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2021

PO RAZ DRUGI W NASZYM MIEŚCIE

Nabór wniosków do kolejnej edycji budżetu oby-
watelskiego ruszył 14 września. Wnioski można 
składać do 16 października. Dla mieszkańców to 
okazja, by zmienić coś w swoim otoczeniu, zreali-
zować projekt, np. kulturalny czy sportowy.

Czym jest  
udżet obywatelski?
Budżet obywatelski to wydzielona 
część budżetu gminy, która jest prze-
kazywana na realizację jednego z 
projektów zaproponowanych przez 
mieszkańców i przez mieszkańców 
wybranego. Tak jak w roku ubie-
głym, suma przeznaczona na ten cel 
w Dusznikach to 50.000 zł. Kwota ta 
może ulec zmianie podczas uchwala-
nia przez Radę Miejską budżetu na 
kolejny rok.

Co można zgłosić 
do budżetu 
obywatelskiego
Zadania zgłoszone w ramach budżetu 
obywatelskiego Dusznik-Zdroju mu-
szą być ogólnodostępne. Mogą mieć 
charakter inwestycyjny, remontowy, 
prospołeczny, kulturalny, oświatowy, 
sportowy lub inny. Powinny mieć na 
celu polepszenie życia mieszkańców 
miasta.

Kto może zgłosić 
projekt?
Propozycję projektu może złożyć 
każdy mieszkaniec Dusznik-Zdro-

ju. W przypadku gdy projekt chcia-
łaby zgłosić osoba niepełnoletnia, 
do formularza zgłoszeniowego na-
leży dołączyć zgodę prawnego opie-
kuna. Należy pamiętać, że zgłasza-
jący projekt musi uzyskać poparcie 
minimum czterech mieszkańców. 

Jak zgłosić projekt?
Propozycję projektu do zrealizowa-
nia w ramach budżetu obywatelskie-
go należy złożyć w formie papierowej 
w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-
-Zdroju, ul. Rynek 6, w Biurze Obsłu-
gi Interesanta. Wzór formularza zgło-
szeniowego można znaleźć na stronie 
www.duszniki.pl. Termin składania 
wniosków trwa od 14 września 2020 
r. do 16 października 2020 r.

Weryfikacja wniosków
Wszystkie wnioski dostarczone w ter-
minie zostaną zweryfikowane pod ką-
tem formalno-prawnym, a następnie 
zostaną podane do publicznej wiado-
mości, aby mieszkańcy mogli się z 
nimi zapoznać i zdecydować, na który 
z projektów chcieliby oddać swój głos.

ciąg dalszy na s. 6

Iść czy
nie iść?
Po raz pierwszy w historii Dusznik-Zdroju 4 października odbędzie się 
referendum w sprawie odwołania burmistrza. Lokale wyborcze otwarte 
będą w godzinach 7:00-21:00.

Referendum to nie jest polska specjal-
ność. W skali kraju rozpisuje się je u 
nas w wyjątkowych sytuacjach. W III 
Rzeczypospolitej odbyło się pięć refe-
rendów, w tym konstytucyjne (1997) 
oraz europejskie (2003). Zdecydowa-
nie częściej odbywają się referenda 
lokalne – dotyczą one zazwyczaj od-
wołania burmistrza lub wójta, rzadziej 
rady. Referendum w naszym mieście 
będzie 34. w kraju w obecnej samo-
rządowej kadencji.

O wyborach i referendach mawia 
się, że to „święta demokracji”. Istotnie, 
wszak są to nieliczne momenty, w któ-
rych decyzje najważniejsze dla kraju 
bądź lokalnej społeczności podejmu-
jemy osobiście, a nie przez naszych 
przedstawicieli – posłów, senatorów 
czy radnych. Nie powinno być zatem 
wątpliwości, czy warto w referendum 
brać udział. Jak to jednak często bywa, 
teoria sobie, a życie sobie. 

Przepisy ustawy o referendum lo-
kalnym stanowią, że referendum w 
sprawie odwołania burmistrza jest 
ważne, jeśli udział w nim wzięło 
nie mniej niż 3/5 liczby wyborców 
biorących udział w jego wyborze. 
W przypadku naszego referendum 
do urn musiałoby pójść co najmniej 
1.212 wyborców. Jeżeli ten warunek 
zostanie spełniony, burmistrz zostanie 
odwołany lub nie – zwycięży ta opcja, 
na którą oddanych zostanie więcej niż 
połowa ważnych głosów.

Jak jednak wynika z praktyki, 
wyborcy niezbyt chętnie idą do 
urn w sprawach lokalnych pomię-
dzy regularnymi wyborami. Dlate-

go zdecydowana większość referen-
dów okazuje się nieważna z powodu 
niskiej frekwencji. Inicjatorom refe-
rendum zależy zatem, by jak najwię-
cej mieszkańców wzięło w nim udział. 
Nie tylko dlatego, że to jedyna szan-
sa na wprowadzenie proponowanej 
przez nich zmiany. Przeciwnicy bur-
mistrza lub rady są zdecydowanie 
bardziej zmobilizowani i osiągnięcie 
kryterium frekwencyjnego oznacza 
najczęściej ich zwycięstwo.

Z tych samych względów w inte-
resie burmistrza, którego próbuje 
się usunąć z urzędu, oraz oczywiście 

tych mieszkańców, którzy go popiera-
ją,  leży, by frekwencja była jak najniż-
sza. Jeśli nie osiągnie ona wymagane-
go progu, referendum jest nieważne 
i burmistrz na stanowisku pozostaje.

