrycznym
Zilbert wrócił jeszcze do sprawy skibusa, pytając, czy autobus elektryczny
marku „Ursus”, który stoi na parkingu strzeżonym, chociaż raz wyruszył
w trasę do Zieleńca, którą – wedle
umowy z przewoźnikiem – miał obsługiwać.
Burmistrz: autobus przyjechał do
nas na specjalnej lawecie, ale nie wykonał żadnego kursu, bo miał awarię już przy pierwszym uruchomieniu.
Mechanicy z Ursusa nic nie mogli poradzić, bo zepsuł się istotny i trudno dostępny podzespół. Przewoźnik
zwrócił się do gminy o zgodę na obsługę trasy autobusem zastępczym i tę
zgodę otrzymał – żeby wszystkie kursy były realizowane zgodnie z planem.
Zdaniem radnego gmina powinny była wyegzekwować od przewoźnika karę za niezrealizowanie umowy
w kwestii kursowania autobusu elektrycznego.
Brak zabezpieczenia rowerów elektrycznych na parkingu „Park & ride”
przed warunkami atmosferycznymi i
przed kradzieżą lub dewastacją – to
kolejny temat poruszony przez Zilberta. – Ile taki rower kosztuje, po
pierwsze, a po drugie, czy one są wodoodporne? – Oczywiście, że rowery
są wodoodporne. Jeździ się rowerami
w każdą pogodę i te elektryczne też są
stworzone do tego, żeby jeździć w błocie, w deszczu i nawet w śniegu – odparł Lewandowski.
Jednakowoż, stwierdził, zadaszenie
jest oczywiście potrzebne, by uchronić pojazdy od największego deszczu.
Taka wiata jest obecnie przedmiotem
zamówienia i powinna zostać zamontowana przed sezonem letnim. Ponadto po zakończeniu sezonu rowery
będą oczywiście schowane. Na parkingu rowery są objęte monitoringiem
miejskim, ponadto każdy jest monitorowany indywidualnie za pomocą systemu lokalizacyjnego. – Jeśli byliście
państwo w miastach, które mają już
swoje systemy rowerowe, to zauważyliście, że te rowery stoją wszędzie pod
chmurką i po prostu się je konserwuje – dodał jeszcze później burmistrz w
reakcji na dezaprobatę ze strony radnego Zilberta.
O walących się, niebezpiecznych
schodach w górnej części cmentarza mówił radny Mieczysław Jakóbek. Burmistrz obiecał interwencję w
tej sprawie. Na koniec zaprosił wszystkich na zbliżające się Dni Dusznik.
Sesja trwała niespełna trzy godziny.
Krzysztof
Jankowski

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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Wygrała woda z cmentarzem

Uchwały Rady Miejskiej

Podczas sesji 28 marca Rada Miejska
uchwaliła budżet miasta na bieżący rok w
wysokości ponad 20 mld zł.
Projekt budżetu zatwierdzono z jedną
zmianą, chociaż padło kilka propozycji i
wniosków. Zmiana, co do której konieczności radni byli w zasadzie zgodni, polegała na
przesunięciu środków (300 mln) z rozbudowy cmentarza (500 mln po przesunięciu) na
modernizację filtrów. W tym roku rozpoczną się więc prace przy ujęciu wody na Bystrzycy Dusznickiej, mające na celu poprawę
jakości naszej „kranówy”. Środki zabezpieczone na ten cel w br. nie są wystarczające,
przyszłoroczny budżet również będzie obciążony wodną inwestycją.
Wnioski, które nie uzyskały akceptacji:
radny Ryszard Tyszecki wniósł o zwiększenie budżetu Straży Pożarnej ze 135 do 200
mln kosztem budżetu Rady Miejskiej i Zarządu Miasta; radny Ryszard Poloczek wnioskował o przeznaczenie kwoty 350 mln na
promocję miasta i rozwój turystyki, zaproponował uzyskanie tej sumy poprzez zwiększenie planu dochodów gminy ze sprzedaży
mienia. Dyr. Przedszkola Krystyna Maliszak
zaapelowała o zwiększenie środków na niezbędne tej placówce remonty, nie był to jednak formalnie postawiony wniosek i nie
poddawano go głosowaniu.

