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  Wesołych
Świąt!

Świąt białych, pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
pełnych niespodziewanych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek,
oraz nadzieję na Nowy Rok,
żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija.

burmistrz Piotr Lewandowski, 
przewodnicząca Rady Miejskiej 
Aleksandra Hausner-Rosik, 
pracownicy Urzędu Miejskiego 
i redakcja Kuriera Dusznickiego



2 18 .12 .2019 -  16 .01 .2020 KURIER DUSZNICKI

Koniec 2019 roku i początek 2020 
w Dusznikach-Zdroju zapowiada 
się bardzo interesująco. Wszyst-
ko za sprawą licznych imprez 
biathlonowych, które już od stycz-
nia będą się odbywały na Duszni-
ki Arena. Jeśli jesteście pasjonatami 
biathlonu lub chcielibyście zobaczyć 
tę dyscyplinę na żywo, już dziś zare-
zerwujcie sobie czas wolny. Oto krót-
ki przewodnik po wydarzeniach zimo-
wych na Duszniki Arena.

27-29 grudnia 
Mistrzostwa Polski 
Seniorów 
i Młodzieżowców 
28 grudnia (sobota) 
09:00–09:50 przystrzeliwanie broni
10:00 sprint kobiet (OPEN)
11:15 dekoracja
11:30–12:20 przystrzeliwanie broni 
12:30 sprint mężczyzn (OPEN)
13:45 dekoracja

29 grudnia (niedziela)
09:15–09:45 przystrzeliwanie broni
10:00 mass start kobiet
11:00 dekoracja
11:15–11:45 przystrzeliwanie broni
12:00 mass start mężczyzn
13:00 dekoracja

13-19 stycznia  
IBU Cup Biathlon

16 stycznia 2020 (czwartek)
11:00 pojedyncze sztafety mieszane
13:30 sztafety mieszane 4x7.5 km

Biathlonowy początek roku

Nie ma chyba takiej części nasze-
go organizmu, która nie cierpi z 
powodu trucizn powstających pod-
czas spalania śmieci. Nasze domo-
we paleniska wydalają wówczas 
do atmosfery substancje niezwy-
kle groźne dla zdrowia.

Wodę możemy filtrować, żywność 
wybierać ekologiczną, nawet wypro-
wadzić się możemy w czystszą okolicę, 
ale przed zanieczyszczeniami powie-
trza tak łatwo nie uciekniemy. Naj-
więcej zanieczyszczeń pochodzi 
z ogrzewania domów własnymi 
piecami. Najbardziej niebezpiecz-
ne zanieczyszczania wydobywają 
się z kominów, kiedy z pieca robi-
my śmietnik. Każdy z nas produku-
je średnio ok. 300 kg. śmieci rocznie. 
Najgorszym pomysłem na zagospoda-
rowanie takiej ilości śmieci jest spale-
nie ich w piecu lub kominku.

Domowe piece nie są przystosowa-
ne do spalania śmieci, ponieważ pro-
ces ten zachodzi w nich w zbyt niskich 
temperaturach. Tylko spalarnie prze-
mysłowe są przystosowane do takiej 
utylizacji, ponieważ do spalania odpa-
dów wytwarzane są tam temperatury 
od ok. 850°C do ponad 1.000°C. W do-
mowych piecach czy kominkach tem-

peratura, jaką można uzyskać, jest za 
niska, w wyniku czego nie dochodzi 
do całkowitego spalania. Ponadto do-
mowe piece czy kominki nie mają 
najczęściej żadnych instalacji oczysz-
czających gazy, które wydobywają się 
podczas procesu spalania.

Ogromnie szkodliwe jest spalanie 
materiałów z PCV, z którego wykona-
ne są m.in. otoczki kabli lub wykładzi-
ny, ponieważ w końcowym etapie ich 
spalania wytwarzane są związki mają-
ce w swoim składzie chlor. Spalając 
piankę poliuretanową, buty, odzież, 
stare klejone meble itp. do atmosfe-
ry emitujemy cyjanowodór, który jest 
jednym z najbardziej toksycznych 
związków.

Spalając butelki typu PET, opako-
wania po jogurtach, plastikowe worki, 
wypuszczamy do atmosfery dioksyny 
– bardzo niebezpieczne związki zagra-
żające całemu naszemu organizmowi. 
Dioksyny wpływają na hormony, naj-
bardziej odczuwa to nasza tarczyca. 
Niewątpliwie te związki przyczyniają 
się również do powstawania chłonia-
ka, mięśniaka oraz nowotworów ukła-
du pokarmowego i płuc. 

Kiedy spalasz odpady w swoim 
piecu i pochylasz się nad nim, już 

18 stycznia 2020 (sobota)
11:00 sprint mężczyzn 10 km
14:00 sprint kobiet 7,5 km

19 stycznia 2020 (niedziela)
10:30 bieg pościgowy mężczyzn 12,5 
km 
12:30 bieg pościgowy kobiet 10 km 

19–25 stycznia  
52. Międzynarodowe 
Mistrzostwa Leśników

 
20  stycznia 2020 (poniedziałek)
14:00–18:00 trening

21 stycznia 2020 (wtorek)
19:00 Ceremonia otwarcia
Rynek w Dusznikach-Zdroju

22 stycznia 2020 (środa)
13:00 bieg indywidaulny
        (styl dowolny)

23 stycznia 2020 (czwartek)
9:00 bieg indywidualny
       (styl klasyczny)

24 stycznia 2020 (piątek)
9:30 – sztafety mężczyzn
9:35 – sztafety kobiet

To nie koniec wydarzeń sporto-
wych na Dusznickiej Arenie. Zapra-
szamy do śledzenia strony www.vi-
sitduszniki.pl, na której znajduje się 
kalendarz wydarzeń sportowych i kul-
turalnych.

ps

wtedy wdychasz szkodliwe sub-
stancje. Nie widzisz związków, które 
wytwarzają się podczas spalania śmie-
ci, ale te niewidzialne gołym okiem 
związki chemiczne atakują całe two-
je ciało, a Ty – nawet po wielu latach 
– zaczynasz chorować. Zanieczysz-
czenia wchłaniane są nie tylko przez 
układ oddechowy i pokarmowy, ale 
także przez skórę.

Jeśli Ty, bądź Twój sąsiad, spala-
cie śmieci, a w swoim przydomowym 
ogródku hodujesz owoce i warzywa, 
zbierasz je latem lub jesienią, kiedy 
jeszcze nie ma okresu grzewczego i 
z kominów nie wydobywa się szkodli-
wy dym, to jedząc plony, które wydają 
się ekologiczne, trujesz się tym co wy-
dobyło się z kominów podczas zimy. 
Wszystko bowiem krąży w obiegu za-
mkniętym i kumuluje się w naszych 
organizmach.

Wytłumaczeniem spalania odpa-
dów nie może być argument, że dają 
więcej ciepła, oraz to, że koszty są nie-
porównywalnie mniejsze. Owszem, 
podczas spalania niektórych śmieci 
można uzyskać wyższą temperaturę, 
ale możesz tym uszkodzić komin oraz 
sam piec. Jeśli niewystarczającym ar-
gumentem dla Ciebie jest to, że tru-

Zabijamy siebie.
Powoli, ale skutecznie

Kalendarz
wydarzeń

Duszniki-Zdrój

18.12. godz. 15:30
Koncert operetkowy
Camerata Vladislavia
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety – 25 zł indywidualne,
20 zł grupowe

22.12. godz. 15:00
Koncert ks. Skowrońskiego
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
wstęp wolny

23.12. godz. 15:30
Koncert pieśni cygańskich
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety – 20 zł indywidualne,
15 zł grupowe

28.12. godz. 16:00
Koncert Chóru Makrotumia,
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
wstęp wolny

29.12. godz. 15:30
Świąteczny koncert operetkowy
w wykonaniu pp. Jankiewiczów
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety – 30 indywidualne,
25 zł grupowe

31.12. godz. 23:30
Sylwester na Rynku

05.01.2020, godz. 19:00
Koncert karnawałowy
– muzyka z czterech stron świata
w wykonaniu grupy operowej
Sonori Ensemble
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety – 40 zł

Polanica-Zdrój

18.12. godz. 19:00
Kalejdoskop filmowy
Teatr Zdrojowy;
wstęp wolny

1.01.2020, godz. 19:00
Koncert noworoczny
Alegancka Kapela
Teatr Zdrojowy;
bilety – 50 zł

Kudowa-Zdrój

30.12. godz. 19:30
Nadzwyczajny
Koncert Noworoczny
Teatr Zdrojowy; bilety – 25 zł

W okresie zimowym, tj. od listopa-
da 2019 do kwietnia 2020 r. trasy tu-
rystyczne na Szczelińcu Wielkim i 
Błędnych Skałach są zamknięte dla 
ruchu turystycznego. Wejście na tra-
sy wyłącznie na własną odpowiedzial-
ność. 

XVI Sesja Rady Miejskiej w Dusz-
nikach-Zdroju odbędzie się 19 
grudnia 2019 r. o godz. 13:00 w Sali 
Posiedzeń Urzędu Miejskiego. Trans-
misja na żywo na stronie www.duszni-
kizdroj.esesja.pl

jesz siebie i swoich sąsiadów, to może 
wizja zaklejonego pieca i pęknięć w 
wewnętrznej strukturze komina prze-
mówi do Ciebie. W tym momencie 
pozornie zaoszczędzone środki bę-
dziesz musiał przeznaczyć na napra-
wę swojej instalacji. 

Ludzie z niewiedzy spalają ramy 
okienne, tłumacząc, że to przecież 
drewno, a ta cieniusieńka warstwa 
farby spali się szybko i nic się niko-
mu nie stanie. Spalanie jakichkolwiek 
odpadów, które pokryto klejem, farbą, 
lakierem, olejami wiąże się z uwalnia-
niem niezwykle szkodliwych związ-
ków organicznych. Kiedy te związ-
ki trafiają do atmosfery, wdychają je 
wszyscy. Nie można więc usprawiedli-
wiać spalania takich rzeczy. Tak samo 
jest ze sklejkami oraz płytami wióro-
wymi, z których podczas spalania wy-
twarza się formaldehyd – bardzo nie-
bezpieczny wiązek. To, że coś wydaje 
się być zrobione z drewna nie ozna-
cza, że można to palić!

