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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
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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 listopada 2019 do kwietnia 2020 r. trasy turystyczne na Szczelińcu Wielkim i
Błędnych Skałach są zamknięte dla
ruchu turystycznego. Wejście na trasy wyłącznie na własną odpowiedzialność.

XVI Sesja Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju odbędzie się 19
grudnia 2019 r. o godz. 13:00 w Sali
Posiedzeń Urzędu Miejskiego. Transmisja na żywo na stronie www.dusznikizdroj.esesja.pl

18.12.2019 - 16.01.2020

Biathlonowy początek roku
Koniec 2019 roku i początek 2020
w Dusznikach-Zdroju zapowiada
się bardzo interesująco. Wszystko za sprawą licznych imprez
biathlonowych, które już od stycznia będą się odbywały na Duszniki Arena. Jeśli jesteście pasjonatami
biathlonu lub chcielibyście zobaczyć
tę dyscyplinę na żywo, już dziś zarezerwujcie sobie czas wolny. Oto krótki przewodnik po wydarzeniach zimowych 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

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 sportowych na Dusznickiej Arenie. Zapraszamy do śledzenia strony www.visitduszniki.pl, na której znajduje się
kalendarz wydarzeń sportowych i kulturalnych.
ps

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)

Zabijamy siebie.
Powoli, ale skutecznie
Nie ma chyba takiej części naszego organizmu, która nie cierpi z
powodu trucizn powstających podczas spalania śmieci. Nasze domowe paleniska wydalają wówczas
do atmosfery substancje niezwykle groźne dla zdrowia.
Wodę możemy filtrować, żywność
wybierać ekologiczną, nawet wyprowadzić się możemy w czystszą okolicę,
ale przed zanieczyszczeniami powietrza tak łatwo nie uciekniemy. Najwięcej zanieczyszczeń pochodzi
z ogrzewania domów własnymi
piecami. Najbardziej niebezpieczne zanieczyszczania wydobywają
się z kominów, kiedy z pieca robimy śmietnik. Każdy z nas produkuje średnio ok. 300 kg. śmieci rocznie.
Najgorszym pomysłem na zagospodarowanie takiej ilości śmieci jest spalenie ich w piecu lub kominku.
Domowe piece nie są przystosowane do spalania śmieci, ponieważ proces ten zachodzi w nich w zbyt niskich
temperaturach. Tylko spalarnie przemysłowe są przystosowane do takiej
utylizacji, ponieważ do spalania odpadów wytwarzane są tam temperatury
od ok. 850°C do ponad 1.000°C. W domowych piecach czy kominkach tem-

peratura, jaką można uzyskać, jest za
niska, w wyniku czego nie dochodzi
do całkowitego spalania. Ponadto domowe piece czy kominki nie mają
najczęściej żadnych instalacji oczyszczających gazy, które wydobywają się
podczas procesu spalania.
Ogromnie szkodliwe jest spalanie
materiałów z PCV, z którego wykonane są m.in. otoczki kabli lub wykładziny, ponieważ w końcowym etapie ich
spalania wytwarzane są związki mające w swoim składzie chlor. Spalając
piankę poliuretanową, buty, odzież,
stare klejone meble itp. do atmosfery emitujemy cyjanowodór, który jest
jednym z najbardziej toksycznych
związków.
Spalając butelki typu PET, opakowania po jogurtach, plastikowe worki,
wypuszczamy do atmosfery dioksyny
– bardzo niebezpieczne związki zagrażające całemu naszemu organizmowi.
Dioksyny wpływają na hormony, najbardziej odczuwa to nasza tarczyca.
Niewątpliwie te związki przyczyniają
się również do powstawania chłoniaka, mięśniaka oraz nowotworów układu pokarmowego i płuc.
Kiedy spalasz odpady w swoim
piecu i pochylasz się nad nim, już

wtedy wdychasz szkodliwe substancje. Nie widzisz związków, które
wytwarzają się podczas spalania śmieci, ale te niewidzialne gołym okiem
związki chemiczne atakują całe twoje ciało, a Ty – nawet po wielu latach
– zaczynasz chorować. Zanieczyszczenia wchłaniane są nie tylko przez
układ oddechowy i pokarmowy, ale
także przez skórę.
Jeśli Ty, bądź Twój sąsiad, spalacie 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 szkodliwy dym, to jedząc plony, które wydają
się ekologiczne, trujesz się tym co wydobyło się z kominów podczas zimy.
Wszystko bowiem krąży w obiegu zamkniętym i kumuluje się w naszych
organizmach.
Wytłumaczeniem spalania odpadów nie może być argument, że dają
więcej ciepła, oraz to, że koszty są nieporównywalnie mniejsze. Owszem,
podczas spalania niektórych śmieci
można uzyskać wyższą temperaturę,
ale możesz tym uszkodzić komin oraz
sam piec. Jeśli niewystarczającym argumentem dla Ciebie jest to, że tru-

jesz siebie i swoich sąsiadów, to może
wizja zaklejonego pieca i pęknięć w
wewnętrznej strukturze komina przemówi do Ciebie. W tym momencie
pozornie zaoszczędzone środki będziesz musiał przeznaczyć na naprawę swojej instalacji.
Ludzie z niewiedzy spalają ramy
okienne, tłumacząc, że to przecież
drewno, a ta cieniusieńka warstwa
farby spali się szybko i nic się nikomu nie stanie. Spalanie jakichkolwiek
odpadów, które pokryto klejem, farbą,
lakierem, olejami wiąże się z uwalnianiem niezwykle szkodliwych związków organicznych. Kiedy te związki trafiają do atmosfery, wdychają je
wszyscy. Nie można więc usprawiedliwiać spalania takich rzeczy. Tak samo
jest ze sklejkami oraz płytami wiórowymi, z których podczas spalania wytwarza się formaldehyd – bardzo niebezpieczny wiązek. To, że coś wydaje
się być zrobione z drewna nie oznacza, 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
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XV SESJA RADY MIEJSKIEJ DUSZNIK-ZDROJU, 28 LISTOPADA

Uzdrowiskowa
w górę
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 jednostek organizacyjnych gminy zasiadł nowy prezes zarządu Dusznickiego Zakładu Komunalnego
– Sławomir Szymaszek. Po przeprowadzeniu konkursu Rada Nadzorcza DZK powołała go na próbny
okres trzech miesięcy od 1.11.2019 r.
do 31.01.2020 r.
Prezes Szymaszek ma 48 lat, ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Inżynierii Wojskowej we Wroclawiu z tytułem inżyniera budownictwa dróg
i mostów kołowych oraz studia podyplomowe w Centrum Kształcenia
Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku technologia środowiska, ze specjalizacją technologia
wód, ścieków i odpadów. Karierę zawodową rozpoczął od 4 letniej służby 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 Brytani. Od 2010 roku zawodowo związany
jest z Dusznikami, kiedy to podjął pracę w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
na stanowisku starszego specjalisty
d.s. technicznych i kosztorysanta. W
latach 2011-2018 pełnił funkcję kierownika działu technicznego Dusznickiego Zakładu Komunalnego.

