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Zima w mieście

Przypominamy o spoczywają-
cym na właścicielach, zarządcach 
i użytkownikach nieruchomości 
obowiązku zimowego utrzymania 
czystości i porządku na terenie 
chodników położonych wzdłuż 
posesji. 

Obowiązkiem właściciela, zarządcy 
lub użytkownika nieruchomości jest 
oczyszczenie chodnika przy posesji ze 
śniegu, błota, lodu i gromadzenie ich 
na jego skraju od strony jezdni. Jedno-
cześnie zabrania się wyrzucania wyżej 
wymienionych nieczystości na jezd-
nię, do kratek ściekowych bądź koszy 
ulicznych.

DZK pomoże
Istnieje możliwość podpisania odpłat-
nej umowy z Dusznickim Zakładem 
Komunalnym na świadczenie usług 
w powyższym zakresie, co pozwoli 
zaoszczędzić czas i wysiłek poświęco-
ny na zimowe utrzymanie chodników 
przylegających do nieruchomości, a 
także zwolni od odpowiedzialności 
cywilnej za zdarzenia zaistniałe na ob-
sługiwanym przez nas terenie.

Odbiór popiołu
Popiół z domowych palenisk należy 
gromadzić w workach do tego prze-
znaczonych i umieszczać w pojem-
niku na odpady zmieszane lub gro-
madzić przy pojemnikach na odpady 
zmieszane (worki powinny być zawią-
zane). Jego odbiór w okresie zimo-
wym odbywa raz w tygodniu zgodnie 
z harmonogramem odbioru odpa-
dów zmieszanych. Zapotrzebowanie 
na worki można zgłaszać bezpośred-
nio w siedzibie Dusznickiego Zakładu 
Komunalnego przy ul. J. Słowackiego 

Były wiceburmistrz Szczytnej 
Wojciech Zimoch został powoła-
ny 9 grudnia na stanowisko dyrek-
tora nowo powstającego Ośrodka 
Przygotowań Olimpijskich Cen-
tralnego Ośrodka Sportu w Dusz-
nikach-Zdroju.

Wojciech Zimoch to doświadczony 
samorządowiec zaangażowany w roz-
wój Ziemi Kłodzkiej. Pomysłodawca, 
współtwórca m.in. uruchomienia 50 
km tras biegowych na terenie Par-
ku Narodowego Gór Stołowych wo-
kół Szczelińca Wielkiego w gminie 
Radków. Realizował inwestycje z wy-
korzystaniem środków europejskich 
i innych dofi nansowań zewnętrznych.

Był dyrektorem Gminnego Cen-
trum Kultury, Sportu i Turystyki w 
Radkowie, kierował Wydziałem Roz-
woju Miasta w Kłodzku oraz Refera-
tem Promocji i Ochrony Środowiska 

w Kudowie-Zdroju.
Z nadania Prezesa Rady Ministrów 

od października 2021 r. pełnił funkcję 
burmistrza Szczytnej, następnie został 
zastępcą nowo wybranego burmistrza 
tego miasta. Zajmował się m.in. opra-
cowywaniem strategicznych doku-
mentów, współpracą transgraniczną 
i pozyskiwaniem środków na rozwój 
inwestycji. Służbowo odpowiadał rów-
nież za komunikację społeczną oraz 
Referat Ochrony Środowiska i Usług 
Komunalnych.

Przed dyrektorem Zimochem 
ogrom pracy – organizacja dusznic-
kiego ośrodka, a potem realizacja pla-
nów, zaprezentowanych 23 września 
2021 r. podczas konferencji prasowej 
związanej z powołaniem dusznickiego 
COS. A plany te są niezwykle ambit-
ne. Przypomnijmy, że w ramach COS 
w naszym mieście ma powstać pierw-

szy w Polsce tor bobslejowy, kryta 
pływalnia o wymiarach olimpijskich, 
tunel śnieżny i hala lodowa. Do tego 
tor wrotkarski ma zostać poddany 
modernizacji zaś obiekt biathlonowy 
Duszniki Arena – unowocześniony. 

COS w Dusznikach-Zdroju jest 
pierwszym na Dolnym Śląsku i 
ósmym ośrodkiem przygotowań 
olimpijskich w Polsce.

 na podst. inf. COS

Dusznicki COS
ma już dyrektora

Dyrektor Centralnego Ośrodka
Sportu Witold Roman (po lewej)

wita w zespole Wojciecha Zimocha, 
który objął stanowisko dyrektora w 
Ośrodku Przygotowań Olimpijskich

w Dusznikach-Zdróju

32A, telefonicznie pod numerem 748 
627 632 lub mailowo na adres dzk@
duszniki.pl. Worki są bezpłatne.

Odśnieżanie ulic
Wraz z opadami śniegu pojawia się 
problem odśnieżania dróg. Za stan 
ulic odpowiada Dusznicki Zakład Ko-
munalny. Kiedy widzicie, że droga jest 
nieprzejezdna prosimy o kontakt pod 
numer 748 627 632. Numer dostępny 
jest przez 24 godziny na dobę. Jeśli za-
obserwujecie jakiekolwiek zagrożenie 
spowodowane złym stanem dróg lub 
chodników w okresie  zimowym, nie-
zwłocznie poinformujcie o tym Dusz-
nicki Zakład Komunalny, tel. 748 627 
620 lub Urząd Miejski w Dusznikach-
-Zdroju, tel. 748 697 669.

Za utrzymanie zimowe Parkingu 
Park & Ride odpowiedzialna jest fi r-
ma SALUS Adam Szopa, ul. Akacjo-
wa 4N, 55-040 Kobierzyce, Ślęża, tel. 
668 840 183

Za przejezdność drogi W. Polskie-
go od Papierni przez Stalowy Zdrój 
(dawn. Blachownia) do Zieleńca oraz 
drogi ul. Dworcowa (od skrzyżowa-
nia z DK 8) do Łężyc odpowiada Za-
rząd Dróg Powiatowych w Kłodzku/
Obwód Drogowy nr 1 w Szczytnej tel. 
748 680 180, 748 683 387, 601 629 153.

Za utrzymanie drogi 389 Zieleniec 
odpowiedzialna jest Dolnośląska Służ-
ba Dróg i Kolei DSDiK. Obwód dro-
gowy Lądek Zdrój tel. 748 146 957, 
609 990 928

Za utrzymanie drogi krajowej nr 8 
w granicach miasta odpowiedzialna 
jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad z siedziba Rejonu w 
Kłodzku tel. 748 672 262-63 wew. 13.

inf. DZK

Zima ze sztuką
DWIE NOWE WYSTAWY W MUZEUM PAPIERNICTWA

Jak już wcześniej zapowiadaliśmy, 
w piątek 30 grudnia o godz. 17:00 
w Muzeum Papiernictwa odbędzie 
się prezentacja ikon Agnieszki 
Mróz. Artystka opowie przy tym o 
swojej twórczości. 

Agnieszka Mróz jest mieszkan-
ką Nowej Rudy. W 2020 r. zakończy-
ła dyplomem szkołę pisania ikon we 
Wrocławiu, od tego czasu działając na 
pograniczu ikony tradycyjnej i współ-
czesnej. 

Ikona z założenia jest obrazem sa-
kralnym przedstawiającym wyobraże-
nia świętych. Te, które zostaną zapre-
zentowane na wystawie w muzeum, 
są wykonane techniką tempery ja-
jecznej, której szczytowym okresem 
rozwoju była epoka średniowiecza. 
Technika ta bazuje na wykorzystaniu 
naturalnych składników – od pigmen-
tów po spoiwo, którym jest żółtko jaj-

ka, a także wino, ocet bądź piwo. Iko-
ny powstają zazwyczaj na lipowych 
deskach pokrytych klejem króliczym 
i kredą. 

Prezentowane ikony będą zawie-
rać motywy tradycyjnie, występują-
ce w ikonografi i prawosławnej, a tak-
że współczesne, bazujące na kanonie, 
jednak odczytywane w zupełnie nowy 
i świeży sposób.

*
Dwa tygodnie później, w piątek 13 
stycznia, w muzeum otwarta zo-
stanie wystawa twórczości Moni-
ki Rak i Marcina Jędrzaka pt. „Se-
kwencje z natury”. 

Złożą się na nią prace wykonane 
w łączonej technice druku i rysunku 
szytego na płótnie bawełnianym oraz 
seria opracowanych cyfrowo fotogra-
fi i. 

Pomimo różnic w technice wy-

konania, prace artystów spaja kilka 
wspólnych motywów. Pierwszym z 
nich jest natura, którą oboje ukazu-
ją odbiorcom w mikroskali. Ponad-
to, wszystkie są monochromatyczne. 
Taka ascetyczna kolorystyka nie tyl-
ko dobrze koresponduje z porą roku, 
w której wystawa będzie prezentowa-
na w muzeum, lecz także sprzyja re-
fl eksji.