Podczas sesji Rady Miejskiej 28.03 podjęto
następujące uchwały:
• w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 1994: uchwalono plan dochodów miasta w wysokości 20.380.980 tys. zł
i plan wydatków w tej samej kwocie.
• w sprawie powierzania niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej: w
uchwale postanawia się zawrzeć porozumienie z Wojewodą Wałbrzyskim w sprawie realizacji zadań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5.10.93
r. dot. form oraz trybu udzielania pomocy
i Opieki socjalnej kobietom w ciąży oraz
wychowującym dziecko.
• w sprawie zmiany uchwały nr
XXXIX/227/94 z dnia 31.03.94 r.: w
uchwale dot. oceny aktualności miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Duszniki Zdrój
zmieniono paragraf mówiący o terminie
wejścia w życie tej uchwały.
• w sprawie zmiany uchwały nr
XXXIX/223/93 dot. zasad nabywania,

W uchwale budżetowej Zarząd Miasta
został upoważniony do zaciągania kredytu
krótkoterminowego (maksymalnie 1.5 mld)
w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów oraz do dokonywania zmian w budżecie, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
Poniżej skrócony plan dochodów i wydatków budżetowych w tys. zł.
DOCHODY BUDŻETU GMINY –
20.380.980 z tego: dochody z podatków i
opłat 8.150.092; udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.908.000; dochód od jednostek organizacyjnych gminy
206.000; dochody z majątku gminy (gł. dochody ze sprzedaży tego majątku) 5.500.000;
pozostałe dochody własne 245.500; dotacje
celowe na zadania własne i zlecone l.93l.480;
subwencja ogólna 439.908.
WYDATKI
BUDŻETU
GMINY
–
20.380.980 z tego: transport (utrzymanie
dróg publicznych) 945.000; gospodarka komunalna 5.350.000; gospodarka mieszkaniowa i usługi materialne 1.376.700; oświata i wychowanie 4.767.000; kultura i sztuka
1.069.000; opieka społeczna 2.930.000; kultura fizyczna i sport 135.000; różna działalność
5.000 administracja państwowa i samorządowa 3.599.280.

Nagroda dla olimpijki
Anna Stera, duszniczanka, zawodniczka Klubu Sportowego „Orlica”, członkini olimpijskiej reprezentacji Polski w
biathlonie podczas igrzysk zimowych w
Norwegii, otrzymała od miasta nagrodę
za osiągnięcia sportowe w wysokości 10
mln zł (brutto).
Nagrodę wręczono jej uroczyście podczas
sesji Rady Miejskiej 28 marca. Mama Ani

otrzymała wiązankę kwiatów, trener p. Bogdan Hacuś niestety tylko podziękowania.
Ostatnim z osiągnięć Ani jest zdobycie
złotego medalu w kategorii juniorek podczas biathlonowych mistrzostw Europy w
Kontiolahti (Finlandia). W biegu na 7.5 km
Ania wyprzedziła Norweżkę o 0.6 s.
(KmJ)

O nazwach zasiedziałych
a niezbyt trafnych
„Kto najmniej wie o danej okolicy?” – zapytywał przewrotnie pewien stary krajoznawca
i sam sobie odpowiadał: „miejscowi!”. A miał
chyba wiele racji.
Pytałem kiedyś kilku mieszkańców Szczytnej o nazwę góry na której stoi zamek. Nie
wszyscy potrafili ją wymienić. Większość nie
umiała określić do jakiego pasma górskiego Szczytnik należy. Bo przecież Góry Stołowe są w Karłowie... I tak pojęcie pasma
górskiego zawęża się do kulminacji Szczelińca Wielkiego. Nagminnie mylimy też pojęcia „Ziemia Kłodzka” i „Kotlina Kłodzka”.
Czynią to niestety i dolnośląskie publikatory.
Oto na telewizyjnym ekranie zimowy obrazek z Zieleńca, a komentator informuje, że
to taka wieś w… Kotlinie Kłodzkiej.
A więc, drodzy obywatele Szczytnej, Dusznik, Lewina i Kudowy! Mieszkacie na Ziemi
Kłodzkiej, ale już poza Kotliną Kłodzką, na
której skraju położona jest tylko Polanica.
Górny odcinek doliny Bystrzycy Dusznickiej na południe od Dusznik, chyba przez
sentyment do Tatr, nazwano po wojnie Doliną Strążyską. I nazwa zasiedziała się.
Chopinian, na mój gust, mają Duszniki ciut ciut za dużo. Jakoś zapomnieliśmy
o bliskich przecież, bo i rodzinnych zresztą
związkach z Dusznikami, F. Mendelssohna
Bartholdiego. Może jego imieniem nazwać
tę malowniczą dolinę?
„Dworek Chopina”… Swego czasu miewałem tam prelekcje. W czasie jednej z nich
dociekliwy, dowcipny słuchacz zapytał mnie:
„w którym kącie tego wnętrza stało łóżko