Działki
na wnioski
Na wniosek burmistrza Piotra Lewandowskiego wycofano z porządku obrad projekt uchwały w sprawie
sprzedaży działki nr 79 AM-4, obręb
Podgórze. Powód: konieczność doprecyzowania stanu prawnego nieruchomości. Przewodniczący Komisji Finansów Jakub Biernacki wyjaśnił, że
w opracowywanym planie zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów działka zostanie prawdopodobnie
przeznaczona pod trasy narciarskie.
O sprzedaż działki lub jej części wnioskował jej dzierżawca, który zainwestował tam już niemałe środki – poinformował radny. Zaproponował
zwołanie odrębnego posiedzenia komisji w tej sprawie, by zastanowić się,
nad ew. wydzieleniem części tej nieruchomości, którą inwestor byłby zainteresowany.

– Czy my będziemy teraz sprzedawać działki na wnioski? Bo ja też
chciałbym złożyć parę wniosków na
wykup działek. Mam takie tutaj w
Dusznikach upatrzone. Czy rada będzie również nad tym dyskutowała?
Ewentualnie się zgodzi na sprzedaż takiej działki? Oczywiście, w przetargu
nieograniczonym – zdawał się ironizować radny Piotr Zilbert.
– Panie radny, panie Piotrze, oczywiście, jeśli jest pan zainteresowany
jako inwestor, bardzo proszę składać
takie wnioski do Urzędu Miasta o zakup jakichś działek. Mnie się wydaje,
że wszyscy się nad tym pochylimy i
będziemy rozpatrywać – odparł burmistrz.
Więcej uwag nie było, porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Dentysta w szkole
W części obrad poświęconej zapytaniom do szefów jednostek gminy
burmistrz podziękował dyr. Miejskiego Zespołu Szkół Renacie Brodziak
oraz p.o. dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej Katarzynie Froese za dobrą
współpracę przy uruchamianiu nowej
siedziby biblioteki w budynku szkolnym przy ul. Sprzymierzonych. Podziękował też wszystkim, którzy w ten
projekt się zaangażowali – pracownikom MBP, MOKiS, MZS, OPS, a także mieszkańcom, którzy pomagali w
przeprowadzce. Placówka została
ponownie otwarta w środę 27 listopada. W imieniu radnych podziękowała też przewodnicząca Aleksandra Hausner-Rosik.
Choć p.o. dyr. MOKiS Magdalena
Kijanka nie była obecna na sesji, Jakub Biernacki poprosił oficjalnie o
przedłożenie przez ośrodek preliminarza kosztów dwóch dużych imprez
biathlonowych, które mają się odbyć
na terenie ośrodka Duszniki Arena
z początkiem przyszłego roku. Chodzi o Puchar IBU oraz Mistrzostwa
Europy Leśników. Komisja Finansów
chce się zapoznać z tym preliminarzem, omawiając na najbliższym posiedzeniu projekt budżetu gminy na
rok 2020.
Piotr Zilbert zapytał, czy gabinet
dentystyczny funkcjonujący w Szkole Podstawowej będzie kontynuował
pracę w przyszłym roku. Dyr. Brodziak poinformowała, że umowa z dr
Nawrocką jest przedłużana co roku. –
Aczkolwiek myślę, że w szkole powinien funkcjonować nieco inny i

o innych standardach gabinet dentystyczny. Jeśli kiedykolwiek gmina będzie mogła pozyskać środki na
wyposażenie typowo szkolnego gabinetu stomatologicznego, to ja jestem
jak najbardziej za tym, żeby taki gabinet 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 prowadzone rozmowy z innymi dentystami, jak objąć dzieci dodatkową opieką.
Były rozmowy tutaj z gminy odnośnie
dentobusu, który mógłby przyjechać
do szkoły… Więc do momentu, kiedy ja nie będę miała jakiegokolwiek
innego rozwiązania i zapewnienia, że
będą środki na wyposażenie nowoczesnego, 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 radnych kierownik ds. promocji miasta
Damian Bochnak. Na wstępie zaznaczył, że plany te są ściśle uzależnione od kwoty, jaka w budżecie miasta
zostanie na cele promocyjne przeznaczona. Od tego zależy m.in. uruchomienie skibusa, który cieszy się coraz
większym zainteresowaniem turystów
odwiedzających Duszniki zimą. Kolejne wyzwania to trzy duże imprezy biathlonowe: wspomniane już Puchar IBU i Mistrzostwa Europy
Leśników w Biathlonie oraz zawody organizowane przez Polski Komitet Paraolimpijski. Do tego zestawu dochodzi szereg biathlonowych
imprez krajowych – Mistrzostwa Polski, mistrzostwa młodzików i zawody
w ramach Pucharu Polski. Tych imprez jest wiele, dlatego MOKiS potrzebuje pomocy miejskiego referatu
promocji zarówno przy ich organizacji, jak i promocji oraz relacjonowaniu. Choć referat bardziej skupia się
na działaniach związanych z Duszniki Arena, uczestniczy również w przeprowadzaniu mniejszych imprez organizowanych w Zieleńcu.
Wiosną pracowników promocji
czeka uruchomienie wypożyczalni
rowerów elektrycznych z uwzględnieniem doświadczeń po pierwszym
sezonie jej prowadzenia. Większe

wydarzenia organizowane cyklicznie przez referat to Kongres Młodego Samorządu oraz Olimpy Sportu.
Być może będą też inne, ale to zależy od uzyskania ewentualnego dofinansowania. Referat pomaga ponadto 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 informacje dla turystów i mieszkańców.
Informacje te przedstawiane często w
formie przyciągających uwagę animacji, których opracowywanie jest jednak bardzo pracochłonne i wymaga
dużego doświadczenia.

Skibus ograniczony
– Czy dobrze zrozumiałem: skibus
będzie, tak? Jak będzie, to proszę mi
powiedzieć tylko od kiedy? – dopytywał wiceprzewodniczący rady Robert
Kowal. – Skibus ruszy 25 grudnia,
czyli jak co roku. Będzie funkcjonował do końca lutego – poinformował Bochnak.
Również na prośbę Kowala przedstawił podsumowanie pierwszego sezonu miejskiej wypożyczalni rowerów
elektrycznych (dane te publikowaliśmy w poprzednim numerze). Burmistrz dodał, że rowery były wynajmowane nie tylko przez turystów czy
mieszkańców, którzy przejechali łącznie prawie 20 tys. km, ale także służyły pracownikom Urzędu Miasta jako
środek transportu w ramach wykonywania obowiązków służbowych.
Urzędnicy przejechali tym sposobem ok. 8 tys. km. Lewandowski
powiedział też, że trzeba się zastanowić nad stawkami na przyszły rok i
trochę je podnieść. Nie chodzi jednak
o to, żeby wypożyczalnia zarabiała (w
tym roku wpływy w przybliżeniu zbilansowały koszty), ale żeby odkładać
pieniądze na nieprzewidziane wydatki
serwisowe, np. na wymianę baterii, a
w perspektywie na wymianę najbardziej zużytych rowerów.
– Byliśmy zaskoczeni, jak dobrze
ten system się sprawował – przyznał
burmistrz. Nie było aktów wandalizmu, a liczni użytkownicy korzystali z
wypożyczalni wielokrotnie, używając
często rowerów na kilkudziesięciokilometrowych dystansach. Spełnia się
tym samym cel utworzenia wypoży-

czalni – umożliwienie turystom korzystania ze szlaków i miejsc nie zawsze
dostępnych zmotoryzowanym. Oczywiście istotny przy tym jest również
ekologiczny wymiar przedsięwzięcia.
Trzeba zatem myśleć o ulepszaniu i
rozwijaniu systemu. Problemem okazał się np. brak zapasowych baterii, co
czasami uniemożliwiało popołudniowe wykorzystanie roweru po jego intensywnym porannym użyciu. Przydałoby 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 nadchodzącym sezonie i ile osób przewieziono w minionym w ramach umowy za
prawie 260 tys. zł. – Nie wiadomo jeszcze dokładnie, jaki będzie koszt, ponieważ usługodawca nie został jeszcze
wyłoniony – odpowiedział burmistrz.
Szacuje się jednak, że będzie to ok.
120 tys. zł. Kwota jest znacznie mniejsza od tej z poprzedniego sezonu, ponieważ ograniczono liczbę planowanych przejazdów. Miasto nie
dysponuje danymi co do dokładnej
liczby osób korzystających ze skibusa
w minionym sezonie. Dlatego planuje
się wprowadzenie w przyszłości systemu elektronicznego, który pozwoliłby
zbierać szczegółowe informacje o ruchu pasażerów.