Spalając śmieci trujesz siebie, swoją 
rodzinę, sąsiadów, mnie i wszystkich 
ludzi! Ja nie chcę być przez Ciebie 
chora, a Ty? To Twój własny wybór!

AM

Krystyna i Grzegorz Guzik jako jedyni z polskiej reprezentacji zdobyli medal 
podczas międzynarodowych zawodów biathlonowych organizowanych 

w Dusznikach-Zdroju (3 miejsce, ME 2017, sztafeta mieszana)
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Uzdrowiskowa
w górę

XV SESJA RADY MIEJSKIEJ DUSZNIK-ZDROJU, 28 LISTOPADA

Rada podniosła stawkę opłaty uzdrowiskowej z 3,50 na 4 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu w naszym
mieście. Opłata ta nie były zmieniana od r. 2014 r. Czy podwyżka przyczyni się do zwiększenia wpływów
do budżetu gminy? Zapewne, o ile rząd nie zrealizuje pomysłu likwidacji tej opłaty.

W dwugodzinnej sesji uczestniczyło 
13 radnych, nieobecni byli Wojciech 
Kuklis i Marcin Zuberski. Po raz 
pierwszy wśród dyrektorek jed-
nostek organizacyjnych gminy za-
siadł nowy prezes zarządu Dusz-
nickiego Zakładu Komunalnego 
– Sławomir Szymaszek.  Po prze-
prowadzeniu konkursu Rada Nad-
zorcza DZK powołała go na próbny 
okres trzech miesięcy od 1.11.2019 r. 
do 31.01.2020 r.

Prezes Szymaszek ma 48 lat, ukoń-
czył Wyższą Szkołę Oficerską Inży-
nierii Wojskowej we Wroclawiu z ty-
tułem inżyniera budownictwa dróg 
i mostów kołowych oraz studia po-
dyplomowe w Centrum Kształcenia 
Ustawicznego Politechniki Wrocław-
skiej na kierunku technologia śro-
dowiska, ze specjalizacją technologia 
wód, ścieków i odpadów. Karierę za-
wodową rozpoczął od 4 letniej służ-
by wojskowej jako dowódca plutonu 
saperów w jednostce w Dziwnowie.
Posiada stopień porucznika wojska 
polskiego. Przez kilka lat prowadził 
własną działalność gospodarczą w 
Polsce, Niemczech i Wielkiej Bryta-
ni. Od 2010 roku zawodowo związany 
jest z Dusznikami, kiedy to podjął pra-
cę w Zakładzie Budżetowym Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej 
na stanowisku starszego specjalisty 
d.s. technicznych i kosztorysanta. W 
latach 2011-2018 pełnił funkcję kie-
rownika działu technicznego Dusznic-
kiego Zakładu Komunalnego.

Działki 
na wnioski
Na wniosek burmistrza Piotra Le-
wandowskiego wycofano z porząd-
ku obrad projekt uchwały w sprawie 
sprzedaży działki nr 79 AM-4, obręb 
Podgórze. Powód: konieczność dopre-
cyzowania stanu prawnego nierucho-
mości. Przewodniczący Komisji Fi-
nansów Jakub Biernacki wyjaśnił, że 
w opracowywanym planie zagospoda-
rowania przestrzennego dla tych tere-
nów działka zostanie prawdopodobnie 
przeznaczona pod trasy narciarskie. 
O sprzedaż działki lub jej części wnio-
skował jej dzierżawca, który zainwe-
stował tam już niemałe środki – po-
informował radny. Zaproponował 
zwołanie odrębnego posiedzenia ko-
misji w tej sprawie, by zastanowić się, 
nad ew. wydzieleniem części tej nieru-
chomości, którą inwestor byłby zain-
teresowany.

– Czy my będziemy teraz sprze-
dawać działki na wnioski? Bo ja też 
chciałbym złożyć parę wniosków na 
wykup działek. Mam takie tutaj w 
Dusznikach upatrzone. Czy rada bę-
dzie również nad tym dyskutowała? 
Ewentualnie się zgodzi na sprzedaż ta-
kiej działki? Oczywiście, w przetargu 
nieograniczonym – zdawał się ironi-
zować radny Piotr Zilbert.

– Panie radny, panie Piotrze, oczy-
wiście, jeśli jest pan zainteresowany 
jako inwestor, bardzo proszę składać 
takie wnioski do Urzędu Miasta o za-
kup jakichś działek. Mnie się wydaje, 
że wszyscy się nad tym pochylimy i 
będziemy rozpatrywać – odparł bur-
mistrz.

Więcej uwag nie było, porządek ob-
rad przyjęto jednogłośnie.

Dentysta w szkole
W części obrad poświęconej zapy-
taniom do szefów jednostek gminy 
burmistrz podziękował dyr. Miejskie-
go Zespołu Szkół Renacie Brodziak 
oraz p.o. dyr. Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej Katarzynie Froese za dobrą 
współpracę przy uruchamianiu nowej 
siedziby biblioteki w budynku szkol-
nym przy ul. Sprzymierzonych. Po-
dziękował też wszystkim, którzy w ten 
projekt się zaangażowali – pracowni-
kom MBP, MOKiS, MZS, OPS, a tak-
że mieszkańcom, którzy pomagali w 
przeprowadzce. Placówka została 
ponownie otwarta w środę  27 li-
stopada. W imieniu radnych podzię-
kowała też przewodnicząca Aleksan-
dra Hausner-Rosik.

Choć p.o. dyr. MOKiS Magdalena 
Kijanka nie była obecna na sesji, Ja-
kub Biernacki poprosił oficjalnie o 
przedłożenie przez ośrodek prelimi-
narza kosztów dwóch dużych imprez 
biathlonowych, które mają się odbyć 
na terenie ośrodka Duszniki Arena 
z początkiem przyszłego roku. Cho-
dzi o  Puchar IBU oraz Mistrzostwa 
Europy Leśników. Komisja Finansów 
chce się zapoznać z tym prelimina-
rzem, omawiając na najbliższym po-
siedzeniu projekt budżetu gminy na 
rok 2020.

Piotr Zilbert zapytał, czy gabinet 
dentystyczny funkcjonujący w Szko-
le Podstawowej będzie  kontynuował 
pracę w przyszłym roku. Dyr. Bro-
dziak poinformowała, że umowa z dr 
Nawrocką jest przedłużana co roku. – 
Aczkolwiek myślę, że w szkole po-
winien funkcjonować nieco inny i 

o innych standardach gabinet den-
tystyczny. Jeśli kiedykolwiek gmi-
na będzie mogła pozyskać środki na 
wyposażenie typowo szkolnego gabi-
netu stomatologicznego, to ja jestem 
jak najbardziej za tym, żeby taki ga-
binet powstał. Natomiast z gabinetu 
pani dr Nawrockiej korzysta pewna 
grupa dzieci, pewna grupa rodziców. 
I do momentu, kiedy nie ma żadnej 
innej alternatywy... Bo były też pro-
wadzone rozmowy z innymi dentysta-
mi, jak objąć dzieci dodatkową opieką. 
Były rozmowy tutaj z gminy odnośnie 
dentobusu, który mógłby przyjechać 
do szkoły… Więc do momentu, kie-
dy ja nie będę miała jakiegokolwiek 
innego rozwiązania i zapewnienia, że 
będą środki na wyposażenie nowocze-
snego, zgodnego ze standardami XXI 
wieku gabinetu, no to na ten moment 
nie chcę zamykać drogi, przynajmniej 
niewielkiej grupie rodziców czy dzieci, 
które korzystają z tego gabinetu. 

O planach 
promocyjnych gminy 
na następny rok informował rad-
nych kierownik ds. promocji miasta 
Damian Bochnak. Na wstępie zazna-
czył, że plany te są ściśle uzależnio-
ne od kwoty, jaka w budżecie miasta 
zostanie na cele promocyjne przezna-
czona. Od tego zależy m.in. urucho-
mienie skibusa, który cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem turystów 
odwiedzających Duszniki zimą. Ko-
lejne wyzwania to trzy duże impre-
zy biathlonowe: wspomniane już Pu-
char IBU i Mistrzostwa Europy 
Leśników w Biathlonie oraz zawo-
dy organizowane przez Polski Ko-
mitet Paraolimpijski. Do tego zesta-
wu dochodzi szereg biathlonowych 
imprez krajowych – Mistrzostwa Pol-
ski, mistrzostwa młodzików i zawody 
w ramach Pucharu Polski. Tych im-
prez jest wiele, dlatego MOKiS po-
trzebuje pomocy miejskiego referatu 
promocji zarówno przy ich organiza-
cji, jak i promocji oraz relacjonowa-
niu. Choć referat bardziej skupia się 
na działaniach związanych z Duszni-
ki Arena, uczestniczy również w prze-
prowadzaniu mniejszych imprez or-
ganizowanych w Zieleńcu. 

Wiosną pracowników promocji 
czeka uruchomienie wypożyczalni 
rowerów elektrycznych z uwzględ-
nieniem doświadczeń po pierwszym 
sezonie jej prowadzenia. Większe 

wydarzenia organizowane cyklicz-
nie przez referat to Kongres Młode-
go Samorządu oraz Olimpy Sportu. 
Być może będą też inne, ale to zale-
ży od uzyskania ewentualnego dofi-
nansowania. Referat pomaga ponad-
to MOKiS-owi w organizowaniu Dni 
Dusznik-Zdroju, wspomaga też inne 
jednostki gminy. Kontynuowane będą 
działania dotyczące turystycznego 
oznakowania miasta

Bochnak przypomniał, że w br. 
uruchomiono w mieście tzw. „totemy”, 
czyli ekrany wyświetlające bieżące in-
formacje dla turystów i mieszkańców. 
Informacje te przedstawiane często w 
formie przyciągających uwagę anima-
cji, których opracowywanie jest jed-
nak bardzo pracochłonne i wymaga 
dużego doświadczenia. 

Skibus ograniczony
– Czy dobrze zrozumiałem: skibus 
będzie, tak? Jak będzie, to proszę mi 
powiedzieć tylko od kiedy? – dopyty-
wał wiceprzewodniczący rady Robert 
Kowal. – Skibus ruszy 25 grudnia, 
czyli jak co roku. Będzie funkcjo-
nował do końca lutego – poinfor-
mował Bochnak.

