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50 medali Orlicy
w Tomaszowie
UKS Orlica Duszniki-Zdrój najlepszym klubem podczas Torowych Mistrzostw Polski w Tomaszowie Lubelskim
W dniach 31 maja – 2 czerwca w
Tomaszowie Lubelskim odbyły się
Torowe Mistrzostwa Polski w Rolkarstwie Szybkim. Podczas tych zawodów
dusznicki klub UKS Orlica zdeklasował rywali. Dzięki wspaniałej formie
swoich zawodników klub może poszczycić się następującym dorobkiem:
1 miejsce w klasyfikacji generalnej
klubów. Zawodnicy zdobyli 27 złotych, 15 srebrnych i 6 brązowych
medali.
Dodatkowo najmłodsi zwodnicy wywalczyli następującą ilość medali: 7
złotych, 2 srebrne i 3 brązowe.
Najwięcej medali, bo aż po 5 złotych, zdobyli: Aleksandra Glamkowska, Kaja Gajewska i Filip Hawrylak.
Pozostali medaliści to:
Malwina Grudysz – 4x złoto, 1x brąz
Alicja Jasztal – 3x złoto, 1x srebro
Hania Mazur – 3x złoto, 2x srebro
Kornelia Woźniak – 2x złoto, 1x srebro, 2x brąz
Kinga Wojnar – 1x złoto, 4x srebro
Aleksandra Szymkiewicz – 1x złoto,
4x srebro
Amelia Boos – 1x złoto, 2x brąz
Adam Łamasz – 1x złoto, 2x srebro
Patrycjan Jamrozy – 1x brąz
Nikolla Kamińska – 1x złoto
Natalia Finc – 1x złoto
Mariusz Bałęczny – 1x złoto
Jakub Herberger – 1x złoto
4 złote sztafety – seniorki, kadetki,
młodziczki i juniorzy
Wśród dzieci medale zdobyli:
Ola Jabłońska – 2x złoto, 2x brąz
Amelia Pańczyszyn – 1x złoto, 2x srebro
Natalia Zięcina – 1x brąz
Adam Klimczak – 4x złoto
Gratulujemy zawodnikom, trenerom
i
osobom
wspierającym klub tak świetnego wyniku.

Gmina
sprzedaje
atrakcyjne
działki
budowlane

s. 8

Wakacje
w mieście
Gdy okolica zazieleni się już na dobre, a temperatury stają się coraz
przyjemniejsze, to znak, że zbliżają się wakacje – czas odpoczynku, beztroskiej zabawy, spędzania
czasu z rodziną i znajomymi, pieszych wędrówek i wycieczek rowerowych. Jednym słowem wakacje 2019 czas – start!
Duszniki-Zdrój i okolica to bardzo
atrakcyjny teren, idealny dla osób ceniących sobie aktywny wypoczynek.
Mnóstwo atrakcyjnych miejsc, szla-

ków pieszych i rowerowych czekają
na turystów. Jednak, gdyby zabrakło
wam pomysłów lub po prostu chcielibyście, aby wasze pociechy spędziły
czas z rówieśnikami, przedstawiamy
propozycję Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Miejskiej Biblioteki w Dusznikach-Zdroju. Atrakcji jest
całe mnóstwo, z całą pewnością w te
wakacje nie będziecie się nudzić!
Szczegółowy plan zajęc na s. 6

Elektroniczny
system informacji
turystycznej

Kaja Gajewska po zawodach w Tomaszowie została oficjalnie powołana
przez Polski Związek Sportów Wrotkarskich na World Roller Games,
które odbędą się w lipcu w Barcelonie
Coś czujemy, że w przyszłym roku
będziemy musieli powiększyć grono
nagrodzonych podczas Dusznickich
Olimpów Sportu... Tymczasem śmiało

Zadaniem projektu jest umieszczanie na terenie gminy Duszniki-Zdrój czterech ekranów LED służących do promowania atrakcji
turystycznych pogranicza polsko-czeskiego oraz imprez organizowanych na terenie pogranicza poprzez wyświetlanie informacji.
Działanie projektu: Zakup i montaż
czterech ekranów LED w miejscach
licznie odwiedzanych przez turystów
– przy przystanku autobusowym, przy
torze wrotkarskim, przy wejściu do
Parku Zdrojowego oraz przy parkingu głównym przy ul. Zieleniec.
Partner wiodący: Gmina Duszniki-Zdrój. Partner: Destne v Orlickich
Horach

możemy głosić: UKS ORLICA Duszniki-Zdrój krajową potęgą w rolkarstwie szybkim!

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

Nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001
686 realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A
Republika Czeska – Polska – Przekraczamy granice 2014-2020- oś
priorytetowa 2.
Całkowite wydatki kwalifikowane:
26.271,60 EUR
Środki z EFRR: 22.330,86 EUR
Planowany termin realizacji:
30 czerwca 2019 r.
Nr rejestrowy projektu:
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001686
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W NIEDZIELĘ 28 LIPCA PO RAZ DWUNASTY W ZIELEŃCU

Maraton MTB
im. Artura Filipiaka „FISHA”
Organizatorzy maratonu tym razem przygotowali dwie trasy: mini
i mega. Trasa mini, dostępna także
dla dzieci i debiutantów, to 28 km
z niewielkimi trudnościami technicznymi i 600 m przewyższenia.
Bardziej wymagająca będzie nowa
48-kilometrowa trasa mega – jest
bardziej wymagająca technicznie i
kondycyjnie niż w poprzednich latach, z wieloma stromymi podjazdami i 1.350 m przewyższenia. Ta
trasa w dużej mierze biegnie przez
malownicze i atrakcyjne odcinki
Gór Bystrzyckich.
Ponieważ wyścig został wpisany do
oficjalnego kalendarza Dolnośląskiego Związku Kolarskiego, na trasie
mega mają szansę sprawdzić się także zawodnicy, którzy chcą powalczyć
o tytuł mistrza lub mistrzyni Dolnego
Śląska w Maratonie MTB.
Udział w zawodach mogą wziąć
również całe rodziny, niezależnie od
wieku. Przygotowano dla nich klasyfikację rodzinną i kategorie dla najmłodszych: MD, KD (do 12 lat), M0,
K0 (13–15 lat).
Memoriał upamiętnia Artura Filipiaka „Fisha”, naszego przyjaciela i entuzjastę kolarstwa górskiego. Honorowym patronem zawodów jest
Ryszard Szurkowski, najsławniejszy
polski kolarz, trzykrotny mistrz świata oraz dwukrotny wicemistrz olimpijski w kolarstwie. Niestety uległ on

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.
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.
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.

poważnemu wypadkowi podczas wyścigu weteranów w Kolonii, życzymy
mu szybkiego powrotu do zdrowia.
Wytrwałych zapraszamy na cały
Zieleniecki Weekend Rowerowy, szosowo-górski: 27 lipca w Zieleńcu zo-

stanie rozegrany Klasyk Kłodzki
(Puchar Polski w Maratonach Szosowych, cztery dystanse: giga, mega,
mini, rodzinny), a 28 lipca – Mistrzostwa Dolnego Śląska w Maratonie
MTB. Profesjonalną obsługę obu im-

prez zapewnia Klub Kolarski Ziemi
Kłodzkiej. Zapisy na Maraton MTB
im. Artura Filipiaka prowadzone
są na stronie www.t2w.pl/zapisy/21.

Piotr Szewczyk

Jan Karmazyn

BYLE NIE DO LASU…

Co zrobić z odpadami
po remoncie?
Skute kafle i tynki, zmiana podłogi w mieszkaniu, remont łazienki,
wyburzone ściany – w takich okolicznościach wytwarzamy odpady,
które pod żadnym pozorem nie
powinny trafić do pojemników na
odpady komunalne.
Remont mieszkania zawsze wiąże się z dużą ilością odpadów. Mogą
to być tynki, kafle, gipsy, cegły, gruz
albo zdarte podłogi, wyprodukowane
z najróżniejszych rodzajów materiałów (deski, panele, linoleum, wykładziny dywanowe). Większość z tych
odpadów nie jest klasyfikowana jako
odpady komunalne, a ich wrzucenie –
w jakiejkolwiek ilości – do pojemników na odpady jest nielegalne i może
się wiązać z grzywną w wysokości do
5.000 złotych. Ponadto wiele odpadów
budowlanych zawiera niebezpieczne
substancje, a ich niewłaściwe zagospodarowanie – jak spalenie czy wywiezienie do lasu – ma katastrofalne
skutki środowiskowe. Nie należy też
zapominać, że odpady poremontowe i
budowlane mogą zawierać cenne su-

rowce, nadające się do recyklingu lub
odzysku.
Jeśli odpadów nie mamy dużo, a
dysponujemy pojazdem, możemy złożyć odpady poremontowe w lokalnym PSZOK-u (Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych). Nie
ponosimy wtedy żadnych kosztów.
Jeśli nie mamy możliwości samodzielnego przetransportowania odpadów lub jest ich za dużo, możemy
zamówić kontener. Tutaj najczęściej
mamy wybór między firmami zajmującymi się wyłącznie transportem odpadów na składowisko a firmami zobowiązującymi się odpowiednio je
zagospodarować i odzyskać maksymalną ich zawartość. Na naszym terenie, poza lokalną firmą jaką jest Dusznicki Zakład Komunalny (tel. 748 627
632), transportem takich odpadów zajmuje się również firma Ekoekspress
z Kłodzka (tel. 501 478 330). Należy
pamiętać, że w obydwu wypadkach
kontener należy zamówić z kilkudniowym wyprzedzeniem.
Drogi mieszkańcu, pamiętaj! Jeże-