Wielu duszniczanom te kwestie wy-
dają się dość niejasne. Upraszczając 
zatem: jeśli chcecie odwołania bur-
mistrza Piotra Lewandowskiego – 
idźcie na referendum. Jeśli chce-
cie, by Lewandowski nadal pełnił 
swoją funkcję – zostańcie w do-
mach.

red.
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Wymieniamy piece

Kolejne laptopy
dla MZS

PUNKT KONTAKTOWY CZYNNY TAKŻE WE WTORKI!

W RAMACH PROGRAMU ZDALNA SZKOŁA

W związku z dużym zaintereso-
waniem duszniczan programem 
„Ziemia Kłodzka – czyste powie-
trze...”, uruchomione zostały do-
datkowe dyżury punktu kontakto-
wego. 

Przypomnijmy, że w ramach tego 
programu gmina pozyskała blisko 
pół miliona zł na wymianę wysoko-
emisyjnych źródeł ciepła, tzw. „kopciu-
chów”, w budynkach i lokalach miesz-
kalnych. O dotację mogą ubiegać się 
osoby fizyczne, które są właścicielami 
domów jednorodzinnych albo miesz-
kań w budynkach jednorodzinnych 
i wielorodzinnych, oraz wspólnoty 
mieszkaniowe. Nabór wniosków ru-
szył 3 sierpnia i będzie trwać do 3 li-
stopada do godz. 15:00.

Mieszkańcy zainteresowani progra-
mem mogą zgłaszać się do punktu 
kontaktowego w urzędzie Miasta. Od 
15 września czynny on jest nie tyl-
ko w piątki, ale także we wtorki w 
godz. 9:00–14:00. Aby umówić się na 
wizytę, prosimy o kontakt telefonicz-
ny pod nr. 748 697 660. W punkcie 

kontaktowym można uzyskać infor-
macje w sprawie naboru oraz pomoc 
w zakresie przygotowania dokumen-
tacji niezbędnej do aplikowania o 
wsparcie. Pytania dotyczące naboru 
można również składać drogą e-ma-
ilową na adresy: projekty@duszniki.
pl; srodowisko@duszniki.pl, zastep-
ca@duszniki.pl lub korzystając z for-
mularza kontaktowego znajdującego 
się na stronie www.czystepowietrze.
klodzka.pl/kontakt. Odpowiedzi udzie-
lane będą również e-mailowo. 

Szczegółowe informacje o projekcie i 
o naborze, w tym ew. zmiany w nabo-
rze, a także odpowiedzi na najczęściej 
zadawane pytania są publikowane na 
stronie internetowej www.czystepo-
wietrze.klodzka.pl. Zaleca się wszyst-
kim potencjalnym grantobiorcom za-
poznawanie się z zamieszczanymi na 
niej informacjami. 

inf. UM

DZK na nowo
w internecie

dzk.duszniki.pl – to adres nowego 
serwisu internetowego Dusznic-
kiego Zakładu Komunalnego

Na stronie można znaleźć wiele 
przydatnych informacji: instrukcje jak 
segregować odpady, harmonogram 
wywozu odpadów, informacje o go-
dzinach pracy DZK i PSZOK, har-
monogram dyżurów, a także bieżące 
informacje o awariach czy pracach 
planowanych na terenie miasta. 

inf. DZK

Biuro Informacji Turystycznej 
w Dusznikach-Zdroju, Rynek 9 jest 
czynne od poniedziałku do piątku w 
godz. 9:00– 16:00. 

Muzeum Papiernictwa w Duszni-
kach-Zdroju w październiku czyn-
ne jest od poniedziałku do soboty w 
godz. 9:00–17:00, oraz w niedziele w 
godz. 9:00–16:00.

Teatr Zdrojowy im. F. Chopina 
czynny jest codziennie w godz. 10:00–
17:00.

Rozkład jazdy Dusznickiego 
Expressu we wrześniu i październiku 
przedstawia się następująco:
 � Trasa Zieleniec (przez Torfowisko)  
środy, soboty – wyjazd godz. 15:00, 
powrót godz. 17:30; niedziele – wy-
jazd godz. 10:00, powrót godz. 12:30

 � Trasa Karłów – piątki, niedziele– 
wyjazd godz. 15:00, powrót godz. 
17:30

 � Trasa Duszniki – niedziele – wyjazd 
godz. 13:00, 14:00

Cennik:
przejazd całej Trasy Duszniki – 20 zł 
dorośli i 13 zł dzieci do lat 15.
Trasa Duszniki-Zieleniec-Dusziki oraz 
Duszniki – Karłów – Duszniki to koszt 
30 zł dla osób dorosłych i 20 zł dla 
dzieci do lat 15. W przypadku przejaz-
du tylko w jedną stronę bilet kosztuje 
odpowiednio 20 i 13 zł. 
Trasa Duszniki – Torfowisko – Dusz-
niki to koszt 20 zł dla osób dorosłych 
i 13 zł dla dzieci do lat 15. 
      
Przewóz dzieci do 2 roku życia jest 
bezpłatny. Transport roweru w ce-
nie biletu. Istnieje możliwość zor-
ganizowania wycieczki Dusznickim 
Expressem dla grup. Organizacja 
wyjazdów dla grup z rowerami na 
Singletracki w Dusznikach-Zdro-
ju. Kontakt: tel. 604 508 948.

Wypożyczalnia rowerów w Hali 
Sportowej w Dusznikach-Zdroju, ul. 
Sportowa 2a, czynna jest od ponie-
działku do piątku w godz. 13:00–21