Również na prośbę Kowala przed-
stawił podsumowanie pierwszego se-
zonu miejskiej wypożyczalni rowerów 
elektrycznych (dane te publikowali-
śmy w poprzednim numerze). Bur-
mistrz dodał, że rowery były wynaj-
mowane nie tylko przez turystów czy 
mieszkańców, którzy przejechali łącz-
nie prawie 20 tys. km, ale także służy-
ły pracownikom Urzędu Miasta jako 
środek transportu w ramach wyko-
nywania obowiązków służbowych. 
Urzędnicy przejechali tym sposo-
bem ok. 8 tys. km. Lewandowski 
powiedział też, że trzeba się zastano-
wić nad stawkami na przyszły rok i 
trochę je podnieść. Nie chodzi jednak 
o to, żeby wypożyczalnia zarabiała (w 
tym roku wpływy w przybliżeniu zbi-
lansowały koszty), ale żeby odkładać 
pieniądze na nieprzewidziane wydatki 
serwisowe, np. na wymianę baterii, a 
w perspektywie na wymianę najbar-
dziej zużytych rowerów.

– Byliśmy zaskoczeni, jak dobrze 
ten system się sprawował – przyznał 
burmistrz. Nie było aktów wandali-
zmu, a liczni użytkownicy korzystali z 
wypożyczalni wielokrotnie, używając 
często rowerów na kilkudziesięcioki-
lometrowych dystansach. Spełnia się 
tym samym cel utworzenia wypoży-

czalni – umożliwienie turystom korzy-
stania ze szlaków i miejsc nie zawsze 
dostępnych zmotoryzowanym. Oczy-
wiście istotny przy tym jest również 
ekologiczny wymiar przedsięwzięcia. 
Trzeba zatem myśleć o ulepszaniu i 
rozwijaniu systemu. Problemem oka-
zał się np. brak zapasowych baterii, co 
czasami uniemożliwiało popołudnio-
we wykorzystanie roweru po jego in-
tensywnym porannym użyciu. Przy-
dałoby się też stanowisko do mycia 
rowerów.

Robert Kowal zaapelował, by na 
przyszły rok przewidzieć środki na 
właściwe utrzymanie „elektryków” w 
gotowości.

Piotr Zilbert poprosił o informację, 
jaka kwota została zaplanowana na 
funkcjonowanie skibusa w nadcho-
dzącym sezonie i ile osób przewiezio-
no w minionym w ramach umowy za 
prawie 260 tys. zł. – Nie wiadomo jesz-
cze dokładnie, jaki będzie koszt, po-
nieważ usługodawca nie został jeszcze 
wyłoniony – odpowiedział burmistrz. 
Szacuje się jednak, że będzie to ok. 
120 tys. zł. Kwota jest znacznie mniej-
sza od tej z poprzedniego sezonu, po-
nieważ ograniczono liczbę plano-
wanych przejazdów. Miasto nie 
dysponuje danymi co do dokładnej 
liczby osób korzystających ze skibusa 
w minionym sezonie. Dlatego planuje 
się wprowadzenie w przyszłości syste-
mu elektronicznego, który pozwoliłby 
zbierać szczegółowe informacje o ru-
chu pasażerów. 

Prewencyjni 
do kwietnia
Wyjaśnienia dotyczące niektórych 
spraw poruszanych na ostatnich se-
sjach i komisjach przedstawiła rad-
nym wiceburmistrzyni Karolina 
Łuszczki. 

Nie ma jeszcze odpowiedzi na 
podpisaną przez 1.200 mieszkań-
ców petycję do premiera Mateusza 
Morawieckiego o przywrócenie 
w Dusznikach komisariatu poli-
cji. Służby premiera przekierowały 
pismo do ministra spraw wewnętrz-
nych i administracji. W sprawie komi-
sariatu interweniowali ponadto parla-
mentarzyści z naszego rejonu – poseł 
Maciej Badora (PiS) i posłanka Moni-
ka Wielichowska (PO). Z jakim efek-
tem – jeszcze nie wiadomo. Sekre-
tarz gminy Wiesław Bator przekazał 
najnowszą wiadomość: patrol pre-
wencyjny, przysłany do Dusznik 
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z Wrocławia w związku z niedaw-
nymi wydarzeniami, będzie pełnił 
u nas służbę do kwietnia. Z począt-
kiem stycznia ruszy ponadto, jak co 
roku, sezonowy posterunek policji w 
Zieleńcu.

Kolejny temat to stan koryta By-

strzycy Dusznickiej oraz potoku Ja-
strzębnik. Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie poinformowało 
gminę, że oczyszczanie tych cieków 
wodnych znajduje się na liście 
priorytetowej, a prace rozpoczną 
się jeszcze w br.

Podczas sesji październikowej Ka-
rolina Łuszczki informowała, że wy-
konawca przebudowy Alei Chopina 
wystąpił o przedłożenie przez gmi-
nę, jako inwestora, gwarancji wierzy-
telności. Kosztowałoby to budżet mia-
sta 56 tys. zł. Teraz wiceburmistrzyni 
mogła przekazać radnym wiadomość, 
że w wyniku negocjacji udało się wy-
konawcę od żądania gwarancji od-
wieźć. – Natomiast jestem zobowiąza-
na państwa poinformować, że mamy 
generalnie problemy, jeżeli cho-
dzi o postęp prac na Alei Chopina. 
My robimy wszystko, żeby te proble-
my zniwelować, dyscyplinujemy wy-
konawcę. Jednak wiemy, że wykonaw-
ca ma rozpoczętych kilka inwestycji i 
pracowników z tych inwestycji w róż-
nych miastach przerzuca. Najbliższa 
rada budowy w kolejny piątek, będą 
mogła przekazać państwu jakieś do-
datkowe informacje, w formie mailo-
wej.

Aż dwanaście uchwał 
podjęli radni podczas tej listopado-
wej sesji. Pierwszy z przygotowanych 
projektów dotyczył przyjęcia regu-
laminu dostarczania wody i od-
prowadzania ścieków na terenie 
Gminy Duszniki-Zdrój. Regula-
min był omawiany wcześniej w ko-
misjach i uzyskał pozytywną opinię 
Wód Polskich. Wiceprzewodniczący 
Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Go-
spodarczo-Technicznych (tzw. komisji 

infrastruktury) Jakub Biernacki oznaj-
mił, że komisja  również zaopiniowa-
ła projekt pozytywnie. Pytań nie było, 
uchwalę podjęto jednogłośnie.

Jednogłośnie rada przyjęła rów-
nież uchwałę w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodku 
wsparcia – w schronisku dla osób 
bezdomnych. Projekt został przy-
gotowany przez dyrektorkę Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w związku ze 
zmianami  w przepisach. Przedsta-
wił go krótko Wiesław Bator. Krysty-
na Cieślak, przewodnicząca Komisji 
ds. Społeczno-Kulturalnych, Oświaty, 
Zdrowia, Sportu i Turystyki, poinfor-
mowała o pozytywnym zaopiniowaniu 
projektu przez komisję. Moc straciła 
poprzednia uchwała w tej sprawie z 
27 marca 2018 r.

Projekty kolejnych dwóch uchwał 
powstały w związku z nowelizacją 
ustawy o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie kodeksu cywilnego – infor-
mowała insp. ds. gospodarki komu-
nalnej i mieszkaniowej Agnieszka 
Kunc. Pierwszy – w sprawie za-
sad wynajmowania lokali wcho-
dzących w skład zasobu mieszka-
niowego Gminy Duszniki-Zdrój.  
Drugi – w sprawie przyjęcia „Wie-
loletniego programu gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Duszniki-Zdrój na lata 
2019–2023”. Oba projekty otrzyma-
ły wcześniej pozytywną rekomenda-
cję komisji infrastruktury. Rada przy-
jęła je jednogłośnie. 

Zgodnie z obowiązkiem nałożo-
nym na gminy przez ustawę Prawo 
Oświatowe, rada podjęła (jednogło-
śnie) uchwałę w sprawie ustalenia 
sieci publicznych przedszkoli pro-
wadzonych przez Gminę Miej-
ską Duszniki-Zdrój. Dusznicka sieć 
przedszkolna to oczywiście jedna pla-
cówka – Przedszkole Publiczne przy 
ul. Krakowskiej 3. Projekt uchwały 
uzyskał pozytywne opinie – Dolno-
śląskiego Kuratorium Oświaty oraz 

Komisji ds. Społeczno-Kulturalnych, 
Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki 
Rady Miejskiej.

Gwóźdź do trumny
Przyjmując ustawę Prawo Oświatowe 

w 2016 r. parlament zdecydował o li-
kwidacji trzyletnich gimnazjów i przy-
wróceniu ośmioletniej szkoły podsta-
wowej. Rady gmin zobowiązano do 
potwierdzenia zakończenia działal-
ności ich placówek gimnazjalnych w 
terminie do 30 listopada br. W związ-
ku z tym radni przyjęli uchwałę w 
sprawie stwierdzenia zakończenia 
działalności gimnazjum, dla któ-
rego organem prowadzącym jest 
Gmina Miejska Duszniki-Zdrój.

Ponieważ tą samą ustawą zlikwido-
wano również trzyletnie licea i przy-
wrócono czteroletnie, kolejna podję-
ta przez radę obligatoryjna uchwała 
dotyczyła stwierdzenia przekształ-
cenia dotychczasowego trzylet-
niego Liceum Ogólnokształcą-
cego Mistrzostwa Sportowego w 
Dusznikach-Zdroju w czterolet-
nie Liceum Ogólnokształcące Mi-
strzostwa Sportowego w Duszni-
kach-Zdroju wchodzące w skład 
Miejskiego Zespołu Szkół w 
Dusznikach-Zdroju.

Obie uchwały pozytywnie zaopinio-
wała Komisja ds. Społeczno-Kultural-
nych, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Tury-
styki. Podjęto je jednogłośnie.