li wynajmujesz do wykonania remontu specjalistyczną firmę budowlaną, to
wiedz, że firma ta w myśl ustawy jest
wytwórcą odpadu i to ona zobowiązana jest do poniesienia kosztów wywozu i przekazania odpadów na składowisko.
[USTAWA z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach Rozdział 2 Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o wytwórcy
odpadów: wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w
zakresie budowy, rozbiórki, remontu
obiektów, czyszczenia zbiorników lub
urządzeń oraz sprzątania, konserwacji
i napraw jest podmiot, który świadczy
usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. ]
Aktualna cena za przekazanie czystego gruzu budowlanego na składowisko wynosi 148 zł netto za 1 tonę
(jest to przykładowa cena składowiska współpracującego z DZK), bez
kosztów transportu. Jako osoba podpisująca umowę na remont masz prawo

upomnieć się u wykonawcy o przedłożenie potwierdzenia prawidłowego
pozbycia się odpadów, może to być
faktura lub karta przekazania odpadu, jeżeli odpad jest przekazany firmie powtórnie wykorzystującej gruz.
Najcenniejszą pod względem recyklingu grupą odpadów budowlanych
stanowi gruz, który dzielony jest na
betonowy i ceglany. Podstawową metodą przetwarzania gruzu budowlanego jest jego kruszenie i sortowanie. Gruz po recyklingu może zostać
wykorzystany jako kruszywo do produkcji betonu lub kruszywo drogowe.
Przy wykorzystaniu gruzu budowlanego ponownie do produkcji betonu
należy zapewnić, że nie zawiera on zanieczyszczeń w postaci gipsu, drewna,
plastiku, stali, szkła – stąd tak ważne
jest odpowiednie jego przekazanie w
czystej postaci bez zanieczyszczeń innymi odpadami.
Aby umożliwić większej ilości
mieszkańców dostęp do możliwości
przekazania odpadów, z przyjemnością informujemy o zmianach godzin
otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Dusznikach-Zdroju: poniedziałek – nieczynne, wtorek – piątek 8:00–14:00, sobota
9:00–14:00. Jednocześnie informujemy
o konieczności podawania swoich danych przy przekazywaniu odpadów
do PSZOK w celach ewidencyjnych i
sprawozdawczych.

Przypominamy, jak
postępować z odpadami
biodegradowalnymi
(BIO)
Odpady zielone (skoszona trawa,
drobne gałęzie krzewów, żywopłotów, liście, chwasty, kwiaty, kora itp.)
można dostarczać do PSZOK we własnym zakresie w nieograniczonej ilości w godzinach jego otwarcia. Odpady mogą być dostarczone w workach
lub luzem bez ponoszenia kosztów.
Odpady ulegające biodegradacji
(obierki warzyw i owoców, skorupki, fusy z kawy, odpady owoców i warzyw) są odbierane z pojemników w
każdy piątek oraz w workach dostępnych w DZK według harmonogramu
odbioru odpadów segregowanych.
Pamiętaj, aby w takich odpadach nie
umieszczać mięsa, kości, ryb oraz
resztek jedzenia takich jak zupa itp.
Przypominamy jednocześnie, że
odpad organiczny może być wykorzystany jako kompost, z pożytkiem
dla środowiska i posiadacza ogródka przydomowego lub działki uprawnej. Dlatego zachęcamy do tworzenia przydomowych oraz działkowych
kompostowników. Ograniczona zostanie dzięki temu masa odpadów przekazywanych na składowisko oraz
będzie miało ogromny wpływ przy
kształtowaniu ceny w gminie.
inf. DZK
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9. SESJA RADY MIEJSKIEJ, 30 MAJA

Zieleniec
i pieniądze
– Mieliśmy chyba najkrótszą sesję w historii Dusznik – tak przewodnicząca rady Aleksandra Hausner-Rosik podsumowała to
posiedzenie. Rzeczywiście, obrady trwały niespełna godzinę. Liczne zazwyczaj pytania radnych tym razem nie padły, ponieważ
burmistrz Piotr Lewandowski niespodziewanie opuścił salę. Wcześniej rada odrzuciła burmistrzowski projekt uchwały dot. planu
zagospodarowania części Zieleńca, gdzie powstaje wielki luksusowy apartamentowiec „Infinity Zieleniec Ski & Spa”. Krytycznie
wypowiadano się o planie sprzedaży atrakcyjnej działki, dzierżawionej od lat przez spółkę Winterpol, udziałowca „Infinity”.
Na majową sesję Rady Miejskiej przybyło na 13 radnych, nieobecni byli Jakub Biernacki i Wojciech Kuklis.

na uwagi i obawy radnych odnośnie
wykaszania traw w Dusznikach. – Jest
to chyba pierwszy raz, kiedy uzyskaliśmy na swoje uwagi jakąkolwiek odpowiedź i wyjaśnienia – podkreśliła
radna.
Hołyst zapytała ponadto p.o. dyr.
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, jaki był koszt zorganizowania „majówki”. Dyr. Magdalena Kijanka odpowiedziała, że „majówka” została
zorganizowana zgodnie z planem budżetowym opiewającym na 40 tys. zł,
a szczegółowe rozliczenie prześle radnym pocztą elektroniczną.
Burmistrz, który już wcześniej zaczął zbierać ze stołu swoje rzeczy,
przeprosił radnych i opuścił obrady „z
powodów osobistych”.

Nie kupią – kupią?
Nastąpiły zmiany w planowanym porządku obrad. Burmistrz wniósł, by
wycofać procedowanie uchwały w
sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu należącej do gminy działki nr 11/5 o
powierzchni 17.093 m kw. położonej w Zieleńcu, a dyskusję na temat
sprzedaży przenieść na następne posiedzenie. Argumenty: dzierżawca terenu jest jednak zainteresowany zakupem bezprzetargowym, ponadto w
najbliższych dniach spodziewana jest
nowa wycena tej nieruchomości.
Przypomnijmy, że podczas sesji 31
stycznia br. rada wyraziła zgodę na
sprzedaż oraz zwolnienie z obowiązku zbycia tej działki w drodze przetargowej. Zgodnie z podjętą wówczas w
tej sprawie uchwałą, burmistrz mógł
sprzedać nieruchomość bez przetargu wyłącznie dotychczasowemu najemcy za nie mniej niż 4,5 mln zł
netto. Minimalną cenę wpisano do
uzasadnienia uchwały autopoprawką
burmistrza.
Nieruchomość tę dzierżawi od 1993
r. spółka Winterpol. Termin ostatniej
umowy dzierżawy, zawartej w 2008
r., upływa z końcem marca 2022 r.
Za zgodą gminy spółka wybudowała m.in. na tej działce wyciąg krzesełkowy wraz ze stacjami górną i dolną.
Funkcjonują tam też wybudowane nakładami dzierżawcy wyciąg orczykowy i urządzenia systemu naśnieżania.
Podczas tejże styczniowej sesji wiceprzewodniczący rady Robert Kowal zwrócił uwagę, że dzierżawa trwa
już 26 lat „za grosze”. Jednak działka
jest wyjątkowo atrakcyjna, wobec czego zapisana kwota jest najniższą, od
jakiej można rozpoczynać z dzierżawcą rozmowy. Kowal zaproponował, by
wycofać zgodę na sprzedaż, jeśli negocjacje ze spółką nie zakończą się
do końca kwietnia. Zdaniem burmistrza, w takim przypadku działkę najlepiej będzie podzielić i przeznaczyć
do sprzedaży na wolnym rynku. Podczas późniejszego spotkania z radnymi w trakcie posiedzenia komisji
infrastruktury przedstawiciele Winterpolu uznali cenę za mocno zawyżo-

A jednak
uregulowana

Rada wycofała z porządku obrad procedowanie uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki na której powstaje Infinity Zieleniec Ski & Spa
ną, dlatego nie przystąpili do zakupu.
Wygląda na to, że zarząd spółki jednak zmienił zdanie.
Radni jednogłośnie przyjęli wniosek burmistrza.

Nie na kolanie
Radny Mateusz Rybeczka złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad kolejnego projektu uchwały – w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu
działki 11/6, AM-2 w obrębie 0006
Zieleniec. Rybeczka zwrócił uwagę, że radni nie otrzymali jeszcze do
tego projektu opinii radcy prawnego.
– Z drugiej strony było też kilka listów intencyjnych. Musimy pamiętać
o tym, że nie możemy reprezentować
wyłącznie spółki Winterpol, tylko też
inne firmy, które do tej pory prowadzą swoje interesy na Zieleńcu i myślę, że trzeba to jeszcze poddać pod
kolejne głosowania i opiniowanie, i
dopiero wtedy można do tego wrócić.