Prewencyjni
do kwietnia
Wyjaśnienia dotyczące niektórych
spraw poruszanych na ostatnich sesjach i komisjach przedstawiła radnym
wiceburmistrzyni
Karolina
Łuszczki.
Nie ma jeszcze odpowiedzi na
podpisaną przez 1.200 mieszkańców petycję do premiera Mateusza
Morawieckiego o przywrócenie
w Dusznikach komisariatu policji. Służby premiera przekierowały
pismo do ministra spraw wewnętrznych i administracji. W sprawie komisariatu interweniowali ponadto parlamentarzyści z naszego rejonu – poseł
Maciej Badora (PiS) i posłanka Monika Wielichowska (PO). Z jakim efektem – jeszcze nie wiadomo. Sekretarz gminy Wiesław Bator przekazał
najnowszą wiadomość: patrol prewencyjny, przysłany do Dusznik
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z Wrocławia w związku z niedawnymi wydarzeniami, będzie pełnił
u nas służbę do kwietnia. Z początkiem stycznia ruszy ponadto, jak co
roku, sezonowy posterunek policji w
Zieleńcu.
Kolejny temat to stan koryta By-

infrastruktury) Jakub Biernacki oznajmił, że komisja również zaopiniowała projekt pozytywnie. Pytań nie było,
uchwalę podjęto jednogłośnie.
Jednogłośnie rada przyjęła również uchwałę w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia

18.12.2019 - 16.01.2020

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

ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Duszniki-Zdrój. Podjęto ją jednogłośnie.

Gwóźdź do trumny

Małe sprzedaże

Przyjmując ustawę Prawo Oświatowe

Kolejne trzy projekty uchwał dotyczyły wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gminnej. Pierwszy obejmował działki położone u
zbiegu ulic Sportowej i Bohaterów
Getta (część działki 182/10 oraz
działki 172/11 do 172/17 AM-5 obręb Centrum). Przygotowano je do
sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego na wniosek mieszkańca, który jest zainteresowany ich zakupem. Teren nie jest objęty planem
zagospodarowania przestrzennego,
w studium zagospodarowania przestrzennego jest określony jako teren
skoncentrowanej zabudowy miejskiej.
Komisja Uzdrowiskowa i Spraw Gospodarczo-Technicznych zaopiniowała projekt pozytywnie, choć nie jednogłośnie – zaznaczył Jakub Biernacki.
Czy wniosek mieszkańca zainteresowanego zakupem dotyczył wszystkich nieruchomości objętych projektem uchwały – zapytał Piotr Zilbert.
Tak – potwierdziła kierowniczka referatu
techniczno-inwestycyjnego
Agnieszka Fituch. – Czy ten wniosek złożyła osoba, która jest właścicielem 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 obszarze szczególnego bezpośredniego
zagrożenia powodzią. Czy w związku
z tym jest możliwość postawienia tam
garaży i czy Wody Polskie zaopiniują
pozytywnie ich budowę w tym miejscu? – zastanawiał się radny. Jego zdaniem, jeśli nabywca zachce postawić
garaże, może być kłopot.
Robert Kowal zwrócił uwagę, że
wnioskodawcy nie chodziło o zabudowę, tylko o możliwość swobodnego przeprowadzenia remontu swojego domu, przylegającego do granicy
działek. Wg Agnieszki Fituch podział
terenu na działki „garażowe” okazał
się niefortunny, bo rzeczywiście nabywcy mogliby mieć problem z uzyskaniem od wnioskodawcy zgody na
zabudowę, która musiałaby przylegać 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 naszym mieście.
Rada przyjęła uchwałę dziewięcioma głosami. Przeciwny był Mieczysław 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 Centrum (ok. 50 m kw.) przy ul. Słowackiego 38. O zgodę na sprzedaż
tego terenu na poprawę zagospodarowania wystąpił właściciel sąsiedniej działki nr 123/20 w związku z
brakiem dojazdu do swojej nieruchomości. Komisja infrastruktury zaopiniowała projekt pozytywnie, choć
znowu nie jednogłośnie. Rada podjęła uchwałę dziesięcioma głosami,
wstrzymali się Aleksandra Hausner-Rosik, Ryszard Olszewski i Elżbieta
Żulińska.
Rada jednogłośnie zgodziła się na
sprzedaż w drodze przetargu niezamieszkałego lokalu nr 1 (56,6
m kw.) w nieruchomości Podgórze 35. Wcześniej komisja infrastruktury zaopiniowała projekt pozytywnie.
Lokal jest mocno zdewastowany i ze
względu na wysokie koszty jego remontu nikt z oczekujących na przydział gminnego mieszkania nie był
zainteresowany jego najmem.

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 samorządowców i przedstawicieli spółek komunalnych. Wśród nich nowy prezes naszego DZK Sławomir Szymaszek.
strzycy Dusznickiej oraz potoku Jastrzębnik. 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 Karolina Łuszczki informowała, że wykonawca przebudowy Alei Chopina
wystąpił o przedłożenie przez gminę, jako inwestora, gwarancji wierzytelności. Kosztowałoby to budżet miasta 56 tys. zł. Teraz wiceburmistrzyni
mogła przekazać radnym wiadomość,
że w wyniku negocjacji udało się wykonawcę od żądania gwarancji odwieźć. – Natomiast jestem zobowiązana państwa poinformować, że mamy
generalnie problemy, jeżeli chodzi o postęp prac na Alei Chopina.
My robimy wszystko, żeby te problemy zniwelować, dyscyplinujemy wykonawcę. Jednak wiemy, że wykonawca ma rozpoczętych kilka inwestycji i
pracowników z tych inwestycji w różnych miastach przerzuca. Najbliższa
rada budowy w kolejny piątek, będą
mogła przekazać państwu jakieś dodatkowe informacje, w formie mailowej.