Sekretarz gminy Wiesław Bator 
przypomniał, że Statut Miasta Dusz-
niki-Zdrój uchwalono w 2014 r. Od 
tego czasu wprowadzono w nim czte-
ry zmiany, a najistotniejszą z nich była 
ta z 30 stycznia br. ujmująca zmiany w 
ustawie o samorządzie gminnym do-
tyczące m.in. obligatoryjnych komisji 
rady, a także tzw. inicjatywy obywatel-
skiej. Mocno pozmienianym statutem 
z poprawkami zawartymi w kilku do-
kumentach trudno już się było posłu-
giwać, w związku z czym postanowio-
no ujednolicić jego treść. W efekcie 
powstał projekt uchwały w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego Sta-
tutu Miasta Duszniki-Zdrój. Podję-
to ją jednogłośnie.

Małe sprzedaże
Kolejne trzy projekty uchwał doty-
czyły wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gminnej. Pierw-
szy obejmował działki położone u 
zbiegu ulic Sportowej i Bohaterów 
Getta (część działki 182/10 oraz 
działki 172/11 do 172/17 AM-5 ob-
ręb Centrum). Przygotowano je do 
sprzedaży w drodze przetargu nie-
ograniczonego na wniosek mieszkań-
ca, który jest zainteresowany ich za-
kupem. Teren nie jest objęty planem 
zagospodarowania przestrzennego, 
w studium zagospodarowania prze-
strzennego jest określony jako teren 
skoncentrowanej zabudowy miejskiej. 
Komisja Uzdrowiskowa i Spraw Go-
spodarczo-Technicznych zaopiniowa-
ła projekt pozytywnie, choć nie jedno-
głośnie – zaznaczył Jakub Biernacki. 

Czy wniosek mieszkańca zaintere-
sowanego zakupem dotyczył wszyst-
kich nieruchomości objętych projek-
tem uchwały – zapytał Piotr Zilbert. 
Tak – potwierdziła kierowniczka re-
feratu techniczno-inwestycyjnego 
Agnieszka Fituch. – Czy ten wnio-
sek złożyła osoba, która jest właści-
cielem sąsiedniej nieruchomości przy 
ul. Sportowej – dociekał dalej radny. – 
Tak – przyznała znowu Fituch. 

Zilbert zauważył, że działki były 
przygotowane pod budowę garaży 
oraz że obszar ten znajduje się w ob-
szarze szczególnego bezpośredniego 
zagrożenia powodzią. Czy w związku 
z tym jest możliwość postawienia tam 
garaży i czy Wody Polskie zaopiniują 
pozytywnie ich budowę w tym miej-
scu? – zastanawiał się radny. Jego zda-
niem, jeśli nabywca zachce postawić 
garaże, może być kłopot.

Robert Kowal zwrócił uwagę, że 
wnioskodawcy nie chodziło o zabu-
dowę, tylko o możliwość swobodne-
go przeprowadzenia remontu swoje-
go domu, przylegającego do granicy 
działek. Wg Agnieszki Fituch podział 
terenu na działki „garażowe” okazał 
się niefortunny, bo rzeczywiście na-
bywcy mogliby mieć problem z uzy-
skaniem od wnioskodawcy zgody na 
zabudowę, która musiałaby przyle-
gać do jego domu. Zilbert ostrzegał, 
że przecież przetarg może wygrać 
nie wnioskodawca, tylko ktoś inny – 
z zamiarem budowy garaży, które są 
przecież bardzo poszukiwane w na-
szym mieście.

Rada przyjęła uchwałę dziewięcio-
ma głosami. Przeciwny był Mieczy-
sław Jakóbek, wstrzymali się od głosu 
Patrycja Bednarz, Ryszard Olszewski 
i Piotr Zilbert. 

Następna z zaproponowanych do 
sprzedaży nieruchomości to część 
działki 123/21 AM-4 obręb Cen-
trum (ok. 50 m kw.) przy ul. Sło-
wackiego 38. O zgodę na sprzedaż 
tego terenu na poprawę zagospoda-
rowania wystąpił właściciel sąsied-
niej działki nr 123/20 w związku z 
brakiem dojazdu do swojej nieru-
chomości. Komisja infrastruktury za-
opiniowała projekt pozytywnie, choć 
znowu nie jednogłośnie. Rada pod-
jęła uchwałę dziesięcioma głosami, 
wstrzymali się Aleksandra Hausner-
-Rosik, Ryszard Olszewski i Elżbieta 
Żulińska.

Rada jednogłośnie zgodziła się na 
sprzedaż w drodze przetargu nie-
zamieszkałego lokalu nr 1 (56,6 
m kw.) w nieruchomości Podgó-
rze 35. Wcześniej komisja infrastruk-
tury zaopiniowała projekt pozytywnie. 
Lokal jest mocno zdewastowany i ze 
względu na wysokie koszty jego re-
montu nikt z oczekujących na przy-
dział gminnego mieszkania nie był 
zainteresowany jego najmem. 

Turyści zapłacą więcej
Radni nie mieli wątpliwości co do ko-
nieczności przyjęcia nowej uchwa-
ły w sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłaty uzdrowiskowej oraz 
zasad jej poboru na obszarze gmi-
ny Duszniki-Zdrój. Opłatę uzdro-
wiskową podniesiono jednogłośnie z 
3,50 na 4 zł za każdą rozpoczętą dobę 
pobytu w naszym mieście. W przypad-
ku dzieci do lat 12, osób z niepełno-
sprawnością oraz kombatantów staw-
ka wzrasta z 1 na 2 zł. Opłata ta nie 
były zmieniana od r. 2014, a maksy-
malna dopuszczana prawem stawka 
to 4,48 zł – przypomniała referująca 
projekt kierowniczka Referatu Finan-
sowego Katarzyna Skowron.  

Przypomnijmy, że na poprzedniej 
sesji przewodniczący Komisji Finan-
sów Jakub Biernacki oświadczył, że 
komisja postanowiła jednogłośnie 
złożyć wniosek o bezwzględne pod-
wyższenie stawki opłaty uzdrowisko-
wej od 2020 r. – Sąsiednie gminy 
uzdrowiskowe, jak Kudowa i Polani-
ca od wielu lat już mają stawkę 4 zł, 
my mamy 3,50 od roku chyba 2012 – 
argumentował. No a przecież wiado-
mo, że budżet gminy bardzo potrzebu-
je nowych źródeł wpływów. Burmistrz 
dodał wówczas: – Pomysł, by podwyż-
szyć tę stawkę zrodził się na spotkaniu 
z przedsiębiorcami, zorganizowanym 
w sprawie skibusa. 

Media donoszą jednak ostatnio, że 
„Biała księga regulacji systemu pro-
mocji turystycznej w Polsce”, przygo-
towana przez Departament Turystyki 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, przy-
nosi propozycję zmian w prawie tu-
rystycznym, uzdrowiskowym i podat-
kowym. Pojawia się w niej pomysł 
likwidacji opłaty uzdrowiskowej 
i zastąpienia jej podatkiem turystycz-
nym. Podatek ten  miałby być prze-
kazywany do nowego, Centralnego 
Funduszu Promocji Turystyki, gdzie 
miałby być dokonywany podział środ-
ków. Pomysł oprotestowało już Sto-
warzyszenie Gmin Uzdrowiskowych.

Reorganizacja 
w ratuszu
Z opłatą uzdrowiskową związane było 
również pierwsze z pytań dotyczących 
sprawozdania burmistrza z jego pra-
cy za ostatni okres. Travel Host to 
firma oferująca system obsługują-
cy pobieranie opłaty miejscowej 
i uzdrowiskowej. Burmistrz spotkał 
się z jej przedstawicielami 5 listopada. 
Jakie będą kolejne kroki w kwestii? 
Czy są szanse wdrożenia tego progra-
mu w naszej gminie?– zapytał Jakub 
Biernacki. 

Piotr Lewandowski pozytywnie 
ocenił możliwości programu kom-
puterowego firmy. Umożliwia on do-
kładne monitorowanie poboru opła-
ty uzdrowiskowej „na żywo” i szybsze 
rozliczenia. – Jest wiele plusów, ale 
jest i jeden duży minus: ten system 
nigdzie jeszcze w Polsce nie działa –
powiedział. Niestety, firma nie oferu-
je możliwości wstępnego bezpłatne-
go przetestowania programu. – Jest 
on na pewno dużym ułatwieniem, ale 
może też spowodować duży chaos, je-
śli będziemy próbowali go wprowa-
dzić, ale się okaże, że on nie działa, 
że coś jest nie tak – dodał. W tej sy-
tuacji warunkiem podjęcia decyzji o 
zakupie systemu jest możliwość bez-
płatnego przetestowania go przez se-
zon zimowy przy udziale kilku zain-
teresowanych obiektów hotelowych. 
Firma Travel Host jeszcze nie odpo-
wiedziała na tę propozycję gminy. – 
Mam nadzieję, że dojdziemy do jakie-
goś porozumienia, bo fajnie by było 
wprowadzić takie rozwiązanie.

O spotkanie w warszawskiej siedzi-
bie Narodowego Funduszu Ochrony 

Gospodarka odpadami to aktualnie jeden z najgorętszych tematów. W ośrodku Duszniki Arena 11 grudnia odbyło się w 
tym zakresie szkolenie prowadzone przez wybitnego eksperta Macieja Kiełbusa. W grupie słuchaczy było 80 samorządow-
ców i przedstawicieli spółek komunalnych. Wśród nich nowy prezes naszego DZK Sławomir Szymaszek.
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Środowiska i Gospodarki Wodnej  w 
sprawie programu „Zielone Samorzą-
dy”, które odbyło się 17 października, 
zapytała Krystyna Cieślak. Burmistrz 
uczestniczył w nim wraz z kierow-
nikiem promocji Damianem Boch-
nakiem oraz insp. ds. pozyskiwania 
środków zewnętrznych Barbarą Ro-
dak. Program ma charakter eduka-
cyjny i umożliwia uzyskanie aż 95 
proc. dofinansowania do planowane-
go w jego ramach przedsięwzięcia. 
Dusznicka delegacja złożyła projekt 
i prowadziła negocjacje. – Mamy na-
dzieję, że w niedługim czasie będzie-
my mogli podpisać umowę – zazna-
czył Lewandowski. Projekt dotyczy 
działalności klastra energetyczne-
go ARES i ma na celu m.in. orga-
nizowanie proekologicznych wy-
darzeń w każdej z gmin powiatu 
kłodzkiego.