Chodzi o teren, na którym powstaje
obiekt Infinity Zieleniec Ski & Spa. Z
końcem lutego br. prowadząca tę inwestycję spółka zwróciła się do burmistrza o przystąpienie do opracowania dla niego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Uchwalenie takiego planu – wobec
kontrowersji związanych z inwestycją
– zdaniem właścicieli spółki pozwoliłoby usankcjonować pozwolenie na
budowę i ułatwić jej ukończenie.
Lewandowski zaapelował, by
nie odrzucać jeszcze projektu
uchwały. Opinia radcy właśnie wpłynęła – radni mogliby zapoznać się z
nią w przerwie i podjąć decyzję po
ewentualnej dyskusji.
Wiceprzewodniczący Robert Kowal: – Panie burmistrzu, prosiliśmy o
opinię, opinię dostał pan dopiero dzisiaj. Ale prosiliśmy jeszcze o list intencyjny, który pan już posiadał dawno,
i też dostaliśmy dopiero dzisiaj. Proszę nas traktować troszeczkę bardziej
poważnie. Też chcemy poczytać, przeanalizować, a nie żebyśmy o bardzo

ważnej decyzji decydowali, że tak powiem, na kolanie.
Projekt uchwały został wycofany – wniosek Mateusza Rybeczki poparło jedenaścioro radnych, Aleksandra Hausner-Rosik i Robert Kowal
wstrzymali się do głosu.

Taka
odpowiedź
W punkcie „zapytania do dyrektorów
jednostek podległych oraz wystąpienia zaproszonych gości” Robert Kowal poprosił dyr. Przedszkola Wioletę Żurek o wstrzymanie ruchów dot.
zatrudnienia przed planowanym spotkaniem z radnymi w sprawie organizacji i zatrudnienia w tej jednostce
oświatowej.
Małgorzata Hołyst zaadresowała
do nieobecnego prezesa DZK podziękowania za bardzo obszerne pisemne wyjaśnienia pracowniczki zakładu Justyny Kubackiej w odpowiedzi

W związku z obecnością dyr. Miejskiego Zespołu Szkół Renaty Brodziak, radny Piotr Zilbert poinformował, że w wielu szkołach powiatu
kłodzkiego nauczyciele otrzymali w
tej czy innej formie wypłaty środków,
które przeznaczone były na ich wynagrodzenia, a których w związku
ze strajkiem z tytułu wynagrodzenia
otrzymać nie mogli. – Jestem przekonany, że w Dusznikach ta sytuacja
jest na razie nie uregulowana, a może
być uregulowana zgodnie z prawem –
mówił. Ubolewając nad wyjściem burmistrza, pytał, czy jego zobowiązanie
do wypłaty tych pieniędzy nauczycielom jest nadal aktualne.
– Proszę państwa, akurat ta sprawa została uregulowana. Zgodnie z
artykułem 23 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, nauczycielom nie należy się wynagrodzenie za
okres strajku. Nie mniej jednak postanowiliśmy w naszej szkole zaproponować nauczycielom strajkującym
prowadzenie tzw. zajęć wyrównawczych – informowała dyr. Brodziak.
Propozycję otrzymali wszyscy nauczyciele biorący udział w strajku (32 osoby). Cześć nauczycieli na tę propozycję przystała i takie nieobowiązkowe
dla uczniów zajęcia prowadzi, za co
otrzymuje wynagrodzenie. Cześć nauczycieli skorzystała ponadto z możliwości rozłożenia potrąceń za okres
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strajku na cztery raty. – Absolutnie
mowy nie było ze strony organu
prowadzącego, że kwota, która
jest planowana na wynagrodzenia
nauczycieli, w jakikolwiek sposób
zostanie zmniejszona – podkreśliła
Renata Brodziak. Co więcej, zgodnie
z obietnicą burmistrza, MZS otrzymał
przedterminowo środki na fundusz
socjalny, co pozwoliło wypłacić zapomogi związane z sytuacją losową tym
nauczycielom, którzy o to wystąpili.
Również dyr. Przedszkola Wioleta Żurek potwierdziła, że środki na
wynagrodzenia, przekazywane przez
Urząd Miasta, nie zostały pomniejszone, zaś wychowawcy przedszkolni
otrzymują – zgodnie z prawem – premie, dodatki motywacyjne czy wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, co
rekompensuje im utracone dochody.

Telewizja
nam się należy
Radny Ryszard Olszewski interweniował w sprawie niewykoszonych
terenów zielonych cmentarza. Pod
nieobecność prezesa Dusznickiego
Zakładu Komunalnego zaapelował o
jak najszybszą interwencję. Przewodnicząca zauważyła, że trawa rośnie
bardzo szybko, a do koszenia aura
musi być sprzyjająca, zaś harmonogram wykaszania był podany w mailu Justyny Kubackiej, co potwierdziła
jeszcze Małgorzata Hołyst. – Nie można czekać, że jutro czy pojutrze. Na
okrągło powinno być czysto – polemizował Olszewski.
Hołyst poprosiła o informację, czy
mieszkańcy ul. Wiejskiej, którzy złożyli podanie o remont drogi, otrzymali na nie pisemną odpowiedź. Wróciła też do problemów z odbiorem
pełnego zakresu programów telewizji naziemnej na terenie miasta. Przypomnijmy, że na sesji lutowej radna wystąpiła o podjęcie starań,
by w Dusznikach zapewniono odbiór
wszystkich 24 programów, a nie tylko ośmiu. Jej wniosek poparli wszyscy radni. Na sesji marcowej burmistrz poinformował, że w tej sprawie
przygotowywane jest pismo do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Odpowiadając Małgorzacie Hołyst sekretarz gminy Wiesław Bator potwierdził
wysłanie pisma do KRRiT, a także w
tej samej sprawie do Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.

Budżet
nieco większy
Pierwszy z rozpatrywanych podczas
tej sesji projektów uchwał dotyczył
przekazania do zaopiniowania dyrektorowi Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie we Wrocławiu projektu
regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków. Rada ma
obowiązek przekazania regulaminu
do zaopiniowania w ciągu dwóch miesięcy od przedstawienia przez przedsiębiorstwo
wodno-kanalizacyjne
projektu nowego regulaminu. Aktualizacja projektu była konieczna z powodu zmian w prawie. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Kolejną uchwałą rada wprowadziła, również jednogłośnie, zmiany w
uchwale nr VII/41/2019 z 28 marca br. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Duszniki-Zdrój w 2019 roku. Zmiany,
podjęte na wniosek nadzorczy wojewody dolnośląskiego, polegają na do-

precyzowaniu dwóch punktów programu.
Zmiany w budżecie gminy, będące przedmiotem projektu kolejnej
uchwały, zostały omówione wcześniej
przez Komisję Finansów i pozytywnie
przez nią zaopiniowane. Wiceskarbnik gminy Katarzyna Skowron przedstawiła jeszcze niewielką korektę tego
projektu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie. Budżet gminy zwiększono o 186.980 zł.
Środki te pochodzą z budżetu państwa
– z tytułu subwencji oświatowej oraz z
rozliczeń dot. funduszy wspierania rodziny. Rozdysponowano je w następujący sposób: 30.000 zł na zakup wiaty
zabezpieczającej rowery elektryczne
na parkingu „Park & ride”, 62.520 zł
na pokrycie kosztów związanych z
dzierżawą zwrotną, 10.300 zł na finansowanie dowozu dzieci do szkół, 9.450
zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 2.980 zł na zakup figur szachowych, 60.980 zł na remonty bieżące w gospodarce komunalnej, 10.000
na dotację dla Muzeum Papiernictwa,
750 zł na wkład własny do zadania
pielęgnacji pomników przyrody (przy
dotacji w kwocie 3.000 zł).
Ostatnia z przyjętych uchwał – w
sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy. Chodzi o następujące nieruchomości: działka nr 17
AM-2 obręb Podgórze o pow. 500 m
kw., część działki nr 5 AM-1 obręb
Podgórze o pow. ok. 1.100 m kw. oraz
część działki 11/3 AM-1 obręb Wapienniki o pow. ok. 100 m kw. Z wnioskiem o wydzierżawienie tych terenów wystąpiło Nadleśnictwo „Zdroje”
w związku z planowaną przebudową
drogi leśnej. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Aqua Mineralis
pod lupę
Wobec nieobecności burmistrza, nie
było pytań do sprawozdania z jego
pracy za okres od 15 kwietnia do 19
maja. Tym samym w niezwykle szybkim tempie radni dotarli do ostatniego punktu obrad – interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne.
Radny Marcin Zuberski zapytał sekretarza gminy Wiesława Batora, czy
wyłania się już jakaś koncepcja alternatywnego ujęcia wody dla miasta.
Niestety, sekretarz nie brał udziału w
spotkaniu burmistrza z geologiem dr.
Fistkiem i nie znał jego przebiegu, zatem nie mógł udzielić natychmiastowej odpowiedzi. Radni otrzymają ją
pocztą elektroniczną.
Małgorzta Hołyst złożyła wniosek
dot. transgranicznego projektu unijnego „Aqua Mineralis Glacensis”, w ramach którego planowany jest remont
i modernizacja Alei Chopina. Radna
wniosła, by burmistrz przedstawił na
posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej
i Spraw Gospodarczo-Technicznych
umowę i warunki dot. realizacji tego
projektu.
Rodzajem nawierzchni, jaką ma
być pokryta Aleja Chopina interesował się Piotr Zilbert. – Z tego, co się
orientuję, tam są przewidziane naturalne nawierzchnie, natomiast ta dokumentacja była zmieniana i uzupełniana – poinformował Wiesław Bator.
Konkrety radni mają otrzymać pocztą
elektroniczną.
– Mamy już, dzięki Bogu, 30 maja,
a do dnia dzisiejszego ani żaden z klubów sportowych, o ile mi wiadomo,
a dzisiaj taką informację otrzymałem, ani żadna z organizacji pozarządowych, społecznych, nie otrzymały umowy o dofinansowanie swoich
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Rada przyjęła w głosowaniu wniosek Małgorzaty Hołyst, by burmistrz przedstawił radnym umowę i warunki porozumienia
podpisanego w ramach realizacji unijnego projektu Aqua Mineralis Glacensis, dotyczącego Alei Chopina
działań z konkursu, który był ogłoszony 19 marca. Czy to jest prawda,
czy nie? – pytał Zilbert. – Z tego, co
się orientuję, wiem, że umowy są już
podpisywane. Natomiast nie jestem
w stanie teraz odpowiedzieć, czy są
wszystkie – informował Bator. Zilbert
zaapelował, by w przyszłym tygodniu
wszystkie zostały już podpisane, bo
niektóre kluby po sezonie zimowym
mają duże zaległości w płatnościach i
liczą na przekazanie środków.

Po co ten plan?
Zilbert
skomentował
ponadto
dwa projekty uchwał, które wycofano z porządku obrad. – Sprawa jest
dość poważna. Jak państwo widzicie,
są duże kontrowersje, szczególnie w
sprawie podjęcia uchwały o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości. Z tego, co tutaj słyszę, z
państwa rozmów, nie otrzymujemy
również wszystkich dokumentów. (…)
Bardzo się cieszę, że dzisiaj te dwie
decyzje na razie zostały odsunięte do
czasu, kiedy będziemy się mogli tej
sprawie planu zagospodarowania dobrze przyjrzeć. Ja zgadzam się z tą opinią, która wpłynęła tutaj przedwczoraj
do Rady Miejskiej, ja ją otrzymałem
wczoraj, że dla tej nieruchomości wydane są już dwie decyzje o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.
Jedna z roku 2014, zmieniona decyzją
pana burmistrza z roku 2016. A druga, o czym państwu chciałem przypomnieć, bo mamy taką decyzję, z 7
stycznia 2019 r. Więc sprawa jest dla
mnie dość niezrozumiała.
Zdaniem Zilberta rada powinna się
poważnie zastanowić również w kwestii ewentualnej sprzedaży działki 11/5
w Zieleńcu. Przypomniał, że za dzier-

żawę tego terenu gmina otrzymuje aktualnie środki, które są o wiele
za małe, ale czerpie również dochody z tytułu podatku od nieruchomości. – To jest bardzo dobra działka, w
bardzo dobrym miejscu na Zieleńcu. Chciałem poinformować państwa,
że w tej chwili na stronie dusznickiego Biuletynu Zamówień Publicznych
wisi ogłoszenie o przetargu na działkę w Zieleńcu o powierzchni 20 arów,
cena wywoławcza jest 490 tys. zł, czyli daje to 290 zł za metr kwadratowy.
Taka na dzień dzisiejszy jest wycena
dużo, dużo gorszej działki, dużo mniejszej i w gorszym miejscu na Zieleńcu.
A my, że tak powiem, w pierwotnej
propozycji mieliśmy sprzedaż… i tutaj
w tym piśmie… nawet mamy sprzedaż tej działki za chyba 175 zł. Wydaje mi się, że tę wycenę należy zaktualizować. Ale zastanowić się przede
wszystkim nad przyszłością tej działki. Ja tutaj w pełni popieram pomysł
pana wiceprzewodniczącego na dalszą
część rozmów z dzierżawcami.

Sprzedawać
– nie sprzedawać?
Również Małgorzta Hołyst podkreśliła wagę decyzji, jakie wiązałyby się z
podjęciem obu uchwał. Zaproponowała, by wszyscy radni wzięli udział w
posiedzeniu komisji, podczas którego
sprawy te będą omawiane. – Wszyscy
będziemy musieli tę ważną decyzję
podjąć, a rozchodzi się tutaj o nasze
miasto i myślę, że powinniśmy nad
tymi dwiema uchwałami popracować
wszyscy razem (…), żebyśmy jednomyślnie korzystną, mądrą decyzję tutaj podjęli. Żeby nikt nie miał jakichkolwiek potem w domu wątpliwości,
że coś zrobił źle, albo nie zrozumiał.

Robert Kowal odniósł się do podniesionej wcześniej przez Piotra Zilberta kwestii wyceny dzierżawionej
przez Winterpol działki w stosunku
do ceny wywoławczej innej, aktualnie wystawionej na sprzedaż nieruchomości w Zieleńcu. Proporcjonalnie działka 11/5 powinna kosztować
4,9 mln zł – zauważył. – Ja potrafię też
analizować. Pamiętamy, jak było spotkanie z dzierżawcami. Oni powiedzieli… oni nie mają zamiaru kupować.
To tylko było wymyślone przez naszego pana burmistrza, bo potrzebujemy pieniędzy. A ja uważam, że powinniśmy patrzeć nie tylko na kwotę
sprzedaży, bo sprzedajemy tylko raz,
ale kwotę dzierżawy. Zwłaszcza, że oni
zwracali tu kilka razy uwagę: „do nas
się nigdy nikt nie zwracał, żeby podnieść tę kwotę”. A ja cały czas mówię…
jeżelibyśmy podnieśli tę kwotę, byłaby
to racjonalna kwota, która by nas zadowalała, to po co to sprzedawać. Ja
wiem, że potrzebujemy, ale sprzedamy tylko raz! Mamy też inne działki,
na których można się budować i będą
dodatkowe podatki.
Wiceprzewodniczący poprosił jeszcze sekretarza gminy o przeanalizowanie cen dzierżaw pod prowadzenie
działalności w najbliższym otoczeniu
– np. Czarnej Górze, Polanicy, Kudowie. Żeby radni mieli materiał wyjściowy do analizy, dyskusji i negocjacji z dzierżawcą.
Na koniec rada przyjęła w głosowaniu wniosek Małgorzaty Hołyst, by
burmistrz przedstawił radnym umowę i warunki porozumienia podpisanego w ramach realizacji unijnego
projektu Aqua Mineralis Glacensis,
dotyczącego Alei Chopina.
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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Źródło: Gazeta Gmin nr 6(20), czerwiec 1994

Za cztery lata olimpiada w Nagano
„Gazeta Gmin” bardzo rzadko korzysta z
przedruków, ale „The Sztuback’s Voice” organ młodzieży dusznickiego liceum to jakby nasz młodszy brat. Wykorzystamy więc
młodszego brata, co zresztą wydaje się naturalne.
W kwietniowo-majowym numerze tego
pisma można znaleźć wywiad z Anią Sterą. Uważni czytelnicy naszej gazety wiedzą
już pewnie kto to taki. Innym przypominamy, że Ania, duszniczanka, jest bardzo dobra w biathlonie, tak dobra, że wystąpiła w
reprezentacji Polski na olimpiadzie w Lillehammer. Choć emocje zimowych sportów
mamy już dawno za sobą, chyba warto jeszcze przeczytać o wrażeniach naszej zawodniczki.

TSV: Czy jesteś zadowolona z osiągnięć polskiej grupy w Lillehammer?
Ania: Tak. tak! Szczególnie z chłopców, którzy zajęli ósme miejsce w sztafecie. Z dziewczyn jedna była 45., a ja 62., ale to po chorobie, proszę wybaczyć. To już zaczęło się
na Mistrzostwach Europy Juniorów, tam już

The Sztuback’s Voice: Zacznijmy od tego,
o czym ostatnio było najgłośniej. Aniu, opowiedz nam, jak było na olimpiadzie?
Ania: Było fajnie, poznało się dużo ludzi np.
Tomba, ale on nie mieszkał z nami w wiosce
olimpijskiej, bo to jest za dobry zawodnik,
ale było jeszcze dużo innych. Wioska olimpijska to taki teren ogrodzony siatką, pełno
policji, wchodziło się za specjalnymi akredytacjami. Przestrzegają tego od czasu, kiedy
pozabijali olimpijczyków.