Fryderyka...” No bo przecież jeśli dworek, to
obiekt pełnił czy dalej pełni funkcję mieszkalną, a takiej ów, tak bardzo wrośnięty w
panoramę zdroju dusznickiego obiekt, nigdy
nie pełnił. Zresztą przez wiele powojennych
lat, słusznie mówiło się: Teatr Zdrojowy im.
Fr. Chopina.
Podobno podczas inauguracji któregoś z
Festiwali Chopinowskich, prominent z ówczesnego KW PZPR we Wrocławiu (a wiadomo, to były persony wszechwiedzące),
użył owego nieszczęsnego określenia „dworek” . Widocznie forma budyynku skojarzyła
mu się ze szlacheckimi dworkami. Po „towarzyszu” wypadało nawet bzdury powtarzać. I
tak już pozostało.
Dobrze byłoby jeszcze przed tegorocznym Festiwalem Chopinowskim powrócić
do poprzedniego, adekwatnego przecież do
tradycyjnej funkcji obiektu, określenia.
Zaangażowanym, prężnie działającym
członkom Towarzystwa Miłośników Dusznik, sprawę powyższą daję pod rozwagę.
Pamiętamy jeszcze, sztucznie urobioną od nazwy czeskiej, nazwę szczytu „Międzywierch”. Teraz mamy Orlicę – i dobrze.
A perypetie z powojennymi nazwami naszej „osobliwej góry”… Bo to był „Spękany
Wierch” (znowu kojarzyły się Tatry) i Stołowa Góra, i Hejszowina… A teraz mamy
Szczeliniec. Pewno, rozpadlin, szczelin różnorodnych, pełno tu przecież…
Bolesław
Jaśkiewicz

zbywania i obciążania nieruchomości
gruntowych, oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy
lata: zmieniono paragraf mówiący o bonifikatach, których udziela się najemcom
wykupującym swoje mieszkania od gminy; bonifikaty te są teraz większe i wynoszą odpowiednio 90 proc. ceny lokalu
w przypadku jednorazowej zapłaty całej
sumy, 80 proc. ceny lokalu w przypadku
rozłożenia ceny nabycia na raty; nie ma
przy tym konieczności równoczesnego
wykupu mieszkań przez wszystkich lokatorów.
• w sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi
opiekuńcze: osoby, których dochód na
członka rodziny jest wyższy od najniższej
emerytury, zwracają koszty usług opiekuńczych, świadczonych przez Ośrodek
Pomocy Społecznej, w wysokości zależnej ww. dochodu.

Z prac Zarządu Miasta
• Zapoznano się z propozycjami związanymi z komunikacją zimową do Zieleńca.
Po zebraniu opinii Zarządu Dróg, temat
będzie podejmowany dalej.
• Pismo Wałbrzyskiego Towarzystwa Muzycznego o obniżkę czynszu za dzierżawiony lokal skierowano do RM celem
rozpatrzenia.
• Zarząd zapoznał się z propozycją ZBGKiM odnośnie dalszych przekształceń.
Przyjęto ogólne założenia i upoważniono
ZBGKiM do opracowania wstępnych założeń kierunków przekształceń w ramach
środków własnych.
• Zarząd wyraził zgodę na zakup inwestycyjny dla ZBGKiM tj. urządzenia „Mini
Skorpion” w ramach porozumienia z
PFRON.
• Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie
umowy dzierżawy na hotel i kawiarnię
„Milusia” oraz na lokal użytkowy będący częścią hotelu na okres do 31.05 br. na
dotychczasowych warunkach.
• Zarząd podjął uchwałę o przyznaniu nagrody w wys. 10 mln zł dla Anny Stery za
wybitne osiągnięcia sportowe.
• Zarząd podjął uchwałę o sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz lokali
przeznaczonych na przetarg.
• Zarząd podjął uchwałę zatwierdzjącą
stawki usług świadczonych przez ZBGKiM dla podmiotów innych niż Urząd
Miasta oraz zadecydował o rozliczaniu ryczałtem usług świadczonych przez ZBGKiM na rzecz UM i jednostek podległych.
• Zarząd wynegocjował z Biurem Planowania Przestrzennego w Wałbrzychu niższą
cenę (z 650 na 550 mln) za aktualizację
Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