Zarządzeniem nr 96/2019 bur-
mistrz powołał 28 października komi-
sję rekrutacyjną do przeprowadzenia 
naboru na wolne stanowisko ds. inwe-
stycji. Do tej informacji nawiązał Ro-
bert Kowal, pytając, czy postępowanie 
rekrutacyjne zakończyło się wyłonie-
niem odpowiedniego kandydata. Bur-
mistrz: – Nie, w tym naborze nikt się 
nie zgłosił, ale mamy plany reorgani-
zacji referatów Urzędu Miasta, będzie-
my je wdrażać do końca roku.

Byle nie na czworaka
– Na jakiej zasadzie będzie funkcjono-
wała nasza wypożyczalnia na Jamro-
zowej Polanie? – pytał Mateusz Ry-
beczka, wiceprzewodniczący Komisji 
ds. Społeczno-Kulturalnych, Oświaty, 
Zdrowia, Sportu i Turystyki, rozpo-
czynając „interpelacje, zapytania, wol-
ne wnioski i sprawy różne”. Rybeczkę 
interesowało zwłaszcza, czy wypoży-
czalnia sprzętu do narciarstwa biego-
wego będzie funkcjonowała w week-
endy. – Jest to niewątpliwie nasza duża 
atrakcja, chwalimy się nią, i chciał-
bym, aby ona w tym sezonie zimo-
wym dużo lepiej funkcjonowała niż 
ostatnio. Bo sporo było głosów nega-
tywnych, że przyjeżdżali nasi goście i 
nie mogli skorzystać z wypożyczalni 
lub nawet jakiegoś miejsca katerin-
gowego, gdzie osoba, która uprawia 
tę aktywność była na torze, a rodzi-
na po prostu czekała w samochodzie 
lub nie miała się gdzie za bardzo po-
dziać – przekonywał radny. Niestety, 
p.o. dyr. Miejskiego Ośrodka Kultury 
i Sportu nie była obecna na sesji. Bur-
mistrz zapewnił, że zwróci się do niej 
o udzielenie radnym odpowiedzi.

W sprawie zimowego utrzymania 
miasta wystąpił Ryszard Olszewski, 
wiceprzewodniczący Komisji Finan-
sów. – Czy jesteśmy przygotowani? 
Jaki jest zakres odśnieżania, co będzie 
odśnieżane w pierwszej kolejności? 
Jak będą odśnieżane chodniki? Będą 
posypywane, czy trzeba będzie cho-
dzić na czworaka? – pytał. 

Nastąpiła chwila wątpliwości, kto 
ma odpowiedzieć, ale zgłosił się bur-
mistrz. Zapewnił, że jak co roku gmi-
na przygotowuje się do akcji „zima”. 
– Miasto będzie odśnieżane, jak 
było do tej pory. Nie robiliśmy 
na razie jakichś większych zmian 
co do priorytetów odśnieżania – 
oznajmił. Zapowiedział przygotowa-
nie szerszej informacji na posiedze-
nie komisji.

O pracach nad projektem budżetu 
na przyszły rok mówił przewodniczą-
cy Komisji Finansów Jakub Biernacki. 
Przekonywał, że w tej sprawie powin-
ny się spotkać na wspólnym posiedze-
niu wszystkie komisje rady – tak jak 
dzieje się to w Kudowie czy Polanicy. 
Chodzi o to, żeby wszyscy radni byli 
właściwie poinformowani. Biernac-
kiego poparła w tej kwestii przewod-
nicząca. Natomiast burmistrz zwrócił 
uwagę, że jeszcze w tym roku mogą 

nastąpić duże sprzedaże mienia gmi-
ny. Jeśli dojdą do skutku, będą miały 
ogromny wpływ na kształt przyszło-
rocznego budżetu miasta. Zasugero-
wał, by rada uwzględniła to, planując 
prace nad budżetem. Wszak nie ma 
przeszkód prawnych, by budżet został 
uchwalony w styczniu.

Potrzeba alternatywy
Piotr Zilbert: – Jaki jest termin wyko-
nania Alei Chopina, ostateczny? I jaki 
rodzaj nawierzchni ostatecznie będzie 
na tej alei? 

Burmistrz: – Wykonawca ma ter-
min do 31 stycznia. Jeśli chodzi o na-
wierzchnię, to, jak już nieraz infor-
mowaliśmy, zgodnie z zapisami od 
konserwatora zabytków, ta nawierzch-
nia będzie jakby powrotem do orygi-
nalnej nawierzchni, czyli nawierzchni 
gruntowej. Ale to nie jest po prostu 
zwykła ziemna nawierzchnia, jest to 
mieszanka specjalnie wyselekcjono-
wana, wyliczona, ile procent jakiej 
frakcji ma się tam znajdować. Takie 
alejki funkcjonują czy to w Łazien-
kach Królewskich, czy w wielu róż-
nych parkach. Są oczywiście trudniej-
sze w utrzymaniu, ale jednocześnie 
sprawują zupełnie inne wrażenie, niż 
kostka betonowa.

Zdaniem Lewandowskiego zastoso-
wanie takiego rozwiązania wpisuje się 
w działania proekologiczne, podobnie 
jak np. rezygnacja z wykaszania łąk.

Filmowe klipy promocyjne, two-
rzone przez pracowników promo-
cji gminy pochwalił Robert Kowal. 
Przyznał, że pokazują one miasto od 
pięknej strony, ale… chciałby, żeby za 
tym poszło odpowiednie przygotowa-
nie Dusznik do tego, by turyści mo-
gli z tych naszych atrakcji jak najpeł-
niej korzystać. Jedną z takich atrakcji 
są trasy biegowe w Zieleńcu, ale tak-
że na łąkach poborowinowych. Radny 
pytał, czy będą przygotowywane.

Burmistrz zapewnił, że trasy w 
Zieleńcu będą utrzymywane w ta-
kim zakresie, jak co roku. Rów-
nież pętla rekreacyjna na łąkach 
poborowinowych będzie w miarę 
warunków pogodowych utrzymy-
wana.

Wiceprzewodniczący zaapelował, 
by z podejmowaniem decyzji o przy-
gotowaniu tej ostatniej nie czekano 
kilka dni, bo z jednej strony śnieg 
szybko tam znika, a z drugiej trasy 
cieszą się dużym zainteresowaniem. 
Zgodził się z tym burmistrz, zastrze-
gając jednak, że kiedy na Jamrozowej 
Polanie odbywają się zawody, angażo-
wanie sprzętu i ludzi w innym miejscu 
może się okazać niemożliwe.

Kowal nie dawał za wygraną: – Pa-
nie burmistrzu, ja właśnie dlatego o 
tym mówię. Bo ja wiem, że na arenie 
mamy bardzo dużo zawodów i tam 
tak naprawdę od początku stycznia do 
końca stycznia praktycznie cały czas 
się będzie coś działo i ci pracownicy 
będą zajęci. Ja chciałbym (...), żebyśmy 
poszukali jakiejś alternatywy..

Kowal chciał też wiedzieć, czy Ale-
ja Chopina będzie odśnieżana jeszcze 
w trakcie modernizacji. – Póki nie jest 
oddana do użytku, to jest to plac bu-
dowy, więc my tego nie odśnieżamy. 
Wszelkie prace, jakie będą robione na 
tej alei, będą robione tylko i wyłącznie 
przez wykonawcę.

Parabankowy mit
Profilu w internetowym serwisie spo-
łecznościowym Facebook przewodni-
cząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata 
Hołyst nie posiada, więc nie śledzi po-
stów i dyskusji w grupach. Jednak to, 
co się tam wypisuje mimo wszystko 
czasami do niej dociera.

– Znowu mi wpadł taki wpis po 
naszej jakiejś ostatniej komisji infra-
struktury, że sprzedajemy, wszystko 

sprzedajemy i sprzedajemy... I znowu 
ukazuje się słowo… „zastawione dział-
ki w parabankach”. Mam pytanie, ja-
kiego argumentu i jakiego atutu użyć, 
żeby więcej taki wpis nie pojawiał się. 
Bo pisać można różne rzeczy. Tylko 
jeżeli naprawdę nie zastawiamy dzia-
łek w parabankach, to jeszcze raz 
proszę mieszkańcom i autorowi tego 
wpisu wytłumaczyć, czy mamy zasta-
wione działki w parabankach, czy nie 
mamy – tymi słowami radna zwróciła 
się do kierowniczki Referatu Finanso-
wego Urzędu Miasta.

– Po raz kolejny chciałabym po-
wiedzieć, że absolutnie gmina nie 
ma zastawionych żadnych działek 
w parabankach, a co najważniejsze, 
prawo nam na to nie pozwala – oznaj-
miła Katarzyna Skowron. – Zobowią-
zania, jakie gmina może zaciągać, są 
regulowane prawnie, również to, jakie 
kredyty gmina może zaciągać i w jaki 
sposób się finansować. Gmina Dusz-
niki-Zdrój przestrzega prawa i żad-
ne działki w parabankach zastawione 
nie są, nie będą i żadnych zobowiązań, 
kredytów, żadnych sposobów finanso-
wania przez prawo zabronionych nie 
wykorzystujemy. Było to powtarzane 
już któryś raz. Mam nadzieję, że co-
raz więcej mieszkańców nas ogląda, 
więc do coraz większej liczby miesz-
kańców taka informacja, takie spro-
stowanie dotrze. No i też mam świa-
domość, że osoby, które kolejny raz 
piszą te rzeczy w internecie, też sta-
ram się tam nie zaglądać, mają tę 
świadomość, wiedzą, jak to wszyst-
ko funkcjonuje, wiedzą, jakie jest pra-
wo i wiedzą, że gmina Duszniki-Zdrój 
funkcjonuje zgodnie z prawem.

– Myślę, że jak spłacimy już… jak 
odkupimy te działki, to problem znik-
nie – dodała przewodnicząca rady.