Aż dwanaście uchwał
podjęli radni podczas tej listopadowej sesji. Pierwszy z przygotowanych
projektów dotyczył przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Duszniki-Zdrój. Regulamin był omawiany wcześniej w komisjach i uzyskał pozytywną opinię
Wód Polskich. Wiceprzewodniczący
Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Gospodarczo-Technicznych (tzw. komisji

odpłatności za pobyt w ośrodku
wsparcia – w schronisku dla osób
bezdomnych. Projekt został przygotowany przez dyrektorkę Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze
zmianami w przepisach. Przedstawił go krótko Wiesław Bator. Krystyna Cieślak, przewodnicząca Komisji
ds. Społeczno-Kulturalnych, Oświaty,
Zdrowia, Sportu i Turystyki, poinformowała 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 – informowała insp. ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Agnieszka
Kunc. Pierwszy – w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Duszniki-Zdrój.
Drugi – w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Duszniki-Zdrój na lata
2019–2023”. Oba projekty otrzymały wcześniej pozytywną rekomendację komisji infrastruktury. Rada przyjęła je jednogłośnie.
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym na gminy przez ustawę Prawo
Oświatowe, rada podjęła (jednogłośnie) uchwałę w sprawie ustalenia
sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Duszniki-Zdrój. Dusznicka sieć
przedszkolna to oczywiście jedna placówka – Przedszkole Publiczne przy
ul. Krakowskiej 3. Projekt uchwały
uzyskał pozytywne opinie – Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty oraz

w 2016 r. parlament zdecydował o likwidacji trzyletnich gimnazjów i przywróceniu ośmioletniej szkoły podstawowej. Rady gmin zobowiązano do
potwierdzenia zakończenia działalności ich placówek gimnazjalnych w
terminie do 30 listopada br. W związku z tym radni przyjęli uchwałę w
sprawie stwierdzenia zakończenia
działalności gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest
Gmina Miejska Duszniki-Zdrój.
Ponieważ tą samą ustawą zlikwidowano również trzyletnie licea i przywrócono czteroletnie, kolejna podjęta przez radę obligatoryjna uchwała
dotyczyła stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w
Dusznikach-Zdroju w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dusznikach-Zdroju wchodzące w skład
Miejskiego Zespołu Szkół w
Dusznikach-Zdroju.
Obie uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja ds. Społeczno-Kulturalnych, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki. Podjęto je jednogłośnie.
Sekretarz gminy Wiesław Bator
przypomniał, że Statut Miasta Duszniki-Zdrój uchwalono w 2014 r. Od
tego czasu wprowadzono w nim cztery zmiany, a najistotniejszą z nich była
ta z 30 stycznia br. ujmująca zmiany w
ustawie o samorządzie gminnym dotyczące m.in. obligatoryjnych komisji
rady, a także tzw. inicjatywy obywatelskiej. Mocno pozmienianym statutem
z poprawkami zawartymi w kilku dokumentach trudno już się było posługiwać, w związku z czym postanowiono ujednolicić jego treść. W efekcie
powstał projekt uchwały w sprawie

Turyści zapłacą więcej
Radni nie mieli wątpliwości co do konieczności przyjęcia nowej uchwały w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłaty uzdrowiskowej oraz
zasad jej poboru na obszarze gminy Duszniki-Zdrój. Opłatę uzdrowiskową podniesiono jednogłośnie z
3,50 na 4 zł za każdą rozpoczętą dobę
pobytu w naszym mieście. W przypadku dzieci do lat 12, osób z niepełnosprawnością oraz kombatantów stawka wzrasta z 1 na 2 zł. Opłata ta nie
były zmieniana od r. 2014, a maksymalna dopuszczana prawem stawka
to 4,48 zł – przypomniała referująca
projekt kierowniczka Referatu Finansowego Katarzyna Skowron.
Przypomnijmy, że na poprzedniej
sesji przewodniczący Komisji Finansów Jakub Biernacki oświadczył, że
komisja postanowiła jednogłośnie
złożyć wniosek o bezwzględne podwyższenie stawki opłaty uzdrowiskowej od 2020 r. – Sąsiednie gminy
uzdrowiskowe, jak Kudowa i Polanica od wielu lat już mają stawkę 4 zł,
my mamy 3,50 od roku chyba 2012 –
argumentował. No a przecież wiadomo, że budżet gminy bardzo potrzebuje nowych źródeł wpływów. Burmistrz
dodał wówczas: – Pomysł, by podwyższyć tę stawkę zrodził się na spotkaniu
z przedsiębiorcami, zorganizowanym
w sprawie skibusa.
Media donoszą jednak ostatnio, że
„Biała księga regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce”, przygotowana przez Departament Turystyki
Ministerstwa Sportu i Turystyki, przynosi propozycję zmian w prawie turystycznym, uzdrowiskowym i podatkowym. Pojawia się w niej pomysł
likwidacji opłaty uzdrowiskowej
i zastąpienia jej podatkiem turystycznym. Podatek ten miałby być przekazywany do nowego, Centralnego
Funduszu Promocji Turystyki, gdzie
miałby być dokonywany podział środków. Pomysł oprotestowało już Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych.

Reorganizacja
w ratuszu
Z opłatą uzdrowiskową związane było
również pierwsze z pytań dotyczących
sprawozdania burmistrza z jego pracy za ostatni okres. Travel Host to
firma oferująca system obsługujący pobieranie opłaty miejscowej
i uzdrowiskowej. Burmistrz spotkał
się z jej przedstawicielami 5 listopada.
Jakie będą kolejne kroki w kwestii?
Czy są szanse wdrożenia tego programu w naszej gminie?– zapytał Jakub
Biernacki.
Piotr Lewandowski pozytywnie
ocenił możliwości programu komputerowego firmy. Umożliwia on dokładne monitorowanie poboru opłaty 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 oferuje możliwości wstępnego bezpłatnego przetestowania programu. – Jest
on na pewno dużym ułatwieniem, ale
może też spowodować duży chaos, jeśli będziemy próbowali go wprowadzić, ale się okaże, że on nie działa,
że coś jest nie tak – dodał. W tej sytuacji warunkiem podjęcia decyzji o
zakupie systemu jest możliwość bezpłatnego przetestowania go przez sezon zimowy przy udziale kilku zainteresowanych obiektów hotelowych.
Firma Travel Host jeszcze nie odpowiedziała na tę propozycję gminy. –
Mam nadzieję, że dojdziemy do jakiegoś porozumienia, bo fajnie by było
wprowadzić takie rozwiązanie.
O spotkanie w warszawskiej siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony
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Środowiska i Gospodarki Wodnej w
sprawie programu „Zielone Samorządy”, które odbyło się 17 października,
zapytała Krystyna Cieślak. Burmistrz
uczestniczył w nim wraz z kierownikiem promocji Damianem Bochnakiem oraz insp. ds. pozyskiwania
środków zewnętrznych Barbarą Rodak. Program ma charakter edukacyjny i umożliwia uzyskanie aż 95
proc. dofinansowania do planowanego w jego ramach przedsięwzięcia.
Dusznicka delegacja złożyła projekt
i prowadziła negocjacje. – Mamy nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli podpisać umowę – zaznaczył Lewandowski. Projekt dotyczy
działalności klastra energetycznego ARES i ma na celu m.in. organizowanie proekologicznych wydarzeń w każdej z gmin powiatu
kłodzkiego.
Zarządzeniem nr 96/2019 burmistrz powołał 28 października komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia
naboru na wolne stanowisko ds. inwestycji. Do tej informacji nawiązał Robert Kowal, pytając, czy postępowanie
rekrutacyjne zakończyło się wyłonieniem odpowiedniego kandydata. Burmistrz: – Nie, w tym naborze nikt się
nie zgłosił, ale mamy plany reorganizacji referatów Urzędu Miasta, będziemy je wdrażać do końca roku.