Wystawa ikon będzie dostępna dla 
zwiedzających od 20 grudnia do 26 lu-
tego, zaś „Sekwencje z natury” do 23 
kwietnia 2023 r. Zapraszamy.

inf. MP
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W 20 minut na stok
Nie chcesz martwić się o miejsce parkingowe i warunki na drodze? Skup się na radości z szusowania i na narty wygodnie dojedź 
skibusem. Na sezon 2022–23 przygotowaliśmy dwie trasy z 21 przystankami i kursami przez siedem dni w tygodniu. Skibus rusza 
ponownie już 25 grudnia.

Dwie linie
Komunikacja została podzielona na 
dwie linie: niebieską i zieloną. Linia 
niebieska rozpoczyna swój bieg na 
dworcu PKP i przez Zdrój prowadzi 
do stacji narciarskiej od strony wycią-
gu Nartorama. Natomiast linia zielo-
na rozpoczyna swój bieg na Pogórzu 
i następnie przez Zdrój i przystanek 
PKS  przy DK8, by wjechać do sta-
cji narciarskiej od strony Hotelu Zie-
leniec (przystanek Mieszko). Tą linią 
dojedziecie również do tras narciar-
stwa biegowego w Górach Orlickich 
przy kamieniu Rübartscha (przysta-
nek Przystanek Alaska). Na linii zie-
lonej zaplanowano po cztery kursy na 
dzień, a na niebieskiej, która pozwo-

JUŻ 25 GRUDNIA ZACZNIE KURSOWAĆ SKIBUS

li przemieścić się w 20 minut z przy-
stanku Park Zdrojowy do przystanku 
Nartorama, po siedem kursów dzien-
nie. Nowością jest przystanek przy re-
zerwacie „Torfowisko pod Zieleńcem”. 
Skibus kursować będzie codzien-
nie z dodatkowym kursem w noc syl-
westrową, tak aby zapewnić transport 
wszystkim chętnym powitać Nowy 
Rok na nartach.

Uwaga korki
Ilość miejsc parkingowych, prze-
pustowość drogi prowadzącej przez 
Zieleniec w połączeniu z bardzo czę-
sto niewielkim doświadczeniem kie-
rowców w jeżdżeniu po śniegu prowa-
dzą do „korkowania” się stacji, dlatego 

obie linie prowadzą przez parkingi 
gdzie można bezpiecznie pozostawić 
swój samochód. Przystanek Parking 
A to parking strzeżony, a Parking B 
to ogólnodostępny. Wszystkie kur-
sy skibusa realizowane będą au-
tobusami niskopodłogowymi, w 
których wygodnie dojedziecie na 
stok ze swoim sprzętem narciar-
skim.

Bilety
Opłaty za przejazd skibusem w sezo-
nie 2022–2023 zostały ustalone we-
dług dwóch stawek. Bilet z bonifika-
tą to koszt 5 zł za osobę w jedną 
stronę. Bilety te przysługują gościom 
nocującym na terenie Dusznik-Zdro-

ju. Aby móc skorzystać z tańszego 
przejazdu należy mieć potwierdze-
nie uiszczenia opłaty uzdrowiskowej 
– otrzymacie je w obiekcie noclego-
wym. Za 5 zł na Zieleniec wjadą rów-
nież mieszkańcy Dusznik-Zdroju. Aby 
móc skorzystać ze zniżki, muszą się 
zgłosić do Urzędu Miejskiego po ski-
buspass. Dla pozostałych osób koszt 
przejazdu to 15 zł.

Skibus obsługiwany będzie przez fir-
mę Vmax-Auto Jerzy Gąsior.

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

um

UWAGA
DUSZNICZANIE

aby otrzymać skibuspass
należy zgłosić się do Urzędu
Miejskiego z dowodem osobi-

stym i dokumentem potwierdzają-
cym zamieszkanie w naszej gmi-
nie. Może to być: potwierdzenie 
opłaty podatku od nieruchomo-
ści, rachunek za prąd lub gaz.

Skibuspass można wyrobić
od poniedziałku do piątku

w godz. 9:00 - 15:00
w Biurze Obsługi Klineta

na parterze ratusza.
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Rada zebrała się w nie mal pełnym 
składzie, nieobecny był jedynie Jaro-
sław Kwolek. Porządek obrad przyję-
to zez uwag.

– Czy to prawda, że na hali sporto-
wej wyłączone jest ogrzewanie? Jeśli 
tak, to dlaczego? – z tym pytaniem Pa-
trycja Bednarz zwróciła się do dyrek-
torki Miejskiego Ośrodka Kultury i 
Sportu Magdaleny Kijanki, rozpoczy-
nając „zapytania do dyrektorów jed-
nostek podległych”. – Wiem, że z hali 
nadal korzystają dzieciaki, a tam po-
dobno jest po 10 stopni... A my póki co 
dokładamy cały czas jednak do utrzy-
mania tych budynków… – zauważyła 
radna. – Proszę państwa, ja osobiście 
wydawałam dyspozycję, aby włączyć 
ogrzewanie na hali w zeszłym tygo-
dniu i jest ono włączone. Nie byłam 
sprawdzić, nie dotykałam grzejników, 
ale wiem, że jest włączone – zapewni-
ła dyrektorka. – Pani dyrektor szko-
ły potwierdza, że ogrzewanie jest włą-
czone – dodała.

Mateusz Rybeczka: – Ja mam py-
tanie do pani dyrektor Miejskiego 
Zespołu Szkół. Chciałem tylko się 
dowiedzieć, czy te pieniążki, które zo-
stały przekazane szkole na remont 
sali, o której rozmawialiśmy w czasie 
trwania komisji, czy tam te prace już 
jakoś wystartowały? Czy wiemy, kiedy 
będzie realizacja tej inwestycji?

Dyrektorka MZS Renata Brodziak: 
– Wszystkie te kwoty, które szkoła 
otrzymała, one zostały już urucho-
mione, począwszy od orlika. Na orli-
ku w tamtym tygodniu zakończyły się 
prace, została poprawiona nawierzch-
nia, zostały wymienione siatki łapiące 
piłki. Została jeszcze niewielka kwo-
ta, chcemy jeszcze zakupić siatki na 
bramki, to są już niewielkie pienią-
dze. Ale główne prace zostały tam wy-
konane. Otrzymaliśmy też środki na 
drobny remont dachu przy ul. Wybic-
kiego i w tej chwili jeszcze dekarze 
są na dachu, te praca są cały czas wy-
konywane. Dostaliśmy pieniądze na 
wymianę kotła, ten kocioł został wy-
mieniony. I otrzymaliśmy też środki 
na salę gimnastyczną. Ta sala gimna-
styczna… ekipa wchodzi w okolicy 5 
grudnia. (…) Sala będzie wyłączona do 
ferii zimowych. Po powrocie dzieci z 
ferii zimowych, po 1 stycznia, sala bę-
dzie odnowiona.

Robi się
Wyjaśnienia dot. spraw poruszanych 
na ostatnich komisjach i sesji przed-
stawił – w formie medialnej prezen-
tacji – wiceburmistrz Paweł Gawlak. 
Rozpoczął od inwestycji, które aktual-
nie prowadzi gmina. W skrócie:
� trwa budowa farmy fotowoltaicznej 

w rejonie ul. Polnej; planowy ter-
min zakończenia prac to 12 grud-
nia, jednak prawdopodobnie bę-
dzie on musiał zostać przesunięty 
ze względu na problemy z dostęp-
nością materiałów;

� prowadzony jest remont ul. Olim-
pijskiej – wymiana nawierzchni, od-
budowa odwodnień i obrzeży drogi;

� jednocześnie przy ul. Olimpijskiej 
prowadzone są prace polegające 
na wymianie okablowania i oświe-
tlenia; to początek modernizacji 
miejskiego oświetlenia ulicznego – 
większość prac z zakresu tego pro-
jektu zaplanowana jest na przyszły 
rok i potrwa do września; 

� realizowana jest odbudowa alej-
ki przy strumieniu Podgórna (nie-
opodal Czarnego Stawu); uzupełnia-
ne są nasypy, korytowany strumień, 
odtwarzane dukty spacerowe; od-
tworzono już oświetlenie ulicz-
ne; zakończenie prac – w połowie 
grudnia;

� dobiega końca odbudowa muru 
oporowego przy ul. Słowackiego 
(pomiędzy bazą DZK a ul. Kolejo-
wą);

� prowadzona jest renowacja pomni-
ka z cmentarza wojennego przy ul. 
Polnej – oczyszczanie, uzupełnia-
nie ubytków, zabezpieczanie przed 
szkodliwym działaniem wody oraz 
mikroorganizmów;

� trwają cząstkowe remonty na-
wierzchni brukowych, naprawa cią-
gów pieszych likwidacja dziur;

� firma Eurovia zakończyła remont 
ulic Podgórze i Willowa, wartość 
inwestycji to prawie 2 mln zł;

� zrealizowano remonty cząstko-
we nawierzchni asfaltowych na ul. 
Dworcowej, Słowackiego, Orzecho-
wej, Górskiej i Parkowej (wartość: 
42,6 tys. zł);

� zakończono modernizację systemu 
monitoringu miejskiego – wymie-
niono 22 kamery wraz z osprzę-
tem, zainstalowano dwie nowe przy 
remizie OSP (35,4 tys. zł);

� zmodernizowano rozległe tarasy 
przy przedszkolu, płyty betonowe 
wymieniono na deski kompozyto-
we (91.4 tys. zł);

� zakończono prace remontowe na 
przyszkolnym orliku – wykona-
no czyszczenie i konserwację na-
wierzchni, uzupełniono granulat, 
zamontowano nowe siatki polipro-
pylenowe (24,8 tys. zł);

� postępowanie przetargowe na prze-
budowę dwóch mostków w Parku 
Zdrojowym zakończyło się niestety 
unieważnieniem – jedyna złożona 
oferta opiewała na kwotę przekra-
czająca ponad dwukrotnie budżet 
inwestycji; ogłoszone zostanie na-

stępne, z wydłużonym terminem 
realizacji;

� 15 listopada otwarto oferty na bu-
dowę ulicy Miejska Górka – wpły-
nęły cztery (od 2,46 mln do 3,84 
mln zł), wykonawca inwestycji zo-
stanie wyłoniony po analizie złożo-
nej dokumentacji;

� 16 listopada ogłoszono postępowa-
nie przetargowe na przebudowę 
Placu Warszawy;

� przygotowywane są kolejne prze-
targi – m.in. na wykonanie doku-
mentacji niezbędnej do przeprowa-
dzenia remontu cmentarza.