Tej nie sprzedawać
Do wycofanego z porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie sprzeda-
ży działki nr 79 AM-4, obręb Podgó-
rze wrócił Piotr Zilbert. Przypomniał, 
że podczas sesji wrześniowej rada 
zgodziła się na sprzedaż pięciu nale-
żących do gminy działek w Podgórzu 
– nr 76/1, 76/3, 76/5, 76/6 i 76/8. Znaj-
dują się one w okolicy apartamentów 
„InnWersja”. Radny zauważył, że po-
łożone w tym samym rejonie działki 
nr 66, 67, 93 oraz 80 należą do gmi-
ny. – Jest to pewien kompleks działek, 
który, jak tutaj słusznie pan przewod-
niczący Kuba Biernacki zauważył, są 
w tej chwili objęte realizacją miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Duszniki-Zdrój. Z 
tego co wiemy, również uczestniczy-
łem w takim spotkaniu, ten plan prze-
widuje tam infrastrukturę narciarską, 
dwa czy trzy wyciągi. (…) W związku z 
powyższym w mojej opinii należało by 
się wstrzymać ze sprzedażą tych dzia-
łek do czasu sporządzenia tego miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – oświadczył radny. 

– Ale ja mam inny wniosek i bę-
dziemy na przyszłej sesji składali pro-
jekt takiej uchwały – kontynuował. 
– Wracam do uchwały podjętej we 
wrześniu w sprawie sprzedaży tych 
pięciu działek… Przyznam się, że ja 
też nie wykazałem się w tamtym mo-
mencie czujnością, ale chciałbym, że-
byśmy ten problem..., ten błąd napra-

wili.
Zilbert zapowiedział, że przygoto-

wywany projekt uchwały będzie 
propozycją zmiany wspomnianej 
uchwały wrześniowej w sprawie 
sprzedaży działek w Podgórzu, a 
ściślej – wyłączenia z tej sprzedaży 
nieruchomości nr 67/1, która sta-
nowi drogę prowadzącą do pozo-
stałych czterech działek przezna-
czonych do sprzedaży. – Uważam, 
że ta droga nie powinna podlegać 
sprzedaży, ponieważ jest to jedyna 
droga umożliwiająca komunikowanie 
się tego dużego obszaru działek gmin-
nych z drogą wojewódzką. Co oczywi-
ście wpływa, po pierwsze, na wartość 
tej nieruchomości i tych wszystkich 
nieruchomości. A po drugie, uważam, 
że ta droga została wydzielona po to, 
żeby ona służyła możliwością komu-
nikowania się. Jeżeli zostanie sprze-
dana jakiejś osobie, spowoduje to, że 
dojazd do tych wszystkich działek 
praktycznie nie będzie możliwy.

Był to ostatni głos ostatniego punk-
tu programu sesji. Przewodnicząca 
poprosiła jeszcze radnych o rozwa-
żenie możliwości skorzystania z za-
proszenia MKS ZEM Pogoń na Mi-
kołajkowy Turniej Badmintona oraz 
o przemyślenie udziału rady w akcji 
Szlachetna Paczka. Z kolei burmistrz 
Piotr Lewandowski zachęcał radnych, 
ale też mieszkańców, do pomocy w 
organizacji Dusznickiej Wigilii oraz 
świątecznego jarmarku. Jednocześnie 
zaprosił wszystkich do uczestnictwa w 
tych wydarzeniach.

Krzysztof
Jankowski

PRZETARG

BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA

SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI

położonej przy ul. Zdrojowej 8, na działce nr 76 AM1 obręb Zdrój

Przetarg odbędzie się 23 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta
w Dusznikach-Zdroju (sala nr 17).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
na konto nr 05 9523 10110200 0329 2002-0023

Wadium musi być na koncie Urzędu Miasta w dniu 20.12.2019 r.

Szczegółowe informacje zostały umieszczone
na stronie internetowej Urzędu Miasta www.bip.duszniki.pl

NR
DZIAŁKI

POWIERZCHNIA CENA WYWOŁAWCZA
DATA 

GODZINA PRZETARGU 

76      
     

GRUNT: 2.325 M2

BUDYNEK: 998 M2 2.600.000 ZŁ 
23.12.2019

GODZ. 10:00

WADIUM TERMIN WPŁATY
WADIUM PRZEZNACZENIE I POŁOŻENIE 

300.000 ZŁ DO
20.12.2019

NIERUCHOMOŚĆ MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA
JAKO OBIEKT O FUNKCJI USŁUGOWO-MIESZKANIOWEJ.
NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W OBRĘBIE AM1 ZDRÓJ



6 18 .12 .2019 -  16 .01 .2020 KURIER DUSZNICKI

Moc atrakcji
w Muzeum Papiernictwa
Wystawa świąteczna
Otwarta 6 grudnia,  prezentuje 
mieszczańskie tradycje świątecz-
ne z okresu międzywojennego. 

Na ekspozycji zobaczycie m.in. 
wnętrze pokoju z zastawą świątecz-
ną, choinką i szopką lwowską z lat 30. 
XX w., pochodzące ze Lwowa papiero-
we ozdoby choinkowe, a także kolek-
cję zimowych pocztówek z widokiem 
młyna papierniczego, Dusznik-Zdro-
ju oraz Zieleńca. Eksponaty pochodzą 
ze zbiorów Muzeum Etnograficznego 
we Wrocławiu, Muzeum Papiernictwa 
oraz osób prywatnych.

Wystawa przybliża także tradycje 
piernikarskie z Barda. Odkrywcą i 
kontynuatorem liczącej ponad 500 lat 
tradycji bardzkiego piernikarstwa jest 
Tomasz Karamon. W muzeum zapre-
zentowano należące do jego zbiorów 
oryginalne drewniane formy do wy-
pieku pierników, opakowania i archi-
walne fotografie. Po raz pierwszy po-
kazano także kolekcję historycznych 
opakowań po piernikach z Barda 
oraz drewniane formy piernikarskie, 
których autorem jest mistrz Oldrich 
Kvapil, a które nawiązują do histo-
rycznych motywów piernikarskich z 
Barda. 

Dawne pierniki były towarem luk-
susowym z co najmniej dwóch powo-
dów. Po pierwsze, składniki ciasta, ta-
kie jak miód i przyprawy korzenne, 
były bardzo drogie. Po drugie, po-
pularne obok pierników jadalnych 
były ciasta dekoracyjne, nie nadające 
się do konsumpcji, które dodatkowo 
malowano i złocono. Niektóre z nich 
miały około 2 metry wysokości. For-
my pełniły różne funkcje, np. kareta 
była podarunkiem dla młodej pary, 
a niemowlę w powijakach – z okazji 
chrzcin. Oznaką szacunku były pier-
nikowe rękawiczki.

Wystawa, której kuratorką jest 
Dagmara Kacperowska, czynna bę-
dzie do 21 stycznia. 

Sztuka papieru 
– prace duszniczan
Otwarcie tej wystawy zapla-
nowano na 18 grudnia, godz. 
13:00.  Uświetnić ma je koncert 
kolęd w wykonaniu chóru dziecię-
cego „Tarantella”, prowadzonego 
przez Agnieszkę Gbyl.

Wystawa organizowana jest po raz 
dziesiąty i stanowi podsumowanie ar-
tystycznej działalności dzieci oraz 
młodzieży Miejskiego Zespołu Szkół 
w Dusznikach-Zdroju. Na ekspozycji 
zaprezentowano prace wykonane w 
wielu plastycznych technikach: kom-
pozycje w papierze czerpanym, papie-
rowe kolaże, rysunki, przestrzenne 
instalacje oraz papiery barwione nie-
standardowymi sposobami. Cykl arty-
stycznych spotkań, podczas których 
powstały prace, został dofinansowany 
przez gminę Duszniki-Zdrój i realizo-
wany jest we współpracy z Miejskim 
Zespołem Szkół w Dusznikach Zdro-
ju. Koordynatorem projektu jest Do-
rota Zielińska-Pytlowany.

Patronat honorowy nad wystawą 
objął burmistrz Dusznik-Zdroju. Pra-
ce można oglądać do 23 lutego.

Papierowe 
miasto Joan-
ny Wiszniews-
kiej-Domańskiej
Wernisaż tej wystawy odbędzie się 
17 stycznia o godzinie 17:00. Ar-
tystka zaprezentuje swoje grafiki 
oraz obiekty przestrzenne.

Joanna Wiszniewska-Domańska zaj-
muje się rysunkiem, grafiką, kolażem, 
ilustracją i książką artystyczną. Obec-
nie pracuje na stanowisku profesora 
w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowa-
nia w Łodzi, gdzie prowadzi Pracow-
nię Ilustracji i Książki Artystycznej.                                                                                                                                    
Swoją twórczość prezentuje na 
licznych wystawach w kraju i na świe-
cie, a jej prace znajdują się w zbiorach 
wielu muzeów, bibliotek, galerii oraz 

O swojej twórczości mówi: „Bohate-
rem moich prac jest człowiek, meta-
foryczna podróż przez życie, człowiek 
jako poeta i marzyciel, a zarazem 
konstruktor swoich marzeń…”

Kuratorką wystawy jest Beata Dę-
bowska. Ekspozycja w nowej Galerii 
Sztuki Papieru Muzeum Papiernictwa 
będzie czynna do 5 lipca.

Wystawa fotografii 
Krzysztofa „Crisa” 
Froese
Bardzo popularny dusznicki arty-
sta zaprezentuje w Muzeum Pa-
piernictwa wybór swojej twór-
czości. Wernisaż wystawy – 24 
stycznia o godz. 18:00 – uświetni 
występ zespołu „Dom o Zielonych 
Progach”.

Zauroczony pięknem Ziemi Kłodz-
kiej Cris wykonał już tysiące zdjęć, 
które na co dzień możemy podziwiać 
w internecie. Na wystawie znajdzie się 
zaledwie drobny ułamek jego dorob-
ku, ale wybór i sposób prezentacji bę-
dzie podkreślał magię opowieści, któ-
re fotografik snuje niemal w każdym 
ze swoich kadrów.

To pierwsza taka wystawa fotogra-
mów Krzysztofa Froese. Jej kurato-
rem jest Marcin Lemejda.

Gorąco zachęcamy do udziału w 
wernisażach oraz do zwiedzania wy-
staw.

inf. Muzeum Papiernictwa

1) Wystawa świąteczna w Muzeum 
Papiernictwa – można ją zwiedzać do 
21 stycznia

2) Krzysztof "Cris" Froese podczas 
jednego ze swoich plenerów

3) Sztuka papieru – prace duszniczan. 
Ta wystawa to efekt cyklu artystycz-
nych spotkań, które odbywały się w 
papierni

4) Joanna Wiszniewska-Domańska, 
obiekt przestrzenny 
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Źródło: Gazeta Gmin nr 12(26), grudzień 1994

 na prośbę dyrekcji Muzeum Papiernic-
twa burmistrz zaapeluje do Fundacji Festi-
wali Chopinowskich o składanie zamówień 
w muzealnej drukami; 
 uruchomiono zegar na ratuszu; 
 gra orkiestra Zdrojowa; 
 trwają uzgodnienia co do miejsca 

umieszczenia tablicy pamiątkowej Związku 
Sybiraków; 
 Klub Sportowy „Pogoń” otrzymał po-

moc finansową (15 mln.), dodatkowo opła-
ty z targowiska i parkingu będą wpływały 
do kasy klubu; 
 Zarząd Miasta jest przychylny wnio-

skowi o zakup kserokopiarki dla Biblioteki 
Miejskiej; 
 odnowione będą słupy ogłoszeniowe; 
 w związku z jubileuszowym Festiwa-

lem Chopinowskim omawiana jest sprawa 
remontu elewacji budynku przy ul. Wojska 
Polskiego 25; 
 wkrótce ma zapaść decyzja co do przy-

szłości Muzeum Festiwali Chopinowskich 
(Pustelnik); 
 zimą powstanie lodowisko na Czarnym 

Stawie (ale chyba dopiero za rok ze względu 
na zanieczyszczenia stawu).

W związku sukcesem „Gazety Gmin” w 
konkursie dla prasy samorządowej oraz z 
okazji drugiej rocznicy wydawania nasze-
go miesięcznika R. Grzelakowski wystąpił z 
gratulacjami i wnioskiem o nagrodę dla re-
daktora części dusznickiej.

Inaczej niż dotychczas
trzeba zorganizować Dni Dusznik – postu-
lował radny Zdzisław Cetnarowicz. Powin-
ny być to dni, kiedy promuje się miasto, a 
imprezy nie są urządzane dla mieszkańców, 
ale przez mieszkańców dla ludzi z zewnątrz, 
żeby o Dusznikach mówiono w regionie i w 
Polsce, żeby przyciągnąć do miasta pienią-
dze. Dobrze byłoby, gdyby już teraz zawiąza-
ła się grupa ludzi, którzy zajmą się tą sprawą. 
Jeśli połączymy wysiłki, na pewno się uda – 
podkreślił Z. Cetnarowicz.

Radny poruszył też sprawę kształcenia 
dusznickiej młodzieży z myślą o przyszłości 
naszego miasta.

Lustrowała miasto
komisja ds. obywatelskich, porządku pu-
blicznego, handlu i usług pod przewodnic-
twem radnego Władysława Borka. Przed 
Festiwalem Chopinowskim komisja oceniła 
stan porządku w Dusznikach jako zadowala-
jący. W. Borek zaznaczył, że przeprowadzo-
ne lustracje miasta nie są akcją jednorazo-
wą.

Na wniosek komisji doszło do spotkania z 
komendantem rejonowym Policji i komen-
dantem komisariatu w Dusznikach – poru-
szono m. in. problem niezadowalającej este-
tyki i wyposażenia komisariatu. Członkowie 

komisji spotkali się też z funkcjonariusza-
mi Straży Miejskiej. Pozytywnie załatwiono 
skargę mieszkańców budynku obok hotelu 
w sprawie parkujących pod ich oknami au-
tobusów, podobnie rozwiązano problem sa-
mochodów parkujących przed byłą „Etiudą”. 
Komisja zajęła się rekrutacją kandydatów 
na ławników Sądu Rejonowego i Sądu Wo-
jewódzkiego. Do prac komisji należało rów-
nież opiniowanie podań o zezwolenie na 
sprzedaż alkoholu, a także dyscyplinowanie 
sprzedawców niewłaściwie prowadzących 
swoją działalność.

Spadek po FWP
czyli cztery budynki przejęte przez poprzed-
nie władze najprawdopodobniej znajdą w 
końcu opiekunów. Po dwóch nie rozstrzy-
gniętych przetargach zainteresowanych za-
proszono do negocjacji, w wyniku których 
domy „Barbara 1”, „Barbara 2” i „Wrzos” zo-
staną sprzedane, zaś „Preludium” wydzierża-
wione. Ceny domów będą niższe niż w wy-
cenie, nie mniej miasto otrzyma pieniądze, a 
domy, miejmy nadzieję, przestaną niszczeć. 
Ponieważ w chwili zamykania tego nume-
ru gazety transakcje nie są jeszcze dopięte 
na ostatni guzik, nie ujawniamy przyszłych 
właścicieli.

Radni dyskutowali nad przejmowaniem 
dalszych domów FWP. Zarząd Miasta chciał-
by pozyskać szczególnie budynki o znacze-
niu historycznym, będące w dobrym stanie. 
Zastanawiano się nad komunalizacją całego 
dusznickiego dobytku FWP (władze Polani-
cy postanowiły zrobić to u siebie) jednakże 
wraz z przejęciem domów mieszkalnych, bę-
dących zresztą w fatalnym stanie, miasto bę-
dzie musiało się zająć zamieszkującymi tam 
45 lokatorami. Wcześniej czy później jednak 
ten problem będzie musiała rozwiązać gmi-
na. Dlatego Zarząd Miasta postanowił zapo-
znać się szczegółowo ze stanem i warunka-
mi zasiedlenia domów FWP.

Na marginesie
Wiele osób obecnych na sesji narzekało, że 
niektórych mówców źle słychać. Rzeczywi-
ście akustyka sali posiedzeń nie jest najlep-
sza. A jeśli jeszcze niektórzy szepczą między 
sobą, bądź okna są otwarte, sytuacja się po-
garsza. Ten problem ciągnie się od lat. Pod-
czas spotkania z prezydentem Wałęsą rów-
nież trzeba było nastawiać uszu. Niestety 
poprzednie władze, choć nosiły się z zamia-
rem nagłośnienia sali, nie zdecydowały o 
przeznaczeniu na ten cel środków. A to w 
końcu trzeba zrobić. Dodatkowym efektem 
zainstalowania mikrofonów będzie możli-
wość przyłączenia magnetofonu do zapisu 
obrad, co również planowano od dawna. No 
i pewnie poprawi się dyscyplina wśród prze-
mawiających.

(kmj)

Praca wre w komisjach Z komisariatu
policji

Z Dusznik
w kilku zdaniach

24.10.94
• Zarząd dyskutował o komunalizacji mie-

nia FWP, na które składa się 7 budynków 
mieszkalnych i 10 domów wczasowych. 
Postanowiono opracować dokładne dane 
dot. budynków i ich mieszkańców.

• Postanowiono zamieścić w gazecie „The 
Warsaw Voice” ogłoszenie promujące 
Duszniki.

02.11.94
• Zarząd zaakceptował projekt umowy uży-

czenia budynku szkoły, a także projekt 
dzierżawy budynku DW „Preludium”.

• Zobowiązano ZBGKiM do bardziej efek-
tywnego działania w ściąganiu podatku od 

posiadaczy psów.
• W odpowiedzi na wystąpienie PKPS, Za-

rząd przeznaczył 1,5 mln. na przygotowa-
nie wigilii dla osób samotnych.

• Zaakceptowane zostało podanie PCK w 
sprawie udostępnienia lokalu i dofinan-
sowania uroczystości z okazji Dni Hono-
rowego Krwiodawstwa w kwocie 1,5 mln.

• Zarząd przeznaczył 2 mln. dla Towarzy-
stwa Miłośników Dusznik na zorganizo-
wanie wieczoru z okazji Święta Niepodle-
głości.

07.11.94
• Po rozmowie z komendantem posterun-

ku policji Krzysztofem Bożykiem Zarząd 

Rada Miejska w Dusznikach obrado-
wała 28 października. Oprócz najważ-
niejszych decyzji, podejmowanych 
uchwałami, radni zajmowali się tak-
że inwestycjami, porządkiem, kulturą, 
oświatą, bezpieczeństwom.

Spóźnione ślubowanie
złożył radny Heliodor Loose. Z powodu wy-
jazdu nie mógł on być obecny na pierwszej 
sesji Rady obecnej kadencji. Przypomnijmy, 
że radny Loose otrzymał w wyborach naj-
większą liczbę głosów ze wszystkich rad-
nych – 64.

6 posiedzeń
odbyła od lipca do października komisja ds. 
techniczno inwestycyjnych, której przewodzi 
radny i członek Zarządu Miasta Adolf Bez-
eg. Komisja zajmowała się następującymi 
sprawami: 
 w lipcu – budową kolektora ściekowego, 

porządkiem w lasach komunalnych (szcze-
gólnie zwrócono uwagę na palenie ognisk 
w nieodpowiednich miejscach), dzikim wy-
sypiskiem śmieci i gruzu w Podgórzu, zanie-
czyszczeniem Czarnego Stawu; 
 w sierpniu – planem ZBGKiM dot. po-

rządkowania miasta, komunikacją zimową 
w Zieleńcu w nadchodzącym sezonie i za-
gospodarowaniem przestrzennym Dusznik; 
 we wrześniu – telekomunikacją, sprze-

dażą szlifierni, hotelu i obiektów po FWP, 
stanem dróg w mieście, działalnością Spół-
dzie1ni Mieszkaniowej „Skarpa”, dalej ak-
cją zimową w Zieleńcu, odbiorem budynku 
szkoły; 
 w październiku – działalnością ZBG-

KiM, OSiR. 
Po przeanalizowaniu tych spraw komi-

sja postawiła łącznie 44 wnioski, z których 
9 zrealizowano, 16 nie zrealizowano i wyma-
gają pilnego rozparzenia, 19 pozostaje do re-
alizacji – są to głównie wnioski długofalowe.

Odwiedzili wszystkich
bliższych i dalszych „podopiecznych” człon-
kowie komisji ds. zdrowia, oświaty, kultury, 
sportu i rekreacji pod przewodnictwem rad-
nego Ryszarda Grzelakowskiego. 

Komisja od początku swej działalności od-
była łącznie aż 13 spotkań i postawiła wiele 
wniosków. W efekcie: 
 zdecydowano o nawiązaniu kontaktów 

towarzyskich z belgijskim towarzystwem 
„Otwartość i dialog” z siedzibą w Brukseli na 
wniosek tego towarzystwa; 
 przystąpiono do wykaszania łąk pobo-

rowinowych; 
 znaleziono sposób pozyskania mebli 

dla MOK oraz przeznaczono pieniądze na 
wsparcie zakupów książek dla Biblioteki 
Miejskiej; 

Z prac Zarządu Miasta

• 27.10 rozbijając szybę obok drzwi wej-
ściowych mieszkaniec Kudowy wtargnął 
do portierni Ośrodka Wypoczynkowego 
Elektrowni Opole SA na Jamrozowej Po-
lanie. Za szkody odpowie przed sądem w 
trybie przyspieszonym.

• 29.10 włamano się do sklepu wielobranżo-
wego przy ul. Wojska Polskiego 25. Skra-
dziono papierosy, artykuły spożywcze i 
kosmetyki na sumę 30 mln.

• 01.11 z zaparkowanego w Rynku małego 
fiata skradziono radio i głośniki o łącznej 
wartości ok. 6 mln.

• 06.11 przez uchylone okno złodziej wszedł 
do pokoju na parterze DW „Sudety”. Wy-
niósł buty i karton papierosów. Starty wy-
noszą ok. 1,3 mln.

• 11.11 z kwiaciarni w Rynku skradziono 
portfel z pieniędzmi. Złodziej odpowie 
przed sądem.

• Tego samego dnia włamano się do poko-
ju na parterze Sanatorium „Szymanow-
ski”, skąd zginął aparat fotograficzny, buty 
i sweter na sumę ok. 3,7 mln. Natomiast z 
pokoju na parterze DW „Metalowiec” zło-
dziej wyniósł dwa aparaty fotograficzne i 
pieniądze o łącznej wartości ok. 20 mln. 
Niestety ciągle powtarza się historia z nie-
domkniętymi oknami.

ustalił, że gmina zakupi farby do pomalo-
wania posterunku, a także przeznaczy w 
przyszłorocznym budżecie 30 mln na za-
kup urządzeń niezbędnych do wyposaże-
nia komisariatu.

• Zarząd zobowiązał burmistrza do wystą-
pienia do Komendy Wojewódzkiej Policji 
o zwiększenie obsady i doposażenie poste-
runku w Dusznikach.

• Zapoznano się z informacją inspektora 
nadzoru nt. usuwania usterek w budyn-
ku szkoły.

• Zarząd podjął uchwałę o ogłoszeniu prze-
targu ofertowego na dzierżawę lokalu po 
świetlicy dziecięcej przy ul. H. Sawickiej. 
Członkowie Zarządu spotkali się z oferen-
tami w celu sprzedaży domów przejętych 
od FWP. Zawarto wstępne porozumienie 
o sprzedaży DW „Barbara I” i „Wrzos”.

10.11.94
• Podjęto uchwałę w sprawie wydzierża-

wienia w drodze przetargu lokalu przy Pl. 
Warszawy 51.

• Zarząd przedstawił propozycje do projek-
tu budżetu gminy na rok 1995.

14.11.94
• Zarząd zobowiązał wykonawcę budyn-

ku szkoły Z. Depczyńskiego i inspektora 
nadzoru R. Pietrzyka do przedstawienia w 
terminie do 21.11.94 ostatecznego rozli-
czenia kosztów budowy wraz z aneksem 
i uzasadnieniem.

• Zarząd podjął uchwałę w sprawie pro-
mocji Dusznik w 1995 r. poprzez Agen-
cję Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu 
oraz firmę Texpol z Poznania (udział w 
promocyjnym Katalogu Gmin Polskich).

• Kto pilnie patrzy, co dzieje się w Duszni-
kach, ten zobaczy, że stojący od lat zegar 
na ratuszu, znów rozpoczął odmierzanie 
czasu.

• Za sprawą władz miasta i uzdrowiska po-
wróciła do hali spacerowej Orkiestra 
Zdrojowa, dając radość kuracjuszom, tu-
rystom i mieszkańcom.

• W siedzibie dyrekcji ZUK rozpoczyna z 
początkiem grudnia działalność Bibliote-
ka Zdrojowa. Kuracjusze będą mieli zno-
wu bliżej. Miejmy nadzieję, że ten księ-
gozbiór nie podzieli losu poprzedniego, 
należącego do Filii MBP, który spłonął 
1.04.92.

• Od 24.10 w kolekturze Totalizatora Spor-
towego przy ul. Zdrojowej 11a działa „Lo-
tomat”, dzięki któremu można grać spraw-
niej i szybciej. Nowością jest m. in. to, że 
komputer może sam wybierać liczby po-
przez losowanie i wydrukować wypełnio-
ny kupon. (...)

• Trwają zabiegi o uruchomienie pieszego 
przejścia turystycznego na granicy pol-
sko-czeskiej w Zieleńcu, przy Masaryko-
wej Chacie. Prawdopodobnie będzie moż-
na z niego skorzystać jeszcze w tym roku.
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Skibusem 
na narty
Dla wszystkich planujących od-
wiedzić Duszniki-Zdrój w sezonie 
zimowym, ale także dla mieszkań-
ców chcących aktywnie spędzić 
czas na nartach mamy dobrą wia-
domość: już 25 grudnia rusza ski-
bus! Nie musicie więc martwić się 
brakiem własnego transportu, czy 
też szukać miejsca parkingowe-
go przy stokach narciarskich. Do 
Stacji Narciarskiej Zieleniec doje-
dziecie skibusem.

Jak w latach ubiegłych, autobu-
sy rozpoczną kursowanie w pierw-
szy dzień Świąt Bożego Narodzenia 
(25 grudnia) i będą jeździły codzien-
nie do 1 marca 2020 r. na dwóch li-
niach: zielonej i niebieskiej. Linią 
niebieską dojedziecie także do kom-
pleksu Duszniki Arena oraz Ka-
mienia Rubartscha, skąd rozciąga-
ją się trasy narciarstwa biegowego. 
Na obu liniach wykonywanych bę-
dzie łącznie 10 kursów dziennie.  
W tym sezonie zostały utworzo-
ne dodatkowe przystanki (Par-
king 1 i Parking 2) z myślą o tu-
rystach przyjeżdżających na narty z 
pobliskich miejscowości. Aby zmniej-
szyć nieco ruch samochodów w Stacji 
Narciarskiej Zieleniec i zaoszczędzić 
czas potrzebny na znalezienie parkin-
gu, możecie zostawić samochód na 
jednym z dwóch parkingów przy 
ul. Wojska Polskiego i wsiąść od 
razu do skibusa. Przy parkingach 
zatrzymują się obie linie, dzięki cze-
mu będziecie mogli dostać się na stok 
o każdej porze dnia. 

Planujecie spędzić 
sylwestra na stoku, 
ale nie chcecie jechać 
własnym samochodem?
Specjalnie dla was przygotowaliśmy 
dodatkowy, nocny kurs. O godz. 1:30 
będziecie mogli swobodnie zje-
chać do miasta zarówno linią nie-
bieską jak i zieloną. 

Opłaty za przejazd skibusem po-
zostają bez zmian w stosunku do 
lat ubiegłych. Jednorazowy przejazd 
kosztuje 5 zł, bilet nabywa się u kie-
rowcy. Goście nocujący na terenie 
miasta – po opłaceniu opłaty uzdro-
wiskowej, ze specjalnym skibuspas-
sem i potwierdzeniem uiszczenia 
opłaty uzdrowiskowej mogą poruszać 
się skibusem bezpłatnie. Mieszkańcy 
Dusznik-Zdroju  również korzystają 
ze skibusa bezpłatnie po wyrobieniu 
w Urzędzie Miasta skibuspassa. 

Szczegółowy rozkład jazdy oraz 
mapę przystanków można znaleźć na 
stronie www.skibus.duszniki.pl

ps

Schemat trasy Skibusa
na sezon 2019/2020

linia zielona
linia niebieska

PODGÓRZE 09:20 11:25 13:30 16:05 19:00

KARCZMA 09:21 11:26 13:31 16:06 19:01

PARKOWA 09:23 11:28 13:33 16:08 19:03

IMPRESJA 09:25 11:30 13:35 16:10 19:05

PARK ZDROJOWY 09:26 11:31 13:36 16:11 19:06

PARKING B 09:28 11:33 13:38 16:13 19:08

PARKING A 09:30 11:35 13:40 16:15 19:10

PKS ZEM 09:37 11:42 13:47 16:22 19:17

DUSZNIKI ARENA 09:44 11:49 13:54 16:29 19:24

KOZIA HALA NŻ 09:51 11:56 14:01 16:36 19:31

INNWERSJA NŻ 09:54 11:59 14:04 16:39 19:34

KAMIEŃ RUBARTSHA 10:02 12:07 14:12 16:47 19:42

MIESZKO 10:04 12:09 14:14 16:49 19:44

WINTERPOL 10:06 12:11 14:16 16:51 19:46

PARKING GŁÓWNY 10:08 12:13 14:18 16:53 19:48

DIAMENT 10:09 12:14 14:19 16:54 19:49

NARTORAMA 10:10 12:15 14:20 16:55 19:50

PLAC WARSZAWY 08:30 10:15 15:20 17:00 20:30

PARKING A 08:32 10:17 15:22 17:02 20:32

PARKING B 08:34 10:19 15:24 17:04 20:34

PARK ZDROJOWY 08:36 10:21 15:26 17:06 20:36

IMPRESJA 08:37 10:22 15:27 17:07 20:37

MUZA 08:40 10:25 15:30 17:10 20:40

STALOWY ZDRÓJ N.Ż. 08:46 10:31 15:36 17:16 20:46

NARTORAMA 09:01 10:46 15:51 17:31 21:01

DIAMENT 09:02 10:47 15:52 17:32 21:02

PARKING GŁÓWNY 09:04 10:49 15:54 17:34 21:04

WINTERPOL 09:06 10:51 15:56 17:36 21:06

MIESZKO 09:08 10:53 15:58 17:38 21:08

Pełny rozkład jazdy z kursami powrotnymi 
ze stacji narciarskiej Zieleniec Ski Arena 
dostępny w punktach informacji turystycznej 
oraz na www.skibus.duszniki.pl

LINIA ZIELONA
WYJAZD NA NARTY

LINIA NIEBIESKA
WYJAZD NA NARTY

ZIELENIEC SKI ARENA

Park Zdrojowy
skrzyżowanie

ul. Zdrojowej i Chopina