Byle nie na czworaka
– Na jakiej zasadzie będzie funkcjonowała nasza wypożyczalnia na Jamrozowej Polanie? – pytał Mateusz Rybeczka, wiceprzewodniczący Komisji
ds. Społeczno-Kulturalnych, Oświaty,
Zdrowia, Sportu i Turystyki, rozpoczynając „interpelacje, zapytania, wolne wnioski i sprawy różne”. Rybeczkę
interesowało zwłaszcza, czy wypożyczalnia sprzętu do narciarstwa biegowego będzie funkcjonowała w weekendy. – Jest to niewątpliwie nasza duża
atrakcja, chwalimy się nią, i chciałbym, aby ona w tym sezonie zimowym dużo lepiej funkcjonowała niż
ostatnio. Bo sporo było głosów negatywnych, że przyjeżdżali nasi goście i
nie mogli skorzystać z wypożyczalni
lub nawet jakiegoś miejsca kateringowego, gdzie osoba, która uprawia
tę aktywność była na torze, a rodzina po prostu czekała w samochodzie
lub nie miała się gdzie za bardzo podziać – przekonywał radny. Niestety,
p.o. dyr. Miejskiego Ośrodka Kultury
i Sportu nie była obecna na sesji. Burmistrz zapewnił, że zwróci się do niej
o udzielenie radnym odpowiedzi.
W sprawie zimowego utrzymania
miasta wystąpił Ryszard Olszewski,
wiceprzewodniczący Komisji Finansów. – Czy jesteśmy przygotowani?
Jaki jest zakres odśnieżania, co będzie
odśnieżane w pierwszej kolejności?
Jak będą odśnieżane chodniki? Będą
posypywane, czy trzeba będzie chodzić na czworaka? – pytał.
Nastąpiła chwila wątpliwości, kto
ma odpowiedzieć, ale zgłosił się burmistrz. Zapewnił, że jak co roku gmina 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 przygotowanie szerszej informacji na posiedzenie komisji.
O pracach nad projektem budżetu
na przyszły rok mówił przewodniczący Komisji Finansów Jakub Biernacki.
Przekonywał, że w tej sprawie powinny się spotkać na wspólnym posiedzeniu wszystkie komisje rady – tak jak
dzieje się to w Kudowie czy Polanicy.
Chodzi o to, żeby wszyscy radni byli
właściwie poinformowani. Biernackiego poparła w tej kwestii przewodnicząca. Natomiast burmistrz zwrócił
uwagę, że jeszcze w tym roku mogą
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nastąpić duże sprzedaże mienia gminy. Jeśli dojdą do skutku, będą miały
ogromny wpływ na kształt przyszłorocznego budżetu miasta. Zasugerował, 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 wykonania Alei Chopina, ostateczny? I jaki
rodzaj nawierzchni ostatecznie będzie
na tej alei?
Burmistrz: – Wykonawca ma termin do 31 stycznia. Jeśli chodzi o nawierzchnię, to, jak już nieraz informowaliśmy, zgodnie z zapisami od
konserwatora zabytków, ta nawierzchnia będzie jakby powrotem do oryginalnej nawierzchni, czyli nawierzchni
gruntowej. Ale to nie jest po prostu
zwykła ziemna nawierzchnia, jest to
mieszanka specjalnie wyselekcjonowana, wyliczona, ile procent jakiej
frakcji ma się tam znajdować. Takie
alejki funkcjonują czy to w Łazienkach Królewskich, czy w wielu różnych parkach. Są oczywiście trudniejsze w utrzymaniu, ale jednocześnie
sprawują zupełnie inne wrażenie, niż
kostka betonowa.
Zdaniem Lewandowskiego zastosowanie takiego rozwiązania wpisuje się
w działania proekologiczne, podobnie
jak np. rezygnacja z wykaszania łąk.
Filmowe klipy promocyjne, tworzone przez pracowników promocji gminy pochwalił Robert Kowal.
Przyznał, że pokazują one miasto od
pięknej strony, ale… chciałby, żeby za
tym poszło odpowiednie przygotowanie Dusznik do tego, by turyści mogli z tych naszych atrakcji jak najpełniej korzystać. Jedną z takich atrakcji
są trasy biegowe w Zieleńcu, ale także na łąkach poborowinowych. Radny
pytał, czy będą przygotowywane.
Burmistrz zapewnił, że trasy w
Zieleńcu będą utrzymywane w takim zakresie, jak co roku. Również pętla rekreacyjna na łąkach
poborowinowych będzie w miarę
warunków pogodowych utrzymywana.
Wiceprzewodniczący zaapelował,
by z podejmowaniem decyzji o przygotowaniu 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, zastrzegając jednak, że kiedy na Jamrozowej
Polanie odbywają się zawody, angażowanie sprzętu i ludzi w innym miejscu
może się okazać niemożliwe.
Kowal nie dawał za wygraną: – Panie 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 Aleja Chopina będzie odśnieżana jeszcze
w trakcie modernizacji. – Póki nie jest
oddana do użytku, to jest to plac budowy, 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 społecznościowym Facebook przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata
Hołyst nie posiada, więc nie śledzi postów 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 infrastruktury, że sprzedajemy, wszystko

sprzedajemy i sprzedajemy... I znowu
ukazuje się słowo… „zastawione działki w parabankach”. Mam pytanie, jakiego argumentu i jakiego atutu użyć,
żeby więcej taki wpis nie pojawiał się.
Bo pisać można różne rzeczy. Tylko
jeżeli naprawdę nie zastawiamy działek w parabankach, to jeszcze raz
proszę mieszkańcom i autorowi tego
wpisu wytłumaczyć, czy mamy zastawione działki w parabankach, czy nie
mamy – tymi słowami radna zwróciła
się do kierowniczki Referatu Finansowego Urzędu Miasta.
– Po raz kolejny chciałabym powiedzieć, że absolutnie gmina nie
ma zastawionych żadnych działek
w parabankach, a co najważniejsze,
prawo nam na to nie pozwala – oznajmiła Katarzyna Skowron. – Zobowiązania, jakie gmina może zaciągać, są
regulowane prawnie, również to, jakie
kredyty gmina może zaciągać i w jaki
sposób się finansować. Gmina Duszniki-Zdrój przestrzega prawa i żadne działki w parabankach zastawione
nie są, nie będą i żadnych zobowiązań,
kredytów, żadnych sposobów finansowania przez prawo zabronionych nie
wykorzystujemy. Było to powtarzane
już któryś raz. Mam nadzieję, że coraz więcej mieszkańców nas ogląda,
więc do coraz większej liczby mieszkańców taka informacja, takie sprostowanie dotrze. No i też mam świadomość, że osoby, które kolejny raz
piszą te rzeczy w internecie, też staram się tam nie zaglądać, mają tę
świadomość, wiedzą, jak to wszystko funkcjonuje, wiedzą, jakie jest prawo i wiedzą, że gmina Duszniki-Zdrój
funkcjonuje zgodnie z prawem.