• Przeprowadzono rozmowy z oferentami
chcącymi zagospodarować obiekty po byłym FWP.
• Zarząd nie wyraził zgody na sprzedaż
piwa w handlu obwoźnym.
• Zarząd postanowił ogłosić przetarg na
modernizację ul. Sportowej.
• W związku z podaniem o zezwolenie na
prowadzenie działalności handlowej w
barakowozie, Zarząd wyraził opinię, że
jedynym miejscem na tę działalność jest
parking przy trasie E-8, pod warunkiem
odpowiedniej estetyki barakowozu. Sprawę postanowiono przekazać do ZBGKiM
po pozytywnym zaopiniowaniu przez stosowną komisję RM.
• Zarząd przeznaczył do sprzedaży działkę
nr 147/9 przy ul. Krótkiej.
• Zarząd zapoznał się z wynikami przetargu na utrzymanie zieleni i cmentarza. Z
oferentami, którzy wygrali przetarg postanowiono zawrzeć umowę na okres l
roku.
• W wyniku rozmów z przedstawicielami
FWP Polanica, Zarząd postanowił zawiesić egzekucję należności podatkowych
na rzecz miasta do dnia 23.04 br. Do
tego terminu winny nastąpić ostateczne
uzgodnienia co do majątku ruchomego
FWP, akceptowane przez obie strony. Po
akceptacji ustaleń dopuszcza się ewentualną możliwość negocjacji terminu spłaty
należności podatkowych.
• Zarząd nie wyraził zgody na przesunięcie terminów płatności podatku od nieruchomości przez Rejon Energetyczny w
Kłodzku.
• Zarząd uczestniczył w przetargu na modernizację ul. Sportowej.

Z komisariatu Policji
26.03. z garażu w Zieleńcu skradziono samochód mercedes 250 wraz z znajdującymi się w jego wnętrzu rzeczami osobistymi
właścicieli. Poszkodowani obywatele Niemiec stracili (w przeliczeniu na złotówki)
ok. 650 mln.
04.04 w drugi dzień Świąt Wielkanocnych
ujawniono włamanie do mieszkania przy
ul. Kolejowej. Złodzieje zabrali wideoodtwarzacz o wartości 4 mln.
05.04 w trakcie awantury rodzinnej miesz-

kaniec Dusznik zdemolował mieszkanie, za co odpowiadał przed sądem w trybie przyspieszonym. Policja podaje ten fakt
awanturnikom ku przestrodze.
INFORMACJA: Komendant Policji w
Dusznikach przypomina, że podobnie jak
w Szczytnej, w razie nieobecności policjantów na posterunku należy kontaktować się
z dyżurnym Komendy Rejonowej Policji w
Kłodzku (tel. 8-07 lub 8-2664), który przez
radio może zawiadomić dusznickich policjantów o wezwaniu.
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Jak postępować z odpadami
ulegającymi biodegradacji?
Odpady biodegradowalne stanowią bardzo dużą część naszych codziennych odpadów. Są to między
innymi tzw. odpady zielone (skoszona trawa, drobne gałęzie krzewów, żywopłotów, liście, chwasty, kwiaty, kora
itp.) oraz resztki kuchenne (resztki żywności, bez mięsa, kości i tłuszczów, obierki warzyw i owoców, skorupki, fusy z kawy, odpady owoców i
warzyw itp.).
W wytwarzanych przez nas odpadach domowych nawet do 50 proc.
stanowią odpady organiczne, które
zazwyczaj wrzucamy do pojemników
na odpady mieszane. Nie musi i nie
powinno tak być. Odpad organiczny
może być wykorzystany jako kompost – z pożytkiem dla środowiska i
posiadacza ogródka przydomowego
czy działki uprawnej.
Jeżeli mieszkaniec nie ma możliwości kompostowania, postępować z
bioodpadami na terenie gminy Dusz-

niki-Zdrój należy w opisany poniżej
sposób.
Bioodpady wrzuca się do 240-litrowych pojemników rozstawionych na
terenie miasta – są one odbierane raz
w tygodniu (w piątki). Każdy z mieszkańców ma też możliwość zakupienia we własnym zakresie pojemnika
o minimalnej pojemności 120 l w kolorze brązowym z opisem „BIO” oraz
zgłoszenia do DZK lokalizacji takiego
pojemnika do odbioru.
Ponadto w DZK dostępne są worki
na bioodpady o pojemnościach 10, 30
oraz 80 litrów. Odbierane są one raz
na dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów segregowanych przypisanych do danych ulic.
Bioodpady można również we własnym zakresie dostarczyć bezpłatnie
na PSZOK przy ul. Słowackiego 25
(wjazd za stacją ORLEN).
DZK