coś mnie brało: kaszel, tak głową nie bardzo mogłam kręcić na boki, potem wypiłam
zimny soczek, a potem nie mogłam nawet
śliny łykać.
TSV: Złoty medal na Mistrzostwach Europy jest chyba twoim największym sukcesem.
Jak się czułaś, kiedy go odbierałaś?
Ania: Było fascynująco! Najpierw dawali
kwiaty, potem pojechaliśmy na antydoping,
czy czasem nie biorę jakichś niedozwolonych środków, no ale nic mi nie wyszło, bo
nic nie biorę. Wieczorem na drugi dzień
była dekoracja, stałam taka dumna, a jak zagrali Mazurka Dąbrowskiego to już w ogóle!
TSV: Jak godzisz sport z nauką?
Ania: Trudno jest to pogodzić, ciągle wyjazdy, jest bardzo ciężko.
TSV: Ale w tym roku zdajesz maturę?
Ania: Tak, mam zamiar, ale muszę jeszcze
zaliczyć kilka przedmiotów [nie będziemy
wyliczać, ale: nauczyciele bądźcie łaskawi].
TSV: Jakie masz plany na przyszłość?
Ania: Za cztery lata jest olimpiada w Nagano w Japonii. Chciałabym tam pojechać.
TSV: A po maturze?
Ania: Jak ją zdam, to na studia na AWF.
wywiad przeprowadziły:
Ania Smyk i Renia Juziuk

Dusznicka statystyka `93
Ze sprawozdania przedstawionego przez
burmistrza Bogdana Berczyńskiego Radzie Miejskiej podczas sesji absolutoryjnej 28 kwietnia. ”Gazeta” wynotowała
niektóre dane za obiegły rok.
Liczba mieszkańców Dusznik na koniec
ub. r.: 5.805. w tym 3.071 kobiet i 2.735 mężczyzn, na pobyt czasowy zameldowanych
było dodatkowo 225 osób. Wydano 222 dowody osobiste i 340 paszportów. Zawarto 34
małżeństwa, zarejestrowano 409 urod7eń w
tym mieszkańców Dusznik 56. Zmarło 33
obywateli naszego miasta, na ogólną liczbę
101 zarejestrowanych w Urzędzie zgonów.
Liczba bezrobotnych przekroczyła 700 i
powoli rośnie.
Gmina posiada 951 lokali mieszkalnych,
co stanowi ok 50% wszystkich mieszkań
w Dusznikach. W ub. r. uzyskano 17 lokali mieszkalnych, w tym 1 po adaptacji. Zgłoszono 39 wniosków o przydział mieszkania,
ogólna liczba wniosków wyniosła 157. Zakwalifikowano do przydziału lokali mieszkalnych 30 wniosków, pomieszczeń zastępczych – 3 wnioski oraz 5 wniosków o
przydział lokali po uprzednim wykonaniu
adaptacji. Nie zakwalifikowano do przydziału 62 wnioski. a 21 odrzucono. Wydano 29 decyzji w sprawach mieszkaniowych.
Na 10 wyroków eksmisyjnych zrealizowano
4. Przyjęto 270 interesantów i rozpatrzono
4 skargi.
Wydano 69 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działa1ności gospodarczej (łącznie
jest ich 553), 47 podmiotów skreślono z ewidencji na ich wniosek.

Z komisariatu
Policji
• w nocy z 13 na 14.04 nieznani sprawcy po
raz kolejny włamali się do jadłodajni
„Łasuch”. Wykradli mięso, konserwy, słodycze i inne artykuły na sumę ok. 7 mln.
• 13 .04 nieznany sprawca włamał się do
ośrodka AWF „Straszny Dwór” w Zieleńcu. Zabrał aparat fotograficzny i część
od CB-radia, łącznej wartości ok. 2.5 mln zł.

Do Przedszkola z Grupą Żłobkową zapisano 186 dzieci, a uczęszczało średnio 130.
Obserwuje się spadek liczby dzieci korzystających z przedszkola. W stosunku do roku
1992 liczba grup przedszkolnych Spadła z 9
do 7.
Na 31.12.93 zarejestrowanych było w
Dusznikach 851 pojazdów, w tym 658 samochodów osobowych. Wydano 404 dowody
rejestracyjne, a za zły stan techniczny pojazdów zatrzymano ich 46. 2339 duszniczan posiada prawo jazdy.
Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą 563 gospodarstwa domowe (1.506 osób).
Udzielono 391 zasiłków celowych, tj. 2,5
raza więcej niż w 1992 r. Przyznano 17 osobom usługi opiekuńcze. Świadczenia celowe
przeznaczone były m. in. na zakup żywności,
odzieży, opału, opłaty posiłków dla 88 dzieci.
116 osobom i rodzinom udzielono pomocy
w formie pracy socjalnej i poradnictwa (w
tym prawnego). 148 osób i rodzin otrzymało
zasiłki okresowe i 17 zasiłki stałe. Pomocą
w formie zasiłków celowych, a także okresowych, objęto łącznie 289 osób bezrobotnych.
Na terenie miasta zanotowano w ub. r.
dwa przypadki wirusowego zapalenia wątroby. Nie zanotowano zachorowań na salmonellozę. Nadzorem sanitarnym objęto 220
obiektów, w których przeprowadzono 510
kontroli. Za nieprawidłowości nałożono 96
mandatów na kwotę 12,6 mln. zł. Przeprowadzono nadzór nad wszystkimi urządzeniami zaopatrującymi ludność w wodę (poza
studniami przydomowymi), zbadano jakość
wody. Stan tych urządzeń oceniono jako do-

bry. Z wodociągu publicznego przebadano
48 próbek wody – nie kwestionowano żadnej. Ujęcie wody powierzchniowej na rzece
Bystrzyca Dusznicka odpowiada I klasie czystości, poza zawiesinami ogólnymi.
Sprzedano 40 lokali użytkowych, w tym
4 w przetargu, oraz 9 lokali mieszkalnych.
W zajęciach prowadzonych przez Miejski
Ośrodek Kultury czynnie uczestniczyło 150
młodych duszniczan. W Biegu Karnawałowym uczestniczyło 70 dzieci, a w Biegu o Puchar Burmistrza 150 uczniów szkół podstawowych i średnich.
Na terenie Dusznik mamy ok. 11 km lokalnych dróg miejskich, 9 km dróg wojewódzkich i ponad 16 km dróg krajowych.
Ogólna powierzchnia zieleni miejskiej
wynosi 224 tys. m sz., utrzymaniem tej zieleni zajmował się ZBGKiM oraz firma prywatna, zatrudniano przy tym bezrobotnych
w ramach robót publicznych.
Miasto utrzymuje ok. 1.000 punktów
świetlnych, oświetlających park, aleje i ok.
18 km ulic.
Miejska sieć wodociągowa liczy ok. 14,5
km, a sanitarna 12,5 km. Zużyto w ub. r. ok.
650 tys. m sz. wody i odprowadzono ok. 600
tys. m sz. ścieków. Wywieziono ponad 20 tys.
m sz. nieczystości stałych.
Wyremontowane 3.900 m kw. ulic i chodników. Wydano 16 wskazań lokalizacyjnych,
24 informacje o terenie, 16 decyzji lokalizacyjnych, 1 pozwolenie na budowę oraz kilkanaście uzgodnień na inwestycje w Dusznikach-Zdroju
(kmj)

• 14.04 W jednym ze sklepów miała miejsce awantura, w trakcie której jeden z jej
uczestników doznał złamania nosa.
• 18.04 ok. godz. 22 trzech nieletnich (1314 lat) dokonało rozboju na 16-latku.
Chłopak został poturbowany i okradziony. Łup był niewielki – 200 tys. zł. Sprawcy zostali rozpoznani. Odpowiedzą przed
sądem dla nieletnich.
• tego samego dnia, pół godziny później,
dwóch nieznanych sprawców napadło
na mieszkańca Dusznik, używając gazu
łzawiącego. Zabrali mu torbę z dokumentami i 2,5 mln zł.
• Od 1 do 16.05 zatrzymano do wytrzeźwienia 6 osób.

• Policja apeluje do kupujących samochody na giełdzie o dokładniejsze
sprawdzanie dokumentów pojazdu, a
zwłaszcza dowodów rejestracyjnych i dowodów odprawy celnej, gdyż w ostatnim
czasie ujawniono w Dusznikach kilka
przypadków sfałszowanych dokumentów. W sprawach tych toczą się dochodzenia.
• Policja przypomina rodzicom, by nie zostawiali swych pociech na podwórzu
czy ulicy bez opieki po godz. 22. Policja ma prawo sporządzić wniosek do
kolegium ds. wykroczeń o ukaranie rodziców pozostawiających wieczorem nieletnich bez opieki.

Uchwały
Rady Miejskiej
Podczas sesji 28 kwietnia br. podjęto następujące uchwały:
• w sprawie przyjęcia sprawozdania z
działalności finansowej gminy: Rada
postanowiła przyjąć sprawozdanie Zarządu Miasta.
• w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Miasta: Zarząd Miasta otrzymał absolutorium z tytułu realizacji budżetu gminy za 1993 r.
• w sprawie określenia wielkości gruntów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych, zamierzających
podjąć we własnym zakresie budowę
domu jednorodzinnego: postanowiono
przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb tych
kandydatów, objętych listami prowadzonymi przez wojewodów lub zarejestrowanych w spółdzielniach mieszkaniowych,
którzy do końca 1990 r. zgromadzili wymagane wkłady mieszkaniowe, są pełnoletni i nie posiadają samodzielnych mieszkań bądź mieszkają w lokalach, w których
na osobę przypada mniej niż 5 m kw. powierzchni mieszkalnej, którzy nie skorzystali z rekompensaty, 12-15 działek
budowlanych w obrębie terenu przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Świerczewskiego; uchwała
zobowiązuje Zarząd Miasta do sprzedaży
lub przekazania w wieczyste użytkowanie
tych gruntów ww. osobom i do wykorzystania wpływów z tego tytułu na dalsze nabywanie i wyposażanie terenów w urządzenia komunalne i sieci uzbrojenia.
• w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele
nierolnicze: zgodnie z projektem jednostkowej zmiany w miejscowym planie
ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki-Zdrój, uchwalonym
przez Radę Narodową 29.05.87 r., postanowiono przeznaczyć 5.6941 ha gruntów rolnych na cele budownictwa mieszkaniowego (Miejska Górka).
• w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na
rok 1994: plan budżetu zwiększono o dotacje celowe z budżetu państwa (5 mld zł)
na donansowanie budowy kolektora sanitarnego Szczytna – Duszniki.