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

Tej nie sprzedawać
Do wycofanego z porządku obrad
projektu uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 79 AM-4, obręb Podgórze wrócił Piotr Zilbert. Przypomniał,
że podczas sesji wrześniowej rada
zgodziła się na sprzedaż pięciu należących do gminy działek w Podgórzu
– nr 76/1, 76/3, 76/5, 76/6 i 76/8. Znajdują się one w okolicy apartamentów
„InnWersja”. Radny zauważył, że położone w tym samym rejonie działki
nr 66, 67, 93 oraz 80 należą do gminy. – Jest to pewien kompleks działek,
który, jak tutaj słusznie pan przewodniczący Kuba Biernacki zauważył, są
w tej chwili objęte realizacją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki-Zdrój. Z
tego co wiemy, również uczestniczyłem w takim spotkaniu, ten plan przewiduje tam infrastrukturę narciarską,
dwa czy trzy wyciągi. (…) W związku z
powyższym w mojej opinii należało by
się wstrzymać ze sprzedażą tych działek do czasu sporządzenia tego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego – oświadczył radny.
– Ale ja mam inny wniosek i będziemy na przyszłej sesji składali projekt 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 momencie czujnością, ale chciałbym, żebyśmy ten problem..., ten błąd napra-

wili.
Zilbert zapowiedział, że przygotowywany 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 stanowi drogę prowadzącą do pozostałych czterech działek przeznaczonych do sprzedaży. – Uważam,
że ta droga nie powinna podlegać
sprzedaży, ponieważ jest to jedyna
droga umożliwiająca komunikowanie
się tego dużego obszaru działek gminnych z drogą wojewódzką. Co oczywiście 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 komunikowania się. Jeżeli zostanie sprzedana jakiejś osobie, spowoduje to, że
dojazd do tych wszystkich działek
praktycznie nie będzie możliwy.
Był to ostatni głos ostatniego punktu programu sesji. Przewodnicząca
poprosiła jeszcze radnych o rozważenie możliwości skorzystania z zaproszenia MKS ZEM Pogoń na Mikołajkowy 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

NR
DZIAŁKI

76

5

POWIERZCHNIA

CENA WYWOŁAWCZA

DATA
GODZINA PRZETARGU

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

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
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18.12.2019 - 16.01.2020

Moc atrakcji
w Muzeum Papiernictwa
Wystawa świąteczna
Otwarta 6 grudnia, prezentuje
mieszczańskie tradycje świąteczne z okresu międzywojennego.
Na ekspozycji zobaczycie m.in.
wnętrze pokoju z zastawą świąteczną, choinką i szopką lwowską z lat 30.
XX w., pochodzące ze Lwowa papierowe ozdoby choinkowe, a także kolekcję zimowych pocztówek z widokiem
młyna papierniczego, Dusznik-Zdroju 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 zaprezentowano należące do jego zbiorów
oryginalne drewniane formy do wypieku pierników, opakowania i archiwalne fotografie. Po raz pierwszy pokazano także kolekcję historycznych
opakowań po piernikach z Barda
oraz drewniane formy piernikarskie,
których autorem jest mistrz Oldrich
Kvapil, a które nawiązują do historycznych motywów piernikarskich z
Barda.
Dawne pierniki były towarem luksusowym z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, składniki ciasta, takie jak miód i przyprawy korzenne,
były bardzo drogie. Po drugie, popularne obok pierników jadalnych
były ciasta dekoracyjne, nie nadające
się do konsumpcji, które dodatkowo
malowano i złocono. Niektóre z nich
miały około 2 metry wysokości. Formy pełniły różne funkcje, np. kareta
była podarunkiem dla młodej pary,
a niemowlę w powijakach – z okazji
chrzcin. Oznaką szacunku były piernikowe rękawiczki.
Wystawa, której kuratorką jest
Dagmara Kacperowska, czynna będzie do 21 stycznia.

Sztuka papieru
– prace duszniczan
Otwarcie tej wystawy zaplanowano na 18 grudnia, godz.
13:00. Uświetnić ma je koncert
kolęd w wykonaniu chóru dziecięcego „Tarantella”, prowadzonego
przez Agnieszkę Gbyl.
Wystawa organizowana jest po raz
dziesiąty i stanowi podsumowanie artystycznej działalności dzieci oraz
młodzieży Miejskiego Zespołu Szkół
w Dusznikach-Zdroju. Na ekspozycji
zaprezentowano prace wykonane w
wielu plastycznych technikach: kompozycje w papierze czerpanym, papierowe kolaże, rysunki, przestrzenne
instalacje oraz papiery barwione niestandardowymi sposobami. Cykl artystycznych spotkań, podczas których
powstały prace, został dofinansowany
przez gminę Duszniki-Zdrój i realizowany jest we współpracy z Miejskim
Zespołem Szkół w Dusznikach Zdroju. Koordynatorem projektu jest Dorota Zielińska-Pytlowany.
Patronat honorowy nad wystawą
objął burmistrz Dusznik-Zdroju. Prace można oglądać do 23 lutego.

Papierowe
miasto Joanny Wiszniewskiej-Domańskiej
Wernisaż tej wystawy odbędzie się
17 stycznia o godzinie 17:00. Artystka zaprezentuje swoje grafiki
oraz obiekty przestrzenne.
Joanna Wiszniewska-Domańska zajmuje się rysunkiem, grafiką, kolażem,
ilustracją i książką artystyczną. Obecnie pracuje na stanowisku profesora
w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi, gdzie prowadzi Pracownię Ilustracji i Książki Artystycznej.
Swoją twórczość prezentuje na
licznych wystawach w kraju i na świecie, a jej prace znajdują się w zbiorach
wielu muzeów, bibliotek, galerii oraz
O swojej twórczości mówi: „Bohaterem moich prac jest człowiek, metaforyczna podróż przez życie, człowiek
jako poeta i marzyciel, a zarazem
konstruktor swoich marzeń…”
Kuratorką wystawy jest Beata Dębowska. Ekspozycja w nowej Galerii
Sztuki Papieru Muzeum Papiernictwa
będzie czynna do 5 lipca.

1
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Wystawa fotografii
Krzysztofa „Crisa”
Froese
Bardzo popularny dusznicki artysta zaprezentuje w Muzeum Papiernictwa wybór swojej twórczości. Wernisaż wystawy – 24
stycznia o godz. 18:00 – uświetni
występ zespołu „Dom o Zielonych
Progach”.
Zauroczony pięknem Ziemi Kłodzkiej Cris wykonał już tysiące zdjęć,
które na co dzień możemy podziwiać
w internecie. Na wystawie znajdzie się
zaledwie drobny ułamek jego dorobku, ale wybór i sposób prezentacji będzie podkreślał magię opowieści, które fotografik snuje niemal w każdym
ze swoich kadrów.
To pierwsza taka wystawa fotogramów Krzysztofa Froese. Jej kuratorem jest Marcin Lemejda.
Gorąco zachęcamy do udziału w
wernisażach oraz do zwiedzania wystaw.
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 artystycznych spotkań, które odbywały się w
papierni
4) Joanna Wiszniewska-Domańska,
obiekt przestrzenny
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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 12(26), grudzień 1994

Praca wre w komisjach
Rada Miejska w Dusznikach obradowała 28 października. Oprócz najważniejszych
decyzji,
podejmowanych
uchwałami, radni zajmowali się także inwestycjami, porządkiem, kulturą,
oświatą, bezpieczeństwom.

Spóźnione ślubowanie
złożył radny Heliodor Loose. Z powodu wyjazdu nie mógł on być obecny na pierwszej
sesji Rady obecnej kadencji. Przypomnijmy,
że radny Loose otrzymał w wyborach największą liczbę głosów ze wszystkich radnych – 64.