Za węgiel 1.979,70. 
Zapakować?
Ponadto wiceburmistrz mówił o se-
zonowej sanitarnej wycince drzew
na terenie miasta. Ścięty został m.in. 
dawny pomnik przyrody – wyschnię-
ty buk pospolity stojący nieopodal Te-
atru Zdrojowego. Zgodnie z zalecenia-
mi konserwatorskimi pozostawiony 
został tzw. „świadek”, czyli dolna część 
pnia drzewa. Usunięto ponadto cho-
rą lipę drobnolistną i kasztanowiec 
zwyczajny na Alei Chopina oraz klon 
zwyczajny w pobliżu obelisku z po-
piersiem Chopina. Do połowy grud-
nia wyciętych ma zostać kolejnych 18 
chorych drzew na terenie gminy. 

Paweł Gawlak poinformował o na-
grodzie, jaką nasza gmina uzyskała w 
III edycji konkursu Ministra Klima-
tu i Środowiska „Miasto z Klimatem – 
najlepszy zrealizowany projekt”, ale o 
tym osiągnięciu burmistrz mówił już 
na poprzedniej sesji.

„Zero waste” to styl życia, zgod-
nie z którym człowiek stara się nie 
marnować zasobów naturalnych, ge-
nerować jak najmniej odpadów, a 
tym samym nie zanieczyszczać śro-
dowiska. Opowiadała o tym dzieciom 
z kl. 2 podstawówki Alicja Smolarz 
– inspektor ds. gospodarki mieszka-
niowej i odpadowej. O segregacji od-
padów uczniowie wiedzą wszystko – 
stwierdził wiceburmistrz, relacjonując 
te jakże istotne działania edukacyjne 
gminy.

Ocena gospodarki finanso-
wej Miejskiego Ośrodka Kultury 
i Sportu – to przedmiot audytu, jaki 
ma zostać przeprowadzony na wnio-
sek radnych. Audyt zostanie zleco-
ny specjalistycznej firmie zewnętrz-
nej. Rozbieżność cenowa ośmiu ofert, 
które wpłynęły do Urzędu Miejskie-
go po ogłoszeniu zapytania ofertowe-
go, okazała się ogromna – od 14,7 tys. 
do 99,6 tys. zł. Wygrała ta najtańsza, 
przedstawiona przez Kancelarię Au-
dytorską Wiatrowski & Partnerzy z 
Kielc. Zlecenie ma zostać wykonane 

w ciągu czterech miesięcy od podpi-
sania umowy.

Nasza gmina zaangażowała się w 
rządowy program oferujący miesz-
kańcom zakup węgla na preferen-
cyjnych warunkach. Cena węgla 
dla uprawnionych mieszkańców to 
1.979,70 zł za tonę – informował wice-
burmistrz. Co więcej, w cenie zawar-
ty jest transport ze składu na terenie 
miasta (PSZOK) do miejsca zamiesz-
kania. Za dodatkowe 100 zł netto za 
tonę węgiel może zostać zapakowany 
do polipropylenowych worków o po-
jemności 25 kg. 

125 tys. dla
trzeciego sektora
Rada jednogłośnie podjęła uchwa-
łę w sprawie przyjęcia "Progra-
mu współpracy Gminy Miejskiej 
Duszniki-Zdrój z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi pod-
miotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na rok 
2023". Taki program opracowywa-
ny jest co roku, zgodnie z ustawą o 
działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie. Projekt uchwały zaopi-
niowała pozytywnie Komisja ds. Spo-
łeczno-Kulturalnych, Oświaty, Zdro-
wia, Sportu i Turystyki. 

W uzasadnieniu uchwały czyta-
my: „Uchwalony program jest do-
kumentem określającym politykę 
samorządu lokalnego wobec organi-
zacji pozarządowych. Przedstawiona 
uchwała zawiera priorytetowe zada-
nia publiczne, które będą przedmio-
tem współpracy pomiędzy samorzą-
dem a sektorem pozarządowym w 
2023 r. Podjęcie uchwały z przedsta-
wionymi zapisami niniejszego projek-
tu, ma na celu wspieranie organiza-
cji pozarządowych i ich inicjatyw oraz 
zapewnienie sektorowi pozarządowe-
mu dobrych warunków do działania 
na rzecz mieszkańców gminy Duszni-
ki-Zdrój.

Celem głównym programu jest za-
pewnienie efektywnego wykonania 
zadań publicznych gminy wynikają-
cych z przepisów prawa, poprzez włą-
czenie w ich realizację organizacji po-
zarządowych oraz innych podmiotów 
prowadzących działalność pożytku 
publicznego. Na realizację programu 
zaplanowano 125 tys. zł, ale ostateczna 
kwota zostanie określona w uchwale 
budżetowej na przyszły rok.

Pod nadzorem
prokuratory
Również jednogłośnie podjęto uchwa-
łę w sprawie przyjęcia regulami-
nu dostarczania wody i odprowa-

dzania ścieków na terenie gminy 
Duszniki-Zdrój. Projekt uchwa-
ły zaopiniowała pozytywnie Komisja 
Uzdrowiskowa i Spraw Gospodarczo-
-Technicznych (zwana komisją infra-
struktury).

Poprzedni regulamin uchwalono w 
listopadzie 2019 r. Niektóre jego za-
pisy zostały jednak później zakwestio-
nowane przez prokuraturę (tak działo 
się w skali całego kraju). W związku 
z tym Dusznicki Zakład Komunal-
ny przedłożył nowy projekt regula-
minu, w którym – poza zmianą kwe-
stionowanych zapisów – dostosowano 
zapisy do zmian wprowadzonych w 
przepisach ustawowych. Projekt tego 
nowego regulaminu został przyjęty 
przez radę 30 września  2022 r. Na-
stępnie przekazano go do zaopinio-
wania Dyrekcji Regionalnej Zarzą-
du Gospodarki Wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Pol-
skie. Opinia okazała się negatywna. 

Zawarte w tej opinii zalecenia zosta-
ły uwzględnione. – Regulamin, a wła-
ściwie takie drobne zmiany w regu-
laminie były omawiane szeroko na 
komisji infrastruktury – poinformo-
wała przewodnicząca rady Aleksan-
dra Hausner-Rosik. W uzasadnieniu 
uchwały zaznaczono, że regulamin 
nie musi być ponownie opiniowany 
przez Wody Polskie.

Skandaliczne
O ile projekt uchwały o zmianie 
uchwały nr XLV/270/22 Rady 
Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w 
sprawie uchwalenia budżetu gmi-
ny Duszniki-Zdrój na rok 2022 nie 
wzbudził kontrowersji, to poprawki do 
niego zaproponowane już w trakcie 
sesji, owszem. W ramach autopopraw-
ki przedstawionej przez skarbnicz-
kę gminy Katarzynę Skowron m.in. 
przeznaczono 57 tys. zł na remont po-
mieszczeń w ratuszu. Będą one słu-
żyły Mokisowi, który musiał się wy-
prowadzić z budynku na Jamrozowej 
Polanie. Mokis ma otrzymać ponad-
to 99 tys. zł z tytułu zwiększenia do-
tacji. O 201 tys. zł zmniejsza się nato-
miast wydatki budżetowe – bo remont 
mostków w Zdroju, jak już wspomnia-
no, zostaje przesunięty na rok przy-
szły, a to z powodu problemów z wy-
łonieniem wykonawcy. 

Które pomieszczenia mają być re-
montowane dla Mokisu? – zaintereso-
wał się Ryszard Olszewski. – Na dole, 
tam, gdzie był klub seniora – poin-
formował burmistrz. Te pomieszcze-
nia miały być przecież przeznaczone 
na magazyn eksponatów dla muzeum 
miejskiego – zauważył Mateusz Ry-
beczka. Burmistrz wyjaśnił, że na ma-

58. SESJA RADY MIEJSKIEJ, 28 LISTOPADA

Dzień dobry,
kontrola paleniska…
Zaczyna się zima, więc powietrze, zwłaszcza w centrum miasta, niebezpiecznie gęstnieje. Temat smogu nie uszedł zatem uwadze 
radnych. Czy pomogą kontrole urzędników i policjantów? Burmistrz apeluje o zgłaszanie przypadków podejrzanego zadymienia.
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gazyn przeznaczone będą inne wolne 
pomieszczenia na parterze ratusza.

Radny Olszewski dopytywał też o 
remont zdrojowych mostków. Lewan-
dowski zapewnił, że chodzi o przesu-
nięcie inwestycji, a nie o rezygnację z 
tych planów.

Kwestia kolejnego zwiększenia 
dotacji dla Mokisu wzbudziła, tak 
jak poprzednio, kontrowersje po stro-
nie opozycji.

Komisja Finansów zaopiniowa-
ła projekt uchwały jednogłośnie po-
zytywnie – poinformował przewodni-
czący komisji Jakub Biernacki. 

Piotr Zilbert: – Ja chciałem zapy-
tać pana przewodniczącego Komisji 
Finansów, jaka jest opinia komisji w 
sprawie autopoprawki do budżetu? 

Jakub Biernacki: – Nie ma opinii do 
autopoprawki, ponieważ komisja się 
nie odbyła w międzyczasie, autopo-
prawkę dostaliśmy dzisiaj.

– No i jak to wygląda? To państwo 
jako Komisja Finansów przyjmujecie 
taki tok procedowania, że 200 tys. zł 
dokłada się przed sesją do budżetu…?  

– Ale jaki tok? Jaki przyjmujemy 
tok? Przecież wielokrotnie była taka 
sytuacja, że autopoprawka była przed-
kładana w trakcie sesji. I co? Kiedy 
mieliśmy tę komisję zwołać? O 12:05? 
Nie rozumiem...

– Proszę pana, to trzeba zwołać ko-

misję w przerwie sesji. Wiecie na co 
te pieniądze będą…

– Ale w życiu takiej sytuacji nie 
było, ani za czasów tej kadencji, ani 
poprzedniej.

– No to właśnie panu podpowia-
dam, żeby to się już zmieniło w tym 
momencie.

– Pierwszy raz coś takiego słyszę.
– Dobrze, dobrze… Oceniam pro-

wadzenie przez pana komisji w tej 
sprawie za skandaliczne. (…) Niech się 
pan nauczy w końcu prowadzić komi-
sję finansów.

Zilbert pytał ponadto na co 99 tys. 
zł dotacji będą wydane. Przewodniczą-
ca odpowiedziała, że wykaz wydatków 
wszyscy radni otrzymali pocztą elek-
troniczną w piątek (sesja odbywała się 
w poniedziałek). – No to otrzymaliśmy 
w piątek wykaz i do dzisiaj Komisja 
Finansów nie potrafiła wydać opinii – 
skomentował radny. – Ja już na ostat-
niej sesji wspominałem, że będziemy 
mieli taką sytuację do końca roku. 

Na dzień 30 czerwca 2022 r. stan zo-
bowiązań Mokisu ogółem to 2.68 mln 
zł, w tym zobowiązania wymagalne to 
1,32 mln – Zilbert przytoczył informa-
cje z wykonania planu finansowego 
ośrodka w pierwszym półroczu. Po-
dał też, że zobowiązania wymagalne 
Mokisu na początku br. wynosiły 807 
tys. zł. – Z czego wynika, że w ciągu 

pół roku stan zobowiązań wymagal-
nych zwiększył się o ponad pół milio-
na złotych. Ja rozumiem, że wszystkie 
te zobowiązania będą musieli zapłacić 
mieszkańcy Dusznik-Zdroju – oznaj-
mił.

Temat zapalny
Na sesjach wielokrotnie już mówiono 
o tym, że Mokis ponosi koszty utrzy-
mania obiektów sportowych, któ-
re nabył od gminy Skarb Państwa 
w celu przekazania ich Centralne-
mu Ośrodkowi Sportu. Te koszty nie 
były planowane w budżecie ośrod-
ka, bo COS miał przejąć obiekty 
już dawno.  To przejęcie ciągle prze-
suwało się w czasie. Ośrodek nadal 
ponosi koszty, ale jednocześnie klu-
by sportowe i indywidualni mieszkań-
cy korzystają z tych obiektów na za-
sadach takich, jak wówczas, kiedy ich 
właścicielem było jeszcze miasto.

I do tej sytuacji nawiązał Piotr Zil-
bert: – Kiedy ostatecznie, czy jest taka 
informacja, ten Centralny Ośrodek 
Sportu zafunkcjonuje? Bo ja rozu-
miem, że w tej chwili za jakieś tam 
utrzymanie tych obiektów, które nie 
są już naszą własnością, a które chyba, 
nie wiem, użytkujemy na jakiejś zasa-
dzie, to my ponosimy koszty… Więc 
chciałem zapytać, kiedy ostatecznie ta 

sprawa zostanie uregulowana?
– Jeśli chodzi o obiekty Skarbu 

Państwa, bo to jeszcze nie są obiek-
ty centralnego Ośrodka Sportu, tyl-
ko Skarbu Państwa, to ta procedura 
tzw. doposażenia COS-u w te obiek-
ty jeszcze trwa. Dzisiaj informacja 
z rana jest taka, że Centralny Ośro-
dek Sportu jeszcze ma jeden doku-
ment, projekt aktu notarialnego, do 
przygotowania do Ministerstwa Roz-
woju. Więc wszystko inne jest skom-
pletowane, wszystkie opinie, jakie po-
trzebowali, zostały skompletowane. 
Więc są, można powiedzieć na szczę-
ście, już na końcu tej procedury – od-
powiedział burmistrz. Dodał, że ogło-
szono konkurs na dyrektora COS-u 
w Dusznikach i nazajutrz upływa ter-
min składania ofert. Osoba, która zo-
stanie powołana na to stanowisko, ma 
zacząć pracę z początkiem grudnia.

Lewandowski wyjaśnił, że obiek-
ty sportowe, które nabył od gmi-
ny Skarb Państwa, miasto użytkuje 
na bazie umowy użyczenia zawartej 
ze Starostwem Powiatowym, które 
Skarb Państwa w tej transakcji repre-
zentuje. A skoro użytkuje – to ponosi 
też koszty tego użytkowania.

Piotr Zilbert oznajmił jeszcze, że 
przejrzał swoją pocztę i nie znalazł w 
niej wspomnianego przez przewod-
niczącą wykazu wydatków, na które 

3 listopada 2022 r. weszła w życie usta-
wa z dnia 27 października 2022 r. o za-
kupie preferencyjnym paliwa stałego 
dla gospodarstw domowych wprowa-
dzająca możliwość zakupu paliwa sta-
łego przez samorządy z przeznacze-
niem do sprzedaży w ramach zakupu  
preferencyjnego. Gospodarstwa do-
mowe otrzymały prawo do zaku-
pu węgla za pośrednictwem gmi-
ny po cenie nieprzekraczającej 
dwóch tysięcy zł za tonę. Mieszkań-
cy zainteresowani zakupem węgla do 
końca bieżącego roku mogli w termi-
nie do 16 listopada składać wnioski z 
określeniem ilości i rodzaju węgla ka-
miennego. 

Gmina Duszniki-Zdrój zawarła 

Tańszy węgiel dla mieszkańców: niewykorzystany limit nie przepada

Umowa na budowę drogi Miejska Górka została podpisana 7 grudnia. Inwestycję wykona
 firma "Krężel" ze Ścinawki Średniej w terminie do 12 miesięcy.

umowę sprzedaży węgla na potrzeby 
zakupów preferencyjnych przez oso-
by fizyczne w gospodarstwach domo-
wych z Polską Grupą Górniczą S.A. 
– umowa obowiązuje do 31 grudnia 
2022 r. 

Cena zakupu przez mieszkańca na-
szej gminy wynosi 1.979,70 zł brutto 
za 1 tonę. W 2022 r. dopuszczalny jest 
zakup nie więcej niż 1,5 tony węgla za 
cenę – 2.969,55 zł brutto. 

Do Urzędu wpłynęło 80 wniosków 
na 104,9 ton węgla kamiennego. W 
pierwszej kolejności 10 grudnia do 
gminy dotarł groszek, a na kolejne 
dni, tj. 17 i 20 grudnia, zaplanowany 
został transport sortymentu orzech.  

3 grudnia 2022 r. weszło w życie 

Rozporządzenie Ministra Aktywów 
Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 
r. zmieniające Rozporządzenie w spra-
wie tonażu paliwa stałego dostępne-
go dla jednego gospodarstwa domo-
wego – 1.500 kg do dnia 31 grudnia 
2022 roku i 1.500 kg od dnia 1 stycz-
nia 2023 r. Przed nowelizacją nie ist-
niała możliwość przeniesienia niewy-
korzystanego limitu na rok przyszły. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
społecznym, dokonana nowelizacja 
wspomnianego wyżej rozporządze-
nia umożliwiła przeniesienie niewy-
korzystanego w pierwszym. okresie 
zapotrzebowania na następny okres. 
Tym samym mieszkaniec, który w 
tym roku złożył wniosek na mniej-

szą ilość węgla niż maksymalna lub 
nie złożył wniosku, będzie mógł ująć 
w przyszłorocznym wniosku tę niewy-
korzystaną część limitu. Dla przykła-
du: w tym roku mieszkaniec zakupił 
1.000 kg węgla, więc w roku 2023 bę-
dzie mógł zakupić 2.000 kg, tj. plano-
we 1.500 kg plus niewykorzystane w 
tym roku 500 kg.

Dostawę węgla do gospodarstw 
domowych realizuje Skład Opału 
Zbigniew Pihur z siedzibą w Po-
lanicy-Zdroju. Węgiel składowany 
jest na składzie w Dusznikach-Zdro-
ju przy ulicy Juliusza Słowackiego 
32A, skąd mieszkańcy mogą ode-
brać węgiel osobiście lub skorzystać 
z bezpłatnego transportu. Z każdym 

mieszkańcem, który złożył wniosek, 
kontaktujemy się osobiście i przeka-
zujemy informacje o procedurze za-
kupu.    

Mieszkańcy zainteresowani za-
kupem węgla na przyszły rok 
będą mogli złożyć wniosek z zapo-
trzebowaniem pod koniec grudnia 
2022 r. O dokładnym terminie i spo-
sobie składania wniosków będziemy 
informować.

Szczegółowe informacje uzyskać 
można telefonicznie pod numerem 
748 697 678, a także osobiście w 
punkcie informacyjnym Urzędu Miej-
skiego w Dusznikach-Zdroju (I piętro 
– Sala Ślubów USC). 

sr

Mokis ma otrzymać dodatkowe pie-
niądze. Nie otrzymał go też Wojciech 
Kuklis. Przewodnicząca rady Alek-
sandra Hausner-Rosik przeprosiła 
i zapewniła, że w przyszłości będzie 
sprawdzać, czy wszyscy radni otrzy-
mali materiały. 

Temat zapalny – tak kwestię dotacji 
dla Mokisu określił Ryszard Olszew-
ski. Tym bardziej należało omówić 
to na posiedzeniu komisji – pokre-
ślił. Zauważył, że wydatki w wykazie 
pokrywają się z tymi z poprzednie-
go miesiąca, oprócz skokowej zwyż-
ki opłat za gaz na arenie biathlonowej 
z 2 na 12 tys. zł. Dyrektorka Moki-
su Magdalena Kijanka wyjaśniła, że 
ta kwota została wyliczona na podsta-
wie zeszłorocznego zużycia i aktual-
nej ceny gazu.

Małgorzata Hołyst zapytała, kiedy 
skończy się dosypywanie pieniędzy 
do Mokisu. – Rozumiem, że pytanie 
dotyczy tego, do kiedy gmina będzie 
ponosić koszty utrzymania obiektów, 
które sprzedała – upewnił się bur-
mistrz. Poinformował, że umowa uży-
czenia obiektów wygasa z końcem li-
stopada. Od 1 grudnia taką umowę 
ma zawrzeć ze starostwem COS i bę-
dzie ona obowiązywać do momen-
tu zakończenia procedury przejęcia 
przez COS obiektów. – Taka jest moja 
wiedza na dzień dzisiejszy – zakończył 
Lewandowski.

Burmistrz kiwał potwierdzająco 
głową, kiedy radna upewniała się, że 
w kwocie 99 tys. są płace osób nadal 
pracujących w Mokisie przy utrzy-
maniu obiektów sportowych i kosz-
ty mediów wykorzystywanych w tych 
obiektach za listopad czy jeszcze paź-
dziernik. Hołyst poprosiła, by oszaco-
wać wysokość należności, które po-
zostaną jeszcze do uregulowania w 
grudniu. Magdalena Kijanka zapew-
niła, że stosowne wyliczenia zostaną 
przesłane radnym.

Więcej na drogi
Przewodnicząc zwróciła się do burmi-
strza o informacje na temat konkursu 
na nowego dyrektora Mokisu. – Kon-
kurs został rozstrzygnięty, na dyrek-
tora Miejskiego Ośrodka Kultury 
i Sportu powołany został pan To-
masz Nowicki, z powołaniem z datą 
1 stycznia. Z tego, co wiem, pani prze-
wodnicząca Komisji Rewizyjnej już 
zaprosiła przyszłego dyrektora na 
komisję, więc rozumiem, że to bę-
dzie taka komisja, że tak powiem, „za-
poznawcza” – uśmiechnął się Lewan-
dowski.

Małgorzata Hołyst, jako przewodni-
cząca Komisji Rewizyjnej, skorzystała 
z okazji, by zapytać, czy na tym zapo-
wiadanym posiedzeniu komisji poja-
wi się dyrektor Centralnego Ośrod-
ka Sportu. Burmistrz przypomniał, że 
konkurs na dyrektora dusznickiego 
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COS nie został jeszcze rozstrzygnięty 
– termin składania ofert upłynie na-
zajutrz, a dyrektor zostanie powołany 
1 grudnia, czyli już po posiedzeniu, za-
planowanym na 29 listopada. Wobec 
tego dyrektor zostanie zaproszony na 
spotkanie z komisją w grudniu – za-
powiedziała Hołyst. – Chcemy bar-
dzo poznać nowego dyrektora i chce-
my posłuchać jego wizji – podkreśliła. 
Lewandowski poradził, że bardziej 
stosowne będzie wystosowanie za-
proszenia przez Komisję ds. Społecz-
no-Kulturalnych, Oświaty, Zdrowia, 
Sportu i Turystyki, co przy okazji – 
dzięki transmisji internetowej – po-
zwoliłoby dyrektorowi zaprezentować 
się szerszej dusznickiej publiczności.

Dyskusja odbiegła już zatem daleko 
od swojego przedmiotu, czyli projektu 
uchwały zmieniającej tegoroczny bu-
dżet gminy. A ponieważ nie było wię-
cej zgłoszeń, przewodnicząca zarzą-
dziła głosowanie. Uchwałę przyjęto 
dziesięcioma głosami, przeciwko 
zagłosowali Mieczysław Jakóbek, 
Wojciech Kuklis i Piotr Zilbert, 
wstrzymał się od głosu Marcin 
Zuberski.

Stosownie do ostatnich zmian do-
tyczących planów inwestycyjnych, 
podjęto uchwałę w sprawie zmian 
wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Duszniki-Zdrój. Komisja Fi-
nansów zaopiniowała projekt uchwa-
ły jednogłośnie pozytywnie. 

W wykazie przedsięwzięć WPF do-
dano nowe przedsięwzięcie „Skibus” 
na lata 2023–2025  (wartość – 750 tys. 
zł); zwiększono o 1,39 mln zł limit w 
roku 2023 na przedsięwzięcie „Budo-
wa i modernizacja dróg gminnych” 
w związku z wyższymi niż zakłada-
ne ofertami złożonymi w postępowa-
niu przetargowym; zwiększono o 182 
tys. zł limit na przedsięwzięcie „Roz-
budowa i modernizacja remizy stra-
żackiej” – w ramach dostosowania do 
kwoty planu wydatków na ten cel w 
2022 r; dodano nowe przedsięwzięcie 
pn. „Dokumentacja rozwoju stacji nar-
ciarskiej Podgórze” na lata 2022–2023 
w związku z koniecznością przesunię-
cia realizacji zadania z roku 2022 r. 
na 2023.

Tym razem „za” głosowało dwa-
naścioro radnych, „przeciw” – 
Mieczysław Jakóbek, wstrzymał 
się od głosu Wojciech Kuklis.

Padło tylko jedno pytanie do spra-
wozdania z pracy burmistrza za okres 
od 18 października do 17 listopada. 
Ryszard Olszewski chciał wiedzieć, 
czego dotyczyło spotkanie z dyrekto-
rem COS Witoldem Romanem 16 li-
stopada w Warszawie. Oczywiście roz-
poczęcia przez COS działalności w 
Dusznikach – wyjaśnił krótko Lewan-
dowski.

Niech sobie pali
na Żoliborzu
„Zapytania, wolne wnioski i sprawy 
różne” rozpoczął Marcin Zuberski: – 
Panie burmistrzu, mam pytanie od 
pani Urszuli Karpowicz: czy na Pu-
stelniku są prowadzone ewentualnie 
jakieś prace i jakie? – Zgodnie z za-
leceniami konserwatorskimi przygo-
towaliśmy dokumentację, taki pro-
gram prac zabezpieczających. Ten 
program został uzgodniony z konser-
watorem zabytków, mamy pozytywna 
opinię, i w najbliższych dniach będą 
przeprowadzone, prace związane z 
zabezpieczeniem tego obiektu przed 
okresem zimowym – odpowiedział 
wiceburmistrz Paweł Gawlak.

Dobrze by było, gdyby cmentarz 
wojenny przy ul. Polnej, na którym 
od dawna trwają prace renowacyjne, 
został udostępniony zwiedzającym po 
ich zakończeniu – oznajmiła Krysty-
na Cieślak, przewodnicząca Komisji 
ds. Społeczno-Kulturalnych, Oświaty, 
Zdrowia, Sportu i Turystyki. – To tak 

na przyszłość, żebyśmy się ewentual-
nie nad tym zastanowili, jak by to mo-
gło wyglądać.

– Oczywiście, taki jest nasz zamysł, 
nasz cel – zapewnił burmistrz. Dodał, 
że na terenie cmentarza przeprowa-
dzane jeszcze będą prace porządko-
we, zainstalowana zostanie tablica z 
informacjami historycznymi oraz od-
tworzone maszty na flagi.

Wojciech Kuklis: – Panie burmi-
strzu, mamy w tej chwili, tak moż-
na powiedzieć, już drugi miesiąc se-
zonu grzewczego. Chciałem zapytać 
pana, czy wydał pan jakieś upoważ-
nienia dla pracowników Urzędu Mia-
sta do kontroli spalania tego, czym się 
pali w tej chwili w Dusznikach. Bo to, 
co ten dziadek z Nowogrodzkiej na-
opowiadał, że „palić wszystkim, tylko 
nie oponami”, to niech sobie tam na 
Żoliborzu pali, ale niekoniecznie w 
Dusznikach. Bo to, co się dzieje, szcze-
gólnie wieczorami, to już naprawdę 
przechodzi ludzkie pojęcie. Ja miesz-
kam akurat w miejscu, gdzie widzę 
to wszystko z okna. Ten smog, któ-
ry stoi nad Dusznikami, nie wygląda 
wcale ani obiecująco ani jakoś fajnie. 
(…) Proszę powiedzieć tylko, czy wydał 
pan już jakieś upoważnienia do kon-
troli, czy takie kontrole już się jakie-
kolwiek odbyły. A jeżeli się odbyły, jak 
się zakończyły.

– Upoważnienia są wydane stałe, 
to nie są upoważnienia na poszcze-
gólne kontrole, więc mamy osoby, 
które mają takie upoważnienia i re-
agują na zgłoszenia. Jeśli pan ma po-
dejrzenie, że ktoś pali nie węglem, tyl-
ko jakimiś zakazanymi materiałami, 
to bardzo proszę o zgłaszanie takich 
przypadków. Wtedy, w asyście policji, 
takie kontrole są przeprowadzane. I 
tak samo zachęcam mieszkańców też 
do tego – odpowiedział burmistrz. Za-
uważył przy tym, że nie tylko mamy 
kryzys energetyczny, ale też miesz-
kańców stać na mniej. Do tego stop-
nia, że niektórzy nawet rezygnują z 
planów modernizacji ogrzewania i 
odejścia od węgla.

Na policję lub
do urzędu
O interwencję u wykonawcy remon-
tu ul. Pogórze poprosił burmistrza Ja-
kub Biernacki. Przy montażu barierki 
uszkodzony został kabel zasilający la-
tarnie i od tego momentu część z nich 
nie świeci. – Ta kwestia została poru-
szona przy odbiorach tych robót, tej 
inwestycji. Mam informację, że uster-
ka została usunięta. Nie sprawdzałem, 
nie weryfikowałem tego jeszcze oso-
biście, ale te informacje wszystkie wy-
konawców są weryfikowane przez 
naszego inspektora nadzoru i dopie-
ro po usunięciu tej usterki inwesty-
cja zostanie odebrana – odpowiedział 
wiceburmistrz. – Światła nie działają, 
krótko mówiąc, lampy oświetleniowe. 

Więc coś tam jeszcze jest nie do koń-
ca jednak wykonane – stwierdził Bier-
nacki.

– Ja mam taką sprawę do pana bur-
mistrza, starą śpiewkę, kiedy będzie 
uruchomiona stacja ładowania sa-
mochodów? Bo to trwa już trochę za 
długo – Ryszard Olszewski rzeczywi-
ście interweniował w tej sprawie wiele 
razy, a obiecanej już dawno temu sta-
cji ładowania samochodów elektrycz-
nych jak nie było, tak nie ma. Choć 
miejsce jest wyznaczone. – Tak, pytali-
śmy się ostatnio znowu Taurona, kie-
dy będzie to instalowane. Otrzymali-
śmy informację, że w tej chwili nie 
mogą znaleźć wykonawcy na tę pracę 
budowlaną – odpowiedział burmistrz.

Do kwestii dusznickiego smogu od-
niosła się jeszcze Małgorzata Hołyst. 
Pytała, czy kontrolujący działają tylko 
na zgłoszenia mieszkańców, czy też 
sami mogą podjąć kontrolę, widząc 
podejrzany dym unoszący się z komi-
na. Oczywiście, mogą interweniować 
sami – zapewnił burmistrz. Ale to nie 
jest takie proste – dodał. Wyjaśnił, że 
czarny dym i brzydki zapach często 
nie oznaczają jednak palenia śmiecia-
mi, tyko świadczą o nieumiejętności 
rozpalania czy częstym wygaszaniu i 
rozpalaniu ognia. Takie są doświad-
czenia kontrolujących. Natomiast kie-
dy jest uzasadnione podejrzenie, że 
ktoś pali np. plastikiem, pobiera się z 
paleniska próbki do badania i kiedy 
podejrzenie się potwierdzi, właścicie-
la karze się mandatem. W przypadku 
przyłapania delikwenta na gorącym 
uczynku, sprawa jest oczywiście jasna.

Lewandowski zwrócił ponadto uwa-
gę, że upoważnieni do kontroli na co 
dzień mają wiele innych obowiązków, 
pracują po prostu przy biurku w urzę-
dzie. Dlatego właśnie prosi się miesz-
kańców o zgłoszenia.

Komu konkretnie należy zgła-
szać podejrzane przypadki? – dopyty-
wał Mateusz Rybeczka. Można zgła-
szać albo bezpośrednio na policję i 
wtedy policja skontaktuje się z pra-
cownikiem gminy, albo po prostu do 
Urzędu Miasta na główny numer i 
wiadomość zostanie przekazana da-
lej – tłumaczył burmistrz. Małgorzata 
Hołyst poprosiła, by odpowiedni ko-
munikat właśnie w tej kwestii został 
opublikowany w „Kurierze”. 

– Widzę, że pan burmistrz chy-
ba nie doczytał pewnych rzeczy… – 
Wojciech Kuklis zwrócił się do radcy 
prawnego z pytaniem, „czy gmina ma 
obowiązek kontrolny tylko na zgło-
szenie, czy ma obowiązek kontrolny 
w ogóle?”. – Na ten moment nie je-
stem w stanie udzielić odpowiedzi na 
to pytanie – oznajmił Tomasz Stefań-
ski.

Sesja trwała niespełna półtorej go-
dziny.

Krzysztof
Jankowski

Powstanie
nowa wieża
na torfowisku
Nadleśnictwo Zdroje do końca przyszłego roku zakoń-
czy budowę nowej wieży widokowej na Torfowisku pod 
Zieleńcem. Przypomnijmy, że stara wieża została roze-
brana w 2020 r. ze względu na zły stan techniczny.

Poprzednia konstrukcja miała około 
15 m wysokości, nowy projekt zakła-
da, że wieża będzie miała 28,5 m.
Zbudowana będzie z czterech pozio-
mów – tarasów widokowych – i bę-
dzie zadaszona. Ostatni taras widoko-
wy będzie znajdował się na wysokości 
25 m. Wysokość nowej wieży została 
dobrana poprzez zdjęcia wykonane z 
drona na różnych wysokościach, aby 
widoczna była nie tylko czasza tor-
fowiska, ale także góry Bystrzyckie i 
Orlickie. Szacowany koszt budowy 
to około 1,5 mln zł, z czego 85% 
będzie dofinansowane ze środków 
zewnętrznych.

Nowa lokalizacja wieży zosta-
ła przeniesiona poza obszar same-
go rezerwatu i obszaru Natura 2000, 
aby nie narażać chronionych obsza-
rów. Ze względu na bardzo wyma-
gające warunki atmosferyczne wieża 
będzie posiadać konstrukcję stalową, 
a elewacja zaprojektowana została z 
drewnianych listewek w różnych od-
cieniach, które mają nawiązywać do 
układu warstw w przekroju geolo-

gicznym ziemi. Za projekt odpowiada 
Grupa Sudety, która współpracowała 
już z Nadleśnictwem Zdroje przy bu-
dowie infrastruktury turystycznej wo-
kół wzgórza Gomole.

Nowa wieża będzie usytuowana nie-
opodal drogi gruntowej, wzdłuż której 
przebiega zielony szlak Lisia Przełęcz 
– Polana Imka oraz szlak rowerowy. 
Droga ta dzieli Rezerwat Torfowisko 
pod Zieleńcem na dwa główne obsza-
ry, tj. Topieliska w części północnej i 
Czarne Bagno w części południowej. 
Na południe od miejsca lokalizacji 
wieży odchodzi kładka przyrodnicza 
przebiegająca przez Czarne Bagno, 
przez które przebiega również czer-
wony szlak – tak zwany Główny Szlak 
Sudecki im. Mieczysława Orłowicza.

Przy wieży powstanie również mała 
infrastruktura – wiata, stojaki rowero-
we, stoły piknikowe. Prace przy tej 
inwestycji mają rozpocząć się w 
drugim kwartale przyszłego roku 
i zostać ukończone pod koniec 
2023 r.

inf. Nadleśnictwo Zdroje
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Rozkład jazdy Skibusa

DWORZEC PKP 8:20 9:20 10:00 10:45 17:00 18:30 19:00

PLAC WARSZAWY 8:22 9:22 10:02 10:47 17:02 18:32 19:02

PARKING A 8:23 9:23 10:03 10:48 17:03 18:33 19:03

PARKING B 8:24 9:24 10:04 10:49 17:04 18:34 19:04

PARK ZDROJOWY 8:26 9:26 10:06 10:51 17:06 18:36 19:06

IMPRESJA 8:27 9:27 10:07 10:52 17:07 18:37 19:07

MUZA 8:30 9:30 10:10 10:55 17:10 18:40 19:10

JARZĘBINA NŻ 8:34 9:34 10:14 10:59 17:14 18:44 19:14

TORFOWISKO NŻ 8:40 9:40 10:20 11:05 17:20 18:50 19:20

NARTORAMA 8:46 9:46 10:26 11:11 17:26 18:56 19:26

DIAMENT 8:47 9:47 10:27 11:12 17:27 18:57 19:27

PARKING GŁÓWNY 8:49 9:49 10:29 11:14 17:29 18:59 19:29

WINTERPOL 8:53 9:53 10:33 11:18 17:33 19:03 19:33

PARKING MIESZKO 8:58 9:58 10:38 11:23 17:38 19:08 19:38

PARKING MIESZKO 9:05 10:02 16:20 17:40 18:00 19:10 21:00

WINTERPOL 9:07 10:04 16:22 17:42 18:02 19:12 21:02

PARKING GŁÓWNY 9:09 10:06 16:24 17:44 18:04 19:14 21:04

DIAMENT 9:11 10:08 16:26 17:46 18:06 19:16 21:06

NARTORAMA 9:12 10:09 16:27 17:47 18:07 19:17 21:07

TORFOWISKO NŻ 9:18 10:15 16:33 17:53 18:13 19:23 21:13

JARZĘBINA NŻ 9:22 10:19 16:37 17:57 18:17 19:27 21:17

MUZA 9:25 10:22 16:40 18:00 18:20 19:30 21:20

IMPRESJA 9:28 10:25 16:43 18:03 18:23 19:33 21:23

PARK ZDROJOWY 9:30 10:27 16:45 18:05 18:25 19:35 21:25

PARKING B 9:33 10:30 16:48 18:08 18:28 19:38 21:28

PARKING A 9:35 10:32 16:50 18:10 18:30 19:40 21:30

PLAC WARSZAWY 9:36 10:33 16:51 18:11 18:31 19:41 21:31

DWORZEC PKP 9:45 10:42 17:00 18:20 18:40 19:50 21:40

PODGÓRZE 9:00 11:25 16:05 18:00

KARCZMA 9:01 11:26 16:06 18:01

PARKOWA 9:03 11:28 16:08 18:03

IMPRESJA 9:05 11:30 16:10 18:05

PARK ZDROJOWY 9:06 11:31 16:11 18:06

PARKING B 9:08 11:33 16:13 18:08

PARKING A 9:10 11:35 16:15 18:10

PKS ZEM 9:17 11:42 16:22 18:17

KOZIA HALA NŻ 9:31 11:56 16:36 18:31

INNWERSJA NŻ 9:34 11:59 16:39 18:34

PRZYSTANEK ALASKA 9:42 12:07 16:47 18:42

MIESZKO 9:44 12:09 16:49 18:44

WINTERPOL 9:46 12:11 16:51 18:46

PARKING GŁÓWNY 9:48 12:13 16:53 18:48

DIAMENT 9:49 12:14 16:54 18:49

NARTORAMA 9:50 12:15 16:55 18:50

NARTORAMA 10:25 15:00 17:05 20:30

DIAMENT 10:26 15:01 17:06 20:31

PARKING GŁÓWNY 10:27 15:02 17:07 20:32

WINTERPOL 10:29 15:04 17:09 20:34

MIESZKO 10:31 15:06 17:11 20:36

PRZYSTANEK ALASKA 10:33 15:08 17:13 20:38

INNWERSJA NŻ 10:41 15:16 17:21 20:46

KOZIA HALA NŻ 10:44 15:19 17:24 20:49

PKS ZEM 10:58 15:33 17:38 21:03

PARKING A 11:05 15:40 17:45 21:10

PARKING B 11:07 15:42 17:47 21:12

PARK ZDROJOWY 11:09 15:44 17:49 21:14

IMPRESJA 11:11 15:46 17:51 21:16

PARKOWA 11:13 15:48 17:53 21:18

KARCZMA 11:14 15:49 17:54 21:19

PODGÓRZE 11:15 15:50 17:55 21:20

LINIA NIEBIESKA

LINIA NIEBIESKA

LINIA ZIELONA

LINIA ZIELONA

WYJAZD NA NARTY

POWRÓT Z NART

więcej informacji: skibus.duszniki.pl
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Powróciła wigilia na 
dusznickim Rynku

PO DWÓCH LATACH PANDEMICZNEJ PRZERWY

Tym razem miała charakter mię-
dzynarodowy. W ramach pro-
jektu „Czesko-Polskie Tradycje 
Bożonarodzeniowe” gościliśmy 
naszych sąsiadów – partnerów z 
Nového Města nad Metuji. Była 
mroźna sobota 17 grudnia, Dusz-
niki obsypane świeżym śniegiem.

Mimo że sposób obchodzenia świąt 
Bożego Narodzenia w europejskich 
krajach jest na ogół podobny, to wy-
stępują pewne różnice wynikające z 
tradycji poszczególnych krajów. Wy-
darzenie rozpoczęła prezentacja pol-
skich tradycji bożonarodzeniowych. 
Co dla nas wydaje się oczywiste pod-
czas świąt, to dla naszych czeskich 
przyjaciół może stanowić nowość. Do-
wiedzieli się oni m.in. o dzieleniu się 

opłatkiem czy o sianku pod obrusem. 
My natomiast usłyszeliśmy od pastora 
Kościoła Braterskiego Jakuba Skarva-
na, że do czeskich tradycji świątecz-
nych należy wróżenie – poprzez 
przekrajanie jabłka, rzuty butem czy 
wylewanie ołowiu…  W trakcie pre-
zentacji wystąpili najmłodsi uczestni-
cy naszego wydarzenia – dusznickie 
przedszkolaki oraz zespół z Nového 
Města.

Po prezentacjach przyszedł czas na 
ubieranie choinek. Przyozdobione zo-
stały czeskimi oraz polskimi ozdoba-
mi. Część ozdób wykonali seniorzy 
z dusznickiego Klubu Seniora. Przy 
choinkach można było spotkać św. 
Mikołaja, który rozdawał słodycze. W 
tle usłyszeć można było występ szkol-

nego chóru Tarantella oraz scholii 
Róże Świętej Elżbiety. 

Wigilię wszystkich duszniczan roz-
począł burmistrz Piotr Lewandowski 
krótkim przemówieniem, po czym 
proboszcz parafii pw. św. Ap. Piotra i 
Pawła ks. Zbigniew Wichrowicz po-
prowadził modlitwę. Udział w uroczy-
stości wzięli również proboszcz parafii 
polskokatolickiej w Dusznikach-Zdro-
ju pw. Matki Bożej Różańcowej ks. 
Bogdan Skowroński i o. Patryk z ko-
ścioła św. Anny w Zieleńcu. Z Nového 
Města przybył starosta Milan Slavík 
i místostarosta Aleš Vrátny – była 
to pierwsza wizyta nowo wybranych 
władz naszego czeskiego miasta part-
nerskiego.

Wszyscy zebrani podczas tego wy-

darzenia mogli poczęstować się pol-
skimi i czeskimi potrawami wi-
gilijnymi. Były pierogi z serem i 
ziemniakami, pierogi z kapustą i grzy-
bami, kotlet schabowy, karp, sałatka 
ziemniaczana, kiełbasa winna, piernik 
staropolski, zupa rybna oraz barszcz 
czerwony. Rozdano blisko po 500 por-
cji każdego z dań. Na przybyłych tego 
dnia na Rynek czekały również pa-
miątkowe kubki.

– Cieszę się, że ponownie mogli-
śmy się spotkać i poczuć się jak jed-
na wielka dusznicka rodzina. Dzięku-
ję, za tę porcję „magii świąt” i życzę 
wszystkim mieszkańcom i gościom 
wesołych świąt – podsumował panu-
jącą w sobotnie popołudnie atmosfe-
rę na rynku burmistrz Lewandowski.

Bożonarodzeniowe spotkanie za-
kończył występ ks. Bogdana Skow-
rońskiego, który – mimo niskiej tem-
peratury – rozgrzał atmosferę swoim 
znakomitym występem . 

Warto wspomnieć, że mieszkań-
cy Nového Města mogli przyjechać 
na dusznickie wydarzenie specjalnym 
autobusem. 

Projekt “Czesko-Polskie Tradycje 
Bożonarodzeniowe” współfinansowa-
ny był ze środków Unii Europejskiej, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu państwa 
za pośrednictwem Euroregionu Gla-
censis.

db
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Udział w tegorocznej wigilii wzięli mieszkańcy i przedstawicile z Nového Města n. Metuji Na scenie nie mogło zabraknąć ks. Bogdana Skowrońskiego

Na rynek licznie przybyli mieszkańcy i turyści

Program artystyczny zaprezentowały dusznickie dzieci Ho, ho, ho! Wesołych Świąt!
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Świąteczne smakołyki przygotowała restuacja Pod Złotym Kasztanem

Sfilmowanie występującej pociechy, to obowiązek każdego rodzica

Nowością w wigilinym menu była zupa rybna Barszcz popijano z okolicznościowych kubków miejskich

Hej kolęda, kolęda!

Duszniczanie tradycyjnie zasiedli wspólnie do jednego stołu
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Czeskie tradycje
wigilijne
Święta Bożego Narodzenia w Cze-
chach obchodzone są podobnie jak 
w Polsce, jednak jest kilka odrębnych 
zwyczajów charakterystycznych dla 
każdego z naszych narodów.

Czesi rozpoczynają przygotowania 
do świąt już z początkiem grudnia. 
Dokładnie 4 grudnia, w dzień Świętej 
Barbary, urywana jest gałązka czere-
śni, która następnie wstawiana jest do 
naczynia z wodą. Gałązka ta w Wigilię 
powinna zakwitnąć. Mikołajki obcho-
dzone są 5 grudnia. Tego dnia dzie-
ci odwiedzaną są przez św. Mikołaja 
oraz aniołka i diabła. 

Według tradycji naszych południo-
wych sąsiadów, w wigilię Bożego Na-
rodzenia obowiązuje post. Kto będzie 
go przestrzegał przez cały dzień, wie-
czorem zobaczy złotą świnkę. Ma ona 
zwiastować szczęście i powodzenie w 
nowym roku. 

Czesi, tak jak Polacy, do kola-
cji wigilijnej zasiadają wraz z pierw-
sza gwiazdką. Na stole króluje zupa 
rybna, sałatki ziemniaczane i smażo-
ny karp. W wigilijnym menu znaleźć 
można również kotlety schabowe czy 
kiełbasy winne. W Czechach nie obo-
wiązuje tradycja 12 dań wigilijnych.

Ważnym elementem tradycji są cia-
steczka. Przygotowywane są już od 
końca listopada i przechowywane w 
pudełeczkach aż do świąt. Zgodnie z 
tradycją, na świątecznym stole powin-
no znaleźć się siedem rodzajów cia-
steczek. 

Pod talerze kładzie się łuski z kar-
pia, które mają zapewnić dostatek. 
Obowiązuje również zwyczaj pozo-
stawiania wolnego miejsca dla nie-
spodziewanego gościa. Bardzo ważne 
jest, aby nie odchodzić od stołu w cza-
sie wigilijnej wieczerzy. Kto wstanie 
przed zakończeniem posiłku, może 
nie doczekać kolejnych świąt. 

W Czechach spotyka się jeszcze 
inne oryginalne zwyczaje wigilijne. 
Lanie ołowiu, które bardzo przypo-
mina polski zwyczaj andrzejkowy, po-
zwala wywróżyć przyszłość z kształtu 
metalowej masy. Stan zdrowia z ko-
lei da się przepowiedzieć przekrawa-
jąc jabłko na pół. Jeżeli zobaczysz, że 
miejsce, w którym jest nasiono, przy-
pomina gwiazdę – nie trzeba  się 
przejmować. Jeżeli będzie tam krzy-
żyk… można się domyśleć, co może 
się wydarzyć. Rzut butem – to wróż-
ba dla panien na wydaniu. Rzut to nie 
byle jaki – trzeba stanąć tyłem i celo-
wać w kierunku drzwi. Jeżeli nos buta 
skierowany jest do drzwi, śmiało moż-
na szykować się na wesele. Jeżeli nie 
– no cóż, panna zostaje z rodzicami 
w domu. 

Pod obrus wigilijny Czesi wkładają 
pieniądze – aby przez cały rok ich nie 
zabrakło. Dodatkowo nad stołem za-
wieszana jest jemioła.

Prezenty pod choinkę to nieodłącz-
ny element tradycji wielu krajów, róż-
nica polega na tym, kto je przynosi. 
W Czechach – Jezusek. Dostarczenie 
prezentów sygnalizuje dźwięk dzwo-
neczka zawieszonego na drzewku. 

Polskie tradycje
wigilijne

W Polsce okres świąteczny rozpo-
czyna się wraz z adwentem, który to z 
kolei rozpoczyna się w czwartą z ko-
lei niedzielę poprzedzającą Boże Na-
rodzenie. Jeden z pierwszych symbo-

licznych momentów świąt przypada 
na 6 grudnia, w dzień wspomnienia 
św. Mikołaja, który według tradycji 
grzecznym dzieciom przynosi słody-
cze i prezenty, a niegrzecznym rózgi. 

Dla wielu Polaków Święta Bożego 
Narodzenia są najważniejszymi świę-
tami w roku. Tak samo jak w Cze-
chach, w Polsce zasiada się do stołu 
wigilijnego wraz z pierwszą gwiazdką, 
która symbolizuje Gwiazdę Betlejem-
ską, prowadzącą trzech króli do naro-
dzonego Jezusa. 

Bardzo ważnym elementem tra-
dycji jest ilość dań na stole – powin-
no być ich 12. Jednak nie zawsze się 
to udaje – wigilia w Polsce traktowa-
na jest przez wielu jako najważniejsza 
wieczerza w roku, dlatego stoły są ob-
ficie zastawione. Według staropolskiej 
tradycji potraw wigilijnych nie musi 
być 12, ale ich liczba koniecznie musi 
być nieparzysta. Wszystkie potrawy 
muszą być postne. Na stole króluje 
barszcz czerwony z uszkami, czyli nie-
wielkimi pierożkami w kształcie ucha. 
Uszka to typowo wigilijna potrwa, 
bardzo rzadko przyrządzana w ciągu 
roku. W niektórych domach zamiast 
lub razem z barszczem podawana jest 
zupa grzybowa. Oprócz zup podawana 
jest też ryba – najczęściej karp, ryba 
po grecku, śledzie, jak również piero-
gi z kapustą i grzybami czy kluski z 
makiem. W zależności od domu i re-
gionu podczas wigilii podaje się rów-
nież żurek, kapustę z grochem, kro-
kiety, sałatkę jarzynową czy paszteciki 
z kapustą i grzybami. 

Jednak nim Polacy zasiądą do wigi-
lijnej wieczerzy, dzielą się opłatkiem. 
Jest to symboliczny moment wybacze-
nia, pojednania oraz możliwość złoże-
nia życzeń.  

Pod obrus wigilijnego stołu wkła-
dane jest sianko – symbol ubóstwa w 
betlejemskiej stajence, w której naro-
dził się Jezusa. Chociaż powoli prze-
staje się tego pilnować, to dawniej nie 
wyobrażano sobie, aby na wigilijnym 
stole leżał obrus innego koloru niż 
biały, symbolizujący czystości Maryi.

Wolne nakrycie przy stole to rzecz 
obowiązkowa, która nakazuje pamię-
tać o wszystkich samotnych osobach. 
Oznacza również gotowość do zapro-
szenia do stołu każdego, kto zapuka 
do naszych drzwi. Puste nakrycie to 
także wyraz pamięci o bliskich, którzy 
nie mogli spędzić z nami świąt lub na 
zawsze odeszli. 

Po kolacji przychodzi czas na pre-
zenty, które chowane są pod choin-
ką. W zależności od regionu, prezenty 
przynosi Mikołaj, Śnieżynka, Aniołek, 
Dzieciątko, Gwiazdka lub Gwiazdor. 

Wielu Polaków nie wyobraża sobie 
świąt bez Pasterki. Pasterka to msza 
święta w nocy z 24 na 25 grudnia. Naj-
częściej rozpoczyna się o godzinie 
24:00. Pasterka upamiętnia oczekiwa-
nie i modlitwę pasterzy zmierzających 
do Betlejem.
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Czesko-Polskie
tradycje wigilijne

Nie było widać końca kolejki do stoisk ze świątecznymi frykasami

Wigilię rozpoczęła wspólna modlitwa i błogosławieństwo

Nie mogło zabraknąć opłatka
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Igrzyska Zimowej Akademii Sportu
14 GRUDNIA, HALA SPORTOWA

Dusznickie dzieci spotkały się z Kataryzną Bachledą-Curuś
– dwukrotną medalistką olimpijską w łyżwiarstwie

Na jednym ze stanowisk młodzież mogła sprawdzić swoje umiejętności
na symulatorze jazdy na nartach

Rywalizowano m.in. w carlingu...

Najwięcej emocji dostarczyły pojedynki hokejowe

... w doskonale znanym dusznickim dzieciom biathlonie

Jedną z atakcji było mini muzeum, ze strojami olimpijskimi i replikami medali

Udział w igrzyskach wzięli uczniowie klas od 3 do 8 z Miejskiego Zespołu Szkół

Igrzyska odbyły się na hali sportowej w Dusznikach-Zdroju