Obudź się
ZUK-u!
Nadal nieczynne jest źródło wody mineralnej „Agata” w Dusznikach-Zdroju.
Zamknięto je w listopadzie ub. r. z polecenia Sanepidu...
Pisaliśmy o tym w marcowym numerze
„Gazety”. Niestety bez echa. To bardzo niepokojące, że Zespół Uzdrowisk Kłodzkich, który przecież mineralną stoi, przez pół roku
nie zdołał uruchomić źródła. Jeżeli ZUK-u
nie stać teraz na inwestycję przebudowy ujęcia (chyba przecież nie ogromną?), to trzeba znaleźć inny sposób udostępnienia wody,
na który zgodzi się Sanepid. Tym bardziej,
że zbliżają się letnie upały, podczas których
źródło zawsze jest oblężone przez spragnionych.
Gdybyż jeszcze ujęcie pobliskiego źródła
„Jacek” było normalnie dostępne... Tymczasem trzeba wejść do kałuży i zrobić spory
skłon, żeby móc zaczerpnąć. Osoby starsze i
niepełnosprawne są bez szans.
Zapraszamy do wód?
(kmj)
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Wakacje
w mieście
Program zajęć zorganizowanych
w okresie lipiec – sierpień 2019
01.07. poniedziałek
9:00–10:00
trening piłkarski (dzieci do 6 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:15–11:15
trening piłkarski (dzieci 7–8 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:00–11:30
zajęcia w Muzeum Papiernictwa;
koszt 1 zł; obowiązują wcześniejsze
zapisy do piątku poprzedzającego zajęcia – tel. 515 159 735
11:00–12:30
zajęcia w Miejskiej Bibliotece
Publicznej: „Tydzień legend”,
mufloniki z masy solnej; siedziba biblioteki
16:30
zajęcia fitness na rolkach; tor
wrotkarski przy Alei Kasztanowej;
dzieci spoza klubu i dorośli koszt 5
zł/h; kontakt: 601 875 782
17:00–19:00
trening piłkarski (dzieci 13–15 lat);
Orlik, ul. Sportowa

02.07. wtorek
9:00–14:00
wycieczka piesza
do Rancza Panderoza
9:00 –10:00
trening piłkarski (dzieci 9–10 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:15–11:00
trening piłkarski (dzieci 11–12 lat);
Orlik, ul. Sportowa

03.07. środa
9:00–10:00
trening piłkarski (dzieci do 6 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:15–11:15
trening piłkarski (7–8 lat);
Orlik, ul. Sportowa
12:00–14:00
gry i zabawy interaktywne;
Duszniki Arena, ul. Olimpijska 4
(budynek sędziowski)
17:00–19:00
trening piłkarski (dzieci 13–15 lat);
Orlik, ul. Sportowa 8

04.07. czwartek
9:00–10:00
trening piłkarski (dzieci 9–10 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:15–11:00
trening piłkarski (dzieci 11–12 lat);
Orlik, ul. Sportowa
9:30
wyjazd do kina, repertuar do ustalenia; koszt 10 zł; obowiązują wcześniejsze zapisy – tel. 515 159 735

16:30
zajęcia fitness na rolkach; tor wrotkarski przy Alei Kasztanowej (dzieci
spoza klubu i dorośli koszt 5 zł/h),
kontakt: 601 875 782

05.07. piątek
10:00–13:00
zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej: „Legendy Kotliny Kłodzkiej”, wyjście do Schroniska pod
Muflonem; obowiązują wcześniejsze
zapisy – tel. 536 581 605
16:00–17:00
zajęcia strzeleckie; strzelnica LOK,,
ul. Krakowska (podziemia przedszkola)

08.07. poniedziałek
9:00–10:00
trening piłkarski (dzieci do 6 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:15–11:15
trening piłkarski (dzieci 7–8 lat);
Orlik, ul. Sportowa
11:00–12:30
zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej: „Tydzień małego dziennikarza”, warsztaty dziennikarskie,
spotkanie z p. Damianem Bednarzem
– tworzenie gazetki bibliotecznej
16:30
zajęcia fitness na rolkach; tor wrotkarski przy Alei Kasztanowej (dzieci
spoza klubu i dorośli koszt 5 zł/h);
kontakt: 601 875 782
17:00–19:00
trening piłkarski (dzieci 13–15 lat);
Orlik, ul. Sportowa

09.07. wtorek
9:00–10:00
trening piłkarski (dzieci 9–10 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:15–11:00
trening piłkarski (dzieci 11–12 lat);
Orlik, ul. Sportowa
17:00 –19:00
zajęcia kreatywne; Miejski Ośrodek
Kultury i Sportu, ul. Zdrojowa 8

10.07. środa
9:00–10:00
trening piłkarski (dzieci do 6 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:15–11:15
trening piłkarski (dzieci 7–8 lat);
Orlik, ul. Sportowa
12:00
biathlon MTB (strzelanie z karabinków laserowych); zapisy – biuro Duszniki Arena, ul. Olimpijska 4
17:00–19:00
trening piłkarski (dzieci 13–15 lat);
Orlik, ul. Sportowa 8

11.07. czwartek
9:00–10:00
trening piłkarski (dzieci 9–10 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:15–11:00
trening piłkarski (dzieci 11–12 lat);
Orlik, ul. Sportowa
9:30
wyjazd do kina,
repertuar do ustalenia;
koszt 10 zł
16:30
zajęcia fitness na rolkach; tor wrotkarski przy Alei Kasztanowej (dzieci
spoza klubu i dorośli koszt 5 zł/h);
kontakt: 601 875 782

12.07. piątek
11:00–12:00
zajęcia w Miejskiej Bibliotece
Publicznej: wizyta w redakcji
Kuriera Dusznickiego;
wyjście sprzed Miejskiej Biblioteki
Publicznej, ul. Zdrojowa 8
16:00–17:00
zajęcia strzeleckie;
strzelnica LOK,, ul. Krakowska
(podziemia przedszkola)

15.07. poniedziałek
9:00–10:00
trening piłkarski (dzieci do 6 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:15–11:15
trening piłkarski (dzieci 7–8lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:00–11:30
zajęcia w Muzeum Papiernictwa;
koszt 1 zł; obowiązują wcześniejsze zapisy do piątku poprzedzającego zajęcia – tel. 515 159 735
11:00-13:00
zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej; wycieczka do ogrodu Bajek w Międzygórzu;
obowiązują wcześniejsze zapisy –
tel. 536 581 605
16:30
zajęcia fitness na rolkach; tor wrotkarski przy Alei Kasztanowej (dzieci
spoza klubu i dorośli koszt 5 zł/h);
kontakt: 601 875 782
17:00–19:00
trening piłkarski (dzieci 13–15 lat);
Orlik, ul. Sportowa

16.07. wtorek
9:00–10:00
trening piłkarski (dzieci 9–10 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:15–11:00
trening piłkarski (dzieci 11–12 lat);
Orlik, ul. Sportowa

17:00–19:00
zajęcia kreatywne; Miejski Ośrodek
Kultury i Sportu, ul. Zdrojowa 8

17.07. środa
9:00–10:00
trening piłkarski (dzieci do 6 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:15–11:15
trening piłkarski (dzieci 7–8 lat);
Orlik, ul. Sportowa
12:00–14:00
gry i zabawy interaktywne
na Duszniki Arena
17:00–19:00
trening piłkarski (dzieci 13–15 lat);
Orlik, ul. Sportowa

18.07. czwartek
9:00–10:00
trening piłkarski (dzieci 9–10 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:15–11:00
trening piłkarski (dzieci 11–12 lat);
Orlik, ul. Sportowa
8:30–16:00
Wycieczka Szlakiem Ginących
Zawodów (warsztaty garncarskie)
i Ekocentrum w Kudowie –Zdroju;
koszt 15 zł; obowiązują wcześniejsze
zapisy – tel. 515 159 735
16:30
zajęcia fitness na rolkach, tor wrotkarski przy Alei Kasztanowej (dzieci spoza klubu i dorośli koszt 5 zł/h);
kontakt: 601 875 782

19.07. piątek
11:00-13:30
zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej „Czytanie pod chmurką”
16:00-17:00
zajęcia strzeleckie; strzelnica LOK,,
ul. Krakowska (podziemia przedszkola)

22.07. poniedziałek
9:00–10:00
trening piłkarski (dzieci do 6 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:15–11:15
trening piłkarski (dzieci 7–8 lat); Orlik, ul. Sportowa
11:00–12:30
zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej: nauka gry na bębnach.
17:00–19:00
trening piłkarski (dzieci 13–15 lat);
Orlik, ul. Sportowa
16:30
zajęcia fitness na rolkach, tor wrotkarski przy Alei Kasztanowej (dzieci spoza klubu i dorośli koszt 5 zł/h);
kontakt: 601 875 782

23.07. wtorek
9:00–10:00
trening piłkarski (dzieci 9–10 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:15–11:00
trening piłkarski (dzieci 11–12 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:30–12:30
warsztaty taneczne
pod chmurką;
zbiórka przy Teatrze Zdrojowym im.
F. Chopina
17:00–19:00
zajęcia kreatywne; Miejski Ośrodek
Kultury i Sportu, ul. Zdrojowa 8

24.07. środa
9:00–10:00
trening piłkarski (dzieci do 6 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:15–11:15
trening piłkarski (dzieci 11–12 lat);
Orlik, ul. Sportowa
17:00–19:00
trening piłkarski (dzieci 13–15 lat);
Orlik, ul. Sportowa

25.07. czwartek
9:00–10:00
trening piłkarski (dzieci 9–10 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:15–11:00
trening piłkarski (dzieci 11–12 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:30–12:30
warsztaty taneczne pod chmurką;
zbiórka przy Teatrze Zdrojowym im.
F. Chopina
16:30
zajęcia fitness na rolkach; tor wrotkarski przy Alei Kasztanowej (dzieci spoza klubu i dorośli koszt 5 zł/h)
kontakt: 601 875 782

26.07. piątek
9:30
wyjazd do kina, repertuar do ustalenia; koszt 10 zł; obowiązują wcześniejsze zapisy – tel. 515 159 735
11:00–12:30
zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej: „Afrykański taniec” –
warsztaty taneczne
16:00-17:00
zajęcia strzeleckie; strzelnica LOK,
ul. Krakowska (podziemia przedszkola)

29.07. poniedziałek
9:00–10:00
trening piłkarski (dzieci do 6 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:15–11:15
trening piłkarski (dzieci 7–8 lat);
Orlik, ul. Sportowa
11:00–12:30
zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej: z wizytą na działce – na
podstawie książki pt. ,,Działka dziadka
działkowicza’’
17:00–19:00
trening piłkarski (dzieci 13–15 lat);
Orlik, ul. Sportowa
16:30
zajęcia fitness na rolkach; tor wrotkarski przy Alei Kasztanowej (dzieci
spoza klubu i dorośli koszt 5 zł/h);
kontakt: 601 875 782

30.07. wtorek
9:00–10:00
trening piłkarski (dzieci 9–10 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:15–11:00
trening piłkarski (dzieci 11–12 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:30–12:30
warsztaty taneczne pod chmurką,
zbiórka przy Teatrze Zdrojowym im.
F. Chopina
17:00–19:00
zajęcia kreatywne; Miejski Ośrodek
Kultury i Sportu, ul. Zdrojowa 8

31.07. środa
9:00–10:00
trening piłkarski (dzieci do 6 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:15–11:15
trening piłkarski (dzieci 7–8 lat);
Orlik, ul. Sportowa
17:00–19:00
trening piłkarski (dzieci 13–15 lat);
Orlik, ul. Sportowa

01.08. czwartek
9:00–10:00
trening piłkarski (dzieci 9–10 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:15–11:00
trening piłkarski (dzieci 11–12 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:30–12:30
warsztaty taneczne
pod chmurką,
zbiórka przy Teatrze Zdrojowym
im. F. Chopina
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16:30
zajęcia fitness na rolkach; tor wrotkarski przy Alei Kasztanowej (dzieci
spoza klubu i dorośli koszt 5 zł/h);
kontakt: 601 875 782

02.08. piątek
11:00–12:30
zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej: „Kuchcikowo – podróż do
kulinarnych smaków”, kulinarny
savoir-vivre
16:00-17:00
zajęcia strzeleckie; strzelnica LOK,
ul. Krakowska (podziemia przedszkola)

05.08. poniedziałek
9:00–10:00
trening piłkarski (dzieci do 6 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:15–11:15
trening piłkarski (dzieci 7–8 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:00–11:30
zajęcia w Muzeum Papiernictwa;
koszt 1 zł; zapisy do piątku poprzedzającego zajęcia – tel. 515 159 735
11:00–12:30
zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej: „Tydzień Piracki” – morskie przygody małych piratów, zabawy z chustą Klanza
11:00–13:00
warsztaty plenerowe (malarskie,
rzeźbienia); zbiórka przy Teatrze
Zdrojowym im. F. Chopina w Zdroju.
17:00–19:00
zajęcia kreatywne; Miejski Ośrodek
Kultury i Sportu, ul. Zdrojowa 8
16:30
zajęcia fitness na rolkach; tor wrotkarski przy Alei Kasztanowej (dzieci spoza klubu i dorośli koszt 5 zł/h)
kontakt: 601 875 782

06.08. wtorek
9:00–10:00
trening piłkarski (dzieci 9–10 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:15–11:00
trening piłkarski (dzieci 11–12 lat);
Orlik, ul. Sportowa
12:30–14:00
warsztaty plenerowe (malarskie,
rzeźbienia); zbiórka przy Teatrze
Zdrojowym im. F. Chopina w Zdroju
17:00–19:00
zajęcia kreatywne; Miejski Ośrodek
Kultury i Sportu, ul. Zdrojowa 8

07.08. środa
12:30–14:00
warsztaty plenerowe
(malarskie, rzeźbienia);
zbiórka przy Teatrze Zdrojowym
im. F. Chopina w Zdroju
12:00–14:00
zawody MTB (rower górski)
dla dzieci; Duszniki Arena;
zapisy w biurze przy ul. Olimpijska
(Duszniki Arena) w dniu zawodów
od godz. 11:00

08.08. czwartek
9:00–10:00
trening piłkarski (dzieci 9–10 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:15–11:00
trening piłkarski (dzieci 11–12 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:30–12:30
warsztaty taneczne
pod chmurką;
zbiórka przy Teatrze Zdrojowym
im. F. Chopina w Zdroju
16:30
zajęcia fitness na rolkach;
tor wrotkarski przy Alei Kasztanowej
(dzieci spoza klubu i dorośli
koszt 5 zł/h);
kontakt: 601 875 782

KU R I E R DU S Z N I C K I

09.08. piątek

22.08. czwartek

11:00–12:30
zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej: „Poszukiwacze skarbu”
12:30–14:00
warsztaty plenerowe (malarskie,
rzeźbienia); zbiórka przy Teatrze
Zdrojowym im. F. Chopina w Zdroju
16:00–17:00
zajęcia strzeleckie; strzelnica LOK,
ul. Krakowska (podziemia przedszkola)

9:00–10:00
trening piłkarski (dzieci 9–10 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:15–11:00
trening piłkarski (dzieci 11–12 lat);
Orlik, ul. Sportowa
7:30
wycieczka do kopalni złota w Złotym Stoku; koszt 25 zł; obowiązują
wcześniejsze zapisy – tel. 515 159 735
16:30
zajęcia fitness na rolkach; tor wrotkarski przy Alei Kasztanowej (dzieci
spoza klubu i dorośli koszt 5 zł/h );
kontakt: 601 875 782

12.08. poniedziałek
11:00–12:30
zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej: „Tydzień kosmiczny –
czytaj, pytaj i odkrywaj!”, Gwiazdozbiory – zajęcia na podstawie książki
,,Emilka i gwiazdka z nieba’’

13.08. wtorek
10:30–12:30
warsztaty taneczne pod chmurką;
zbiórka przy Teatrze Zdrojowym im.
F. Chopina w Zdroju.
17:00–19:00
zajęcia kreatywne; Miejski Ośrodek
Kultury i Sportu, ul. Zdrojowa 8

14.08. środa
9:30
wyjazd do kina, repertuar do ustalenia. koszt 10 zł; obowiązują wcześniejsze zapisy – tel. 515 159 735

16.08. piątek
11:00–12:30
zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej: „I Ty możesz zostać naukowcem”,
kosmiczne eksperymenty
16:00–17:00
zajęcia strzeleckie; strzelnica LOK,
ul. Krakowska (podziemia przedszkola)

18.08. niedziela
Biathlon dla każdego – zawody dla
dzieci, młodzieży oraz rodzin;
Duszniki Arena, ul. Olimpijska 4

19.08. poniedziałek
9:00–10:00
trening piłkarski (dzieci do 6 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:15–11:15
trening piłkarski (dzieci 7–8 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:00–11:30
zajęcia w Muzeum Papiernictwa;
koszt 1 zł; obowiązują wcześniejsze zapisy do piątku poprzedzającego zajęcia – tel. 515 159 735
17:00–19:00
trening piłkarski (dzieci 13–15 lat);
Orlik, ul. Sportowa
16:30
zajęcia fitness na rolkach; tor wrotkarski przy Alei Kasztanowej (dzieci
spoza klubu i dorośli koszt 5 zł/h);
kontakt: 601 875 782

23.08. piątek
16:00-17:00
zajęcia strzeleckie
strzelnica LOK, ul. Krakowska
(podziemia przedszkola)

26.08. poniedziałek
9:00–10:00
trening piłkarski (dzieci do 6 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:15–11:15
trening piłkarski (dzieci 7–8 lat);
Orlik, ul. Sportowa
17:00–19:00
trening piłkarski (dzieci 13–15 lat);
Orlik, ul. Sportowa
16:30
zajęcia fitness na rolkach; tor wrotkarski przy Alei Kasztanowej (dzieci
spoza klubu i dorośli koszt 5 zł/h);
kontakt: 601 875 782

27.08. wtorek
9:00–10:00
trening piłkarski (dzieci 9–10 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:15–11:00
trening piłkarski (dzieci 11–12 lat);
Orlik, ul. Sportowa
17:00–19:00
zajęcia kreatywne; Miejski Ośrodek
Kultury i Sportu; ul. Zdrojowa 8

28.08. środa
9:00–13:00
zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej; wyjazd do biblioteki miasta Nové Město nad Metuji – „Poznajemy literaturę czeską”; obowiązują
wcześniejsze zapisy, tel. 536 581 605

29.08. czwartek
9:00–10:00
trening piłkarski (dzieci 9–10 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:15–11:00
trening piłkarski (dzieci 11–12 lat);
Orlik, ul. Sportowa
16:30
zajęcia fitness na rolkach; tor wrotkarski przy Alei Kasztanowej (dzieci
spoza klubu i dorośli koszt 5 zł/h);
kontakt: 601 875 782

20.08. wtorek
9:00–10:00
trening piłkarski (dzieci 9–10 lat);
Orlik, ul. Sportowa
10:15–11:00
trening piłkarski (dzieci 11–12 lat);
Orlik, ul. Sportowa
17:00–19:00
zajęcia kreatywne; Miejski Ośrodek
Kultury i Sportu, ul. Zdrojowa 8

21.08. środa
12:00–14:00
Duszniki Arena
(gry i zabawy interaktywne)

Zapisy na wyjścia,
wyjazdy zgłaszamy
w biurze MOKiS
ul. Zdrojowa 8
tel. 515 159 735

7

Kalendarz
wydarzeń
Duszniki-Zdój

Polanica-Zdój

21.06. godz. 19:00
Koncert grupy Ponad Chmurami
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety indywidualne 15 zł,
grupowe 10 zł

21.06., godz. 20:00
Koncert zespołu Futurefolk
Teatr Zdrojowy im. M. Ćwiklińskiej;
wstęp wolny

22.06. godz. 18:00
Noc Świętojańska
Czarny Staw w Dusznikach-Zdroju;
wstęp wolny
25.06. godz.15:00
Koncert małżeństwa Jankiewiczów
Teatr Zdrojowy im F. Chopina;
bilety indywidualne 20 zł,
grupowe 15 zł
29.06. godz. 12:30
Jarmark św. Piotra i Pawła
Teren przed kościołem pw. św.św.
Piotra i Pawła; wstęp wolny
29.06. godz. 15:00
Koncert Chóru Makrotumia
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
wstęp wolny
01.07. godz. 19:00
Koncert zespołu Rezonas z Ukrainy
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
wstęp wolny
03–12.07.
XXXVII Kurs Interpretacji
w zakresie gry na instrumentach
dętych koncerty codziennie
o godz.19:00
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
wstęp wolny

21.06., godz. 20:00
Noc Kupały – koncert zespołu
Korjen oraz parada świętojańska
Teatr Zdrojowy im. M. Ćwiklińskiej;
wstęp wolny
22.06. godz. 20:00
Kabaret Skeczów Meczących
Teatr Zdrojowy im. M. Ćwiklińskiej;
bilety 80 zł
27.06. godz. 19:30
177. Koncert muzyki kameralnej –
Maciej Bator (organy),
Sylwia Waindok (flet), Łucja Nikolska (flet),
kościół pw. WNMP;
wstęp wolny.
29.06. godz. 20:00
Koncert zespołu Alegancka kapela
Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym;
wstęp wolny

Kudowa-Zdrój
21.06. godz. 20:00
Koncert Grupy MoCarta
Park Zdrojowy;
wstęp wolny

Koty wolno żyjące
pod ochroną prawa
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt, prowadzi działania
związane z opieką nad wolno żyjącymi kotami w celu ograniczenia
i kontroli ich populacji. Ważnym
aspektem tych działań są zabiegi
sterylizacji i kastracji kotów oraz
– jeśli zachodzi taka potrzeba – leczenie tych zwierząt.
Koty wolno żyjące to zwierzęta dzikie, które w myśl art. 21 Ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122) stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny
mieć zapewnione warunki rozwoju i
swobodnego bytu. Stanowią one stały element ekosystemu miejskiego, a
ich obecność w budynkach w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni (myszy i szczurów), które mogą
być potencjalnym źródłem niebezpiecznych chorób. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, w
związku z tym nie wolno ich wyłapywać, wywozić, ani utrudniać im bytowania w danym miejscu. Bezprawne
jest wyłapywanie ich i kierowanie do
schroniska.
Zabronione jest zamykanie, bądź
utrudnianie im dostępu do ich naturalnych schronień w terenie zabudowanym, a schronieniami takimi są m.
in. piwnice. Ustawa o ochronie zwie-

rząt daje urzędnikom narzędzia, które
mogą doprowadzić do skazania osób,
które znęcają się nad wolno żyjącymi
kotami, bądź utrudniają im życie.

Informacja dla
karmicieli kotów
Osoby opiekujące się kotami wolno
żyjącymi mogą zgłaszać się do działu ochrony środowiska w miejscowym Urzędzie Miejskim w celu otrzymywania skierowań na sterylizację i
kastrację oraz ewentualne leczenie
kotów wolno żyjących. Istnieje również możliwość otrzymywania w formie wsparcia niewielkiej ilości karmy,
którą w okresie zimowym może zapewnić Urząd.
Poszukujemy opiekunów społecznych dla dziko żyjących kotów!
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju zaprasza do współpracy wszystkie chętne osoby. W ramach pomocy
dla dziko żyjących kotów 25 czerwca
o godz. 14:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta organizujemy spotkanie, na
które zapraszamy wszystkich, którym
nie jest obojętny los tych zwierząt.
Wszelkie przejawy okrucieństwa
wobec kotów dziko żyjących oraz niehumanitarnego ich traktowania mogą
się stać przedmiotem postępowania.
Agata Mikulewicz

PRZETARGI
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ

DZIAŁEK BUDOWLANYCH NIEZABUDOWANYCH
położonych przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju
NR
DZIAŁKI

POW.

CENA
WYWOŁAWCZA
NETTO

WADIUM

2/9

1360 M2

103 000 ZŁ

6 000 ZŁ

2/8

1307 M2

102 000 ZŁ

7 000 ZŁ

2/7

1741 M2

125 000 ZŁ

10 000 ZŁ

2/6

1529 M2

105 000 ZŁ

9 000 ZŁ

TERMIN
WPŁATY
WADIUM
DO
28.06.2019

DO
02.07.2019

DATA
GODZINA PRZETARGU
03.07.2019, GODZ.
10.00
03.07.2019, GODZ.
10.30
05.07.2019, GODZ.
10.00
05.07.2019, GODZ.
10.30
08.07.2019,
GODZ. 10.00

2/5

2000 M2

129 000 ZŁ

11 000 ZŁ

2/4

1120 M2

79 000 ZŁ

5 000 ZŁ

08.07.2019,
GODZ. 10.30

2/3

1331 M2

91 000 ZŁ

8 000 ZŁ

10.07.2019, GODZ.
10.00

2/2

1876 M2

119 000 ZŁ

10 000 ZŁ

2/1

1095 M2

78 000 ZŁ

6 000 ZŁ

DO 03.07.2019

DO 05.07.2019

PRZEZNACZENIE
I POŁOŻENIE

MN/U
TEREN
ZABUDOWY
USŁUGOWO-MIESZKANIOWEJ

10.07.2019, GODZ.
10.30
10.07.2019, GODZ.
11.00

Wadium na każdą nieruchomość należy wpłacić na konto nr 05 9523 10110200 0329 2002 0023
Szczegółowe informacje zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta www.bip.duszniki.pl

BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ
w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec
NR
DZIAŁKI

POW.

CENA
WYWOŁAWCZA
NETTO

WADIUM

TERMIN
WPŁATY
WADIUM

PRZEZNACZENIE I POŁOŻENIE

30/5
AM2

0,2121 HA

490 000 ZŁ

50 000 ZŁ

DO
29.07.2019

DUSZNIKI-ZDRÓJ, OBRĘB ZIELENIEC
UT – TEREN USŁUG TURYSTYKI

Przetarg odbędzie się 1 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00
w Urzędzie Miasta w Dusznikach-Zdroju, sala nr 17.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium konto
nr 05 9523 10110200 0329 2002 0023
Wadium musi być na koncie Urzędu Miasta w dniu 29.07.2019 r.
Szczegółowe informacje zostały umieszczone
na stronie internetowej UM www.bip.duszniki.pl

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

www.duszniki.pl
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