6 posiedzeń
odbyła od lipca do października komisja ds.
techniczno inwestycyjnych, której przewodzi
radny i członek Zarządu Miasta Adolf Bezeg. Komisja zajmowała się następującymi
sprawami:
 w lipcu – budową kolektora ściekowego,
porządkiem w lasach komunalnych (szczególnie zwrócono uwagę na palenie ognisk
w nieodpowiednich miejscach), dzikim wysypiskiem śmieci i gruzu w Podgórzu, zanieczyszczeniem Czarnego Stawu;
 w sierpniu – planem ZBGKiM dot. porządkowania miasta, komunikacją zimową
w Zieleńcu w nadchodzącym sezonie i zagospodarowaniem przestrzennym Dusznik;
 we wrześniu – telekomunikacją, sprzedażą szlifierni, hotelu i obiektów po FWP,
stanem dróg w mieście, działalnością Spółdzie1ni Mieszkaniowej „Skarpa”, dalej akcją zimową w Zieleńcu, odbiorem budynku
szkoły;
 w październiku – działalnością ZBGKiM, OSiR.
Po przeanalizowaniu tych spraw komisja postawiła łącznie 44 wnioski, z których
9 zrealizowano, 16 nie zrealizowano i wymagają pilnego rozparzenia, 19 pozostaje do realizacji – są to głównie wnioski długofalowe.

Odwiedzili wszystkich
bliższych i dalszych „podopiecznych” członkowie komisji ds. zdrowia, oświaty, kultury,
sportu i rekreacji pod przewodnictwem radnego Ryszarda Grzelakowskiego.
Komisja od początku swej działalności odbyła 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 poborowinowych;
 znaleziono sposób pozyskania mebli
dla MOK oraz przeznaczono pieniądze na
wsparcie zakupów książek dla Biblioteki
Miejskiej;

 na prośbę dyrekcji Muzeum Papiernictwa burmistrz zaapeluje do Fundacji Festiwali 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 pomoc finansową (15 mln.), dodatkowo opłaty z targowiska i parkingu będą wpływały
do kasy klubu;
 Zarząd Miasta jest przychylny wnioskowi o zakup kserokopiarki dla Biblioteki
Miejskiej;
 odnowione będą słupy ogłoszeniowe;
 w związku z jubileuszowym Festiwalem Chopinowskim omawiana jest sprawa
remontu elewacji budynku przy ul. Wojska
Polskiego 25;
 wkrótce ma zapaść decyzja co do przyszłości 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 naszego miesięcznika R. Grzelakowski wystąpił z
gratulacjami i wnioskiem o nagrodę dla redaktora części dusznickiej.

Inaczej niż dotychczas
trzeba zorganizować Dni Dusznik – postulował radny Zdzisław Cetnarowicz. Powinny 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 pieniądze. Dobrze byłoby, gdyby już teraz zawiązała 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 publicznego, handlu i usług pod przewodnictwem radnego Władysława Borka. Przed
Festiwalem Chopinowskim komisja oceniła
stan porządku w Dusznikach jako zadowalający. W. Borek zaznaczył, że przeprowadzone lustracje miasta nie są akcją jednorazową.
Na wniosek komisji doszło do spotkania z
komendantem rejonowym Policji i komendantem komisariatu w Dusznikach – poruszono m. in. problem niezadowalającej estetyki i wyposażenia komisariatu. Członkowie

Z prac Zarządu Miasta
24.10.94
• Zarząd dyskutował o komunalizacji mienia 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 użyczenia budynku szkoły, a także projekt
dzierżawy budynku DW „Preludium”.
• Zobowiązano ZBGKiM do bardziej efektywnego działania w ściąganiu podatku od

posiadaczy psów.
• W odpowiedzi na wystąpienie PKPS, Zarząd przeznaczył 1,5 mln. na przygotowanie wigilii dla osób samotnych.
• Zaakceptowane zostało podanie PCK w
sprawie udostępnienia lokalu i dofinansowania uroczystości z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa w kwocie 1,5 mln.
• Zarząd przeznaczył 2 mln. dla Towarzystwa Miłośników Dusznik na zorganizowanie wieczoru z okazji Święta Niepodległości.
07.11.94
• Po rozmowie z komendantem posterunku policji Krzysztofem Bożykiem Zarząd

Z komisariatu
policji
komisji spotkali się też z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Pozytywnie załatwiono
skargę mieszkańców budynku obok hotelu
w sprawie parkujących pod ich oknami autobusów, podobnie rozwiązano problem samochodów parkujących przed byłą „Etiudą”.
Komisja zajęła się rekrutacją kandydatów
na ławników Sądu Rejonowego i Sądu Wojewódzkiego. Do prac komisji należało również opiniowanie podań o zezwolenie na
sprzedaż alkoholu, a także dyscyplinowanie
sprzedawców niewłaściwie prowadzących
swoją działalność.

Spadek po FWP
czyli cztery budynki przejęte przez poprzednie władze najprawdopodobniej znajdą w
końcu opiekunów. Po dwóch nie rozstrzygniętych przetargach zainteresowanych zaproszono do negocjacji, w wyniku których
domy „Barbara 1”, „Barbara 2” i „Wrzos” zostaną sprzedane, zaś „Preludium” wydzierżawione. Ceny domów będą niższe niż w wycenie, nie mniej miasto otrzyma pieniądze, a
domy, miejmy nadzieję, przestaną niszczeć.
Ponieważ w chwili zamykania tego numeru gazety transakcje nie są jeszcze dopięte
na ostatni guzik, nie ujawniamy przyszłych
właścicieli.
Radni dyskutowali nad przejmowaniem
dalszych domów FWP. Zarząd Miasta chciałby pozyskać szczególnie budynki o znaczeniu historycznym, będące w dobrym stanie.
Zastanawiano się nad komunalizacją całego
dusznickiego dobytku FWP (władze Polanicy postanowiły zrobić to u siebie) jednakże
wraz z przejęciem domów mieszkalnych, będących zresztą w fatalnym stanie, miasto będzie musiało się zająć zamieszkującymi tam
45 lokatorami. Wcześniej czy później jednak
ten problem będzie musiała rozwiązać gmina. Dlatego Zarząd Miasta postanowił zapoznać się szczegółowo ze stanem i warunkami zasiedlenia domów FWP.

Na marginesie
Wiele osób obecnych na sesji narzekało, że
niektórych mówców źle słychać. Rzeczywiście akustyka sali posiedzeń nie jest najlepsza. A jeśli jeszcze niektórzy szepczą między
sobą, bądź okna są otwarte, sytuacja się pogarsza. Ten problem ciągnie się od lat. Podczas spotkania z prezydentem Wałęsą również trzeba było nastawiać uszu. Niestety
poprzednie władze, choć nosiły się z zamiarem nagłośnienia sali, nie zdecydowały o
przeznaczeniu na ten cel środków. A to w
końcu trzeba zrobić. Dodatkowym efektem
zainstalowania mikrofonów będzie możliwość przyłączenia magnetofonu do zapisu
obrad, co również planowano od dawna. No
i pewnie poprawi się dyscyplina wśród przemawiających.
(kmj)
ustalił, że gmina zakupi farby do pomalowania posterunku, a także przeznaczy w
przyszłorocznym budżecie 30 mln na zakup urządzeń niezbędnych do wyposażenia komisariatu.
• Zarząd zobowiązał burmistrza do wystąpienia do Komendy Wojewódzkiej Policji
o zwiększenie obsady i doposażenie posterunku w Dusznikach.
• Zapoznano się z informacją inspektora
nadzoru nt. usuwania usterek w budynku szkoły.
• Zarząd podjął uchwałę o ogłoszeniu przetargu ofertowego na dzierżawę lokalu po
świetlicy dziecięcej przy ul. H. Sawickiej.
Członkowie Zarządu spotkali się z oferentami w celu sprzedaży domów przejętych
od FWP. Zawarto wstępne porozumienie
o sprzedaży DW „Barbara I” i „Wrzos”.