Co zrobić z odpadami
wielkogabarytowymi?
Odpady wielkogabarytowe – to
odpady o dużych lub nietypowych
rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody),
dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów.
Ważne: do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne,
takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub
spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak
również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady
remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami
domowymi, jak również zużyte opony
samochodowe.
Czy wiesz, że meble mogą zawierać substancje niebezpieczne w postaci lakierów, impregnatów, klejów, farb,
pianki poliuretanowej itp.? W wyniku
ich spalania na terenie posesji czy w
paleniskach domowych, do atmosfery
emitowane są związki szkodliwe dla
środowiska oraz człowieka. Są szczególnie niebezpieczne dla dzieci.
Nie wyrzucaj mebli w miejscach do
tego nieprzeznaczonych np. do lasów.

OFERTA PRACY
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju poszukuje
osób zainteresowanych dorywczą pracą przy
obsłudze wypożyczalni rowerów elektrycznych
na ul. Sudeckiej
Szczegóły pod nr tel. 748 697 660

Dookoła Dusznik
na dwóch kółkach
Urlop w górach kojarzony jest
przede wszystkim z aktywnym
spędzaniem czasu. A jeśli o takiej
formie odpoczynku mowa, nie
można zapomnieć o turystyce rowerowej.
Rower to idealny środek transportu podczas wakacyjnego wyjazdu czy
weekendowego wypadu. Z jego wykorzystaniem wiąże się wiele korzyści.
Nie tylko będziemy w ciągłym ruchu
na świeżym powietrzu, ale będziemy
mieli okazję odwiedzić miejsca, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia.
Duszniki-Zdrój i cała Ziemia Kłodzka to wspaniałe miejsca dla amatorów
dwóch kółek. Bez znaczenia, czy wolisz przemierzać kilometry asfaltowych tras snujących się przez malownicze miejsca, czy lubisz obcować z
przyrodą i przemierzać leśne szutrowe drogi – tutaj znajdziesz coś dla siebie. Okolice Dusznik cechują się zróżnicowanym ukształtowaniem, toteż
nie musisz być zawodowym kolarzem,
aby móc zwiedzić okolicę na rowerze.

Muflon, Zieleniec
czy Orlica?

Nie spalaj mebli na posesji oraz w paleniskach domowych. Oddaj je bezpłatnie podczas organizowanej zbiórki lub dostarcz do PSZOK.
Jak postępować z takimi odpadami
na terenie gminy Duszniki-Zdrój?
Odbiory są wykonywane według
ustalonych terminów dwa razy w
roku kalendarzowym (wiosna i jesień). Dokładne daty są ogłaszane w
internecie (profil DZK w serwisie Facebook), na słupach ogłoszeniowych
oraz na boksach śmietnikowych na
terenie całego miasta z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Odpady
powinny zostać wystawione do danego dnia wywozu (terminy ogłoszone są datami wywozu, nie wystawiania). Wystawianie takich odpadów
przy boksach poza ustalonymi terminami skutkuje koniecznością dodatkowego odbioru, a tym samym nieprzewidzianymi kosztami. Są nimi
obciążani wszyscy mieszkańcy poprzez podwyżki opłat za zagospodarowywanie odpadów. Sprawcom niewłaściwego obchodzenia się z odpadami
grożą ponadto kary pieniężne.
DZK
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Gdy już dosiądziemy swojego jednośladu i ruszymy przed siebie, warto
pamiętać o odwiedzeniu kilku miejsc.
Jednym z nich jest Schronisko Górskie „Pod Muflonem”, skąd rozciąga
się wspaniała panorama na Duszniki-Zdrój. Na horyzoncie zobaczyć możemy Góry Stołowe, a przy idealnej
pogodzie mamy szansę zobaczyć oddaloną o około 60 km Śnieżkę.
Gdy już nieco odpoczniemy możemy ruszyć na dalszą wyprawę w kierunku stacji narciarskiej Zieleniec. Po
drodze obowiązkowo należy odwiedzić Torfowisko pod Zieleńcem. Tutaj,
dzięki ścieżce edukacyjnej, możemy
dowiedzieć się nieco o powstawaniu
torfowiska oraz o miejscowej florze i
faunie. Warto też rozejrzeć się po okolicy korzystając z wieży widokowej.
Gdy już dojedziemy do Zieleńca –
możliwości dalszego podróżowania
otwierają się na dobre. Możemy ruszyć wspaniałymi asfaltowymi drogami w kierunku Lasówki i Mostowic
lub „wdrapać” się na Orlicę i wzdłuż
pasa granicznego dojechać do czeskiego schroniska Masarykova Chata.

Fot. M. Żołądź / fb: szyszka.picture

Wypożycz rower
Nie zabraliście ze sobą swojego roweru? Bez obaw. Mamy dla was ciekawą propozycję. Wolicie tradycyjne podróżowanie na rowerze? W hali
sportowej (ul. Sportowa 2a) znajduje się wypożyczalnia rowerów. Czynna jest pod poniedziałku do piątku, w
godz. 8:00–21:00. Koszt wypożyczenia
roweru to 30 zł za dobę.
A może chcielibyście spróbować
czegoś nowego? Na parkingu Park
and Ride nieopodal Rynku czeka na
was pierwsza w Polsce samoobsługowa wypożyczalnia rowerów
elektrycznych. Do dyspozycji turystów jest 15 rowerów wspomaganych
elektrycznie. Aby z nich skorzystać,
należy ściągnąć na swój smartfon
aplikację ROOVEE, zarejestrować się,

zasilić konto i już możemy ruszać.
Rowery elektryczne dają możliwość
zwiedzania nawet odległych miejsc
przez mniej wprawionych rowerzystów. Gorąco zachęcamy do spróbowania – gwarantujemy, że zakochacie
się w „elektrykach”. Koszt wypożyczenia roweru elektrycznego to 20 zł za
pierwszą godzinę, 10 zł za drugą, 5 zł
za trzecią i każdą kolejną godzinę.
Turystyka rowerowa jest bardzo
atrakcyjna. Zachęcamy do wyboru
tej formy aktywnego spędzania czasu.
Dzięki niej poprawiamy swoją kondycję i samopoczucie, dbamy o środowisko i możemy odwiedzić wiele wspaniałych miejsc. Wsiadajmy więc na
rowery i w drogę!
Piotr
Szewczyk

Rowerem w Stołowe
Będąc w Dusznikach możemy też
ruszyć w przeciwnym kierunku – w
Góry Stołowe. Park Narodowy Gór
Stołowych poza pieszymi szlakami
ma też bogatą ofertę tras rowerowych, które pozwolą dotrzeć do najciekawszych fragmentów Gór Stołowych.
A może nie czujecie się na siłach
na długie eskapady i chcielibyście po
prostu pojeździć troszkę po okolicy?
Nie ma problemu! Wybierzcie się nad
Czarny Staw, a stamtąd ruszycie w
kierunku Podgórza. Możecie też odwiedzić ruiny nieodległego Zamku
Homole lub po prostu poodkrywać
ciekawe zakątki miasteczka.
To tylko kilka propozycji na rowerowe wycieczki. Tak naprawdę tylko
od was zależy, gdzie chcielibyście się
wybrać na dwóch kółkach. Kilometry
rowerowych szlaków czekają na was!

Fot. M. Żołądź / fb: szyszka.picture
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Fotorelacja
z majówki
SZYMON KORZUCH

Dni Dusznik rozpoczął Piknik
Rowerowy, w ramach, którego
m.in. odbyły się pokazy rowerowego trialu

Tradycyjnie w majowy
weekend na dusznickim
Rynku gościliśmy
średniowiecznych rycerzy

Podczas Psikniku, Wataha
Domowych Wilków
przewoziła najmłodszych
rikszą z psim zaprzęgiem

Pochód z Parku Zdrojowego na Rynek odbył się przy
akompaniamencie Orkiestry
Dętej z Wiszni Małej

KURIER DUSZNICKI

Podczas Zlotu zabytkowych samochodów mogliśmy oglądać
takie klasyki, jak ta warszawa
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