• 27.10 rozbijając szybę obok drzwi wejściowych mieszkaniec Kudowy wtargnął
do portierni Ośrodka Wypoczynkowego
Elektrowni Opole SA na Jamrozowej Polanie. Za szkody odpowie przed sądem w
trybie przyspieszonym.
• 29.10 włamano się do sklepu wielobranżowego przy ul. Wojska Polskiego 25. Skradziono 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”. Wyniósł buty i karton papierosów. Starty wynoszą ok. 1,3 mln.
• 11.11 z kwiaciarni w Rynku skradziono
portfel z pieniędzmi. Złodziej odpowie
przed sądem.
• Tego samego dnia włamano się do pokoju na parterze Sanatorium „Szymanowski”, skąd zginął aparat fotograficzny, buty
i sweter na sumę ok. 3,7 mln. Natomiast z
pokoju na parterze DW „Metalowiec” złodziej wyniósł dwa aparaty fotograficzne i
pieniądze o łącznej wartości ok. 20 mln.
Niestety ciągle powtarza się historia z niedomkniętymi oknami.

Z Dusznik
w kilku zdaniach
• Kto pilnie patrzy, co dzieje się w Dusznikach, ten zobaczy, że stojący od lat zegar
na ratuszu, znów rozpoczął odmierzanie
czasu.
• Za sprawą władz miasta i uzdrowiska powróciła do hali spacerowej Orkiestra
Zdrojowa, dając radość kuracjuszom, turystom i mieszkańcom.
• W siedzibie dyrekcji ZUK rozpoczyna z
początkiem grudnia działalność Biblioteka Zdrojowa. Kuracjusze będą mieli znowu bliżej. Miejmy nadzieję, że ten księgozbiór nie podzieli losu poprzedniego,
należącego do Filii MBP, który spłonął
1.04.92.
• Od 24.10 w kolekturze Totalizatora Sportowego przy ul. Zdrojowej 11a działa „Lotomat”, dzięki któremu można grać sprawniej i szybciej. Nowością jest m. in. to, że
komputer może sam wybierać liczby poprzez losowanie i wydrukować wypełniony kupon. (...)
• Trwają zabiegi o uruchomienie pieszego
przejścia turystycznego na granicy polsko-czeskiej w Zieleńcu, przy Masarykowej Chacie. Prawdopodobnie będzie można z niego skorzystać jeszcze w tym roku.

10.11.94
• Podjęto uchwałę w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu lokalu przy Pl.
Warszawy 51.
• Zarząd przedstawił propozycje do projektu budżetu gminy na rok 1995.
14.11.94
• Zarząd zobowiązał wykonawcę budynku szkoły Z. Depczyńskiego i inspektora
nadzoru R. Pietrzyka do przedstawienia w
terminie do 21.11.94 ostatecznego rozliczenia kosztów budowy wraz z aneksem
i uzasadnieniem.
• Zarząd podjął uchwałę w sprawie promocji Dusznik w 1995 r. poprzez Agencję Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu
oraz firmę Texpol z Poznania (udział w
promocyjnym Katalogu Gmin Polskich).
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Skibusem
na narty
Dla wszystkich planujących odwiedzić Duszniki-Zdrój w sezonie
zimowym, ale także dla mieszkańców chcących aktywnie spędzić
czas na nartach mamy dobrą wiadomość: już 25 grudnia rusza skibus! Nie musicie więc martwić się
brakiem własnego transportu, czy
też szukać miejsca parkingowego przy stokach narciarskich. Do
Stacji Narciarskiej Zieleniec dojedziecie skibusem.
Jak w latach ubiegłych, autobusy rozpoczną kursowanie w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia
(25 grudnia) i będą jeździły codziennie do 1 marca 2020 r. na dwóch liniach: zielonej i niebieskiej. Linią
niebieską dojedziecie także do kompleksu Duszniki Arena oraz Kamienia Rubartscha, skąd rozciągają się trasy narciarstwa biegowego.
Na obu liniach wykonywanych będzie łącznie 10 kursów dziennie.
W tym sezonie zostały utworzone dodatkowe przystanki (Parking 1 i Parking 2) z myślą o turystach przyjeżdżających na narty z
pobliskich miejscowości. Aby zmniejszyć nieco ruch samochodów w Stacji
Narciarskiej Zieleniec i zaoszczędzić
czas potrzebny na znalezienie parkingu, 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 czemu 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 zjechać do miasta zarówno linią niebieską jak i zieloną.
Opłaty za przejazd skibusem pozostają bez zmian w stosunku do
lat ubiegłych. Jednorazowy przejazd
kosztuje 5 zł, bilet nabywa się u kierowcy. Goście nocujący na terenie
miasta – po opłaceniu opłaty uzdrowiskowej, ze specjalnym skibuspassem 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

LINIA ZIELONA

LINIA NIEBIESKA

WYJAZD NA NARTY
PODGÓRZE

09:20

11:25

WYJAZD NA NARTY
13:30

16:05

19:00

PLAC WARSZAWY

08:30

10:15

15:20

17:00

KARCZMA

09:21

11:26

13:31

16:06

19:01

PARKING A

08:32

10:17

15:22

17:02

20:32

PARKOWA

09:23

11:28

13:33

16:08

19:03

PARKING B

08:34

10:19

15:24

17:04

20:34

IMPRESJA

09:25

11:30

13:35

16:10

19:05

PARK ZDROJOWY

08:36

10:21

15:26

17:06

20:36

PARK ZDROJOWY

09:26

11:31

13:36

16:11

19:06

IMPRESJA

08:37

10:22

15:27

17:07

20:37

PARKING B

09:28

11:33

13:38

16:13

19:08

MUZA

08:40

10:25

15:30

17:10

20:40

PARKING A

09:30

11:35

13:40

16:15

19:10

STALOWY ZDRÓJ N.Ż.

08:46

10:31

15:36

17:16

20:46

PKS ZEM

09:37

11:42

13:47

16:22

19:17

NARTORAMA

09:01

10:46

15:51

17:31

21:01

DUSZNIKI ARENA

09:44

11:49

13:54

16:29

19:24

DIAMENT

09:02

10:47

15:52

17:32

21:02

KOZIA HALA NŻ

09:51

11:56

14:01

16:36

19:31

PARKING GŁÓWNY

09:04

10:49

15:54

17:34

21:04

INNWERSJA NŻ

09:54

11:59

14:04

16:39

19:34

WINTERPOL

09:06

10:51

15:56

17:36

21:06

KAMIEŃ RUBARTSHA

10:02

12:07

14:12

16:47

19:42

MIESZKO

09:08

10:53

15:58

17:38

21:08

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

Schemat trasy Skibusa
na sezon 2019/2020

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

ZIELENIEC SKI ARENA

linia zielona
linia niebieska

Park Zdrojowy

skrzyżowanie
ul. Zdrojowej i Chopina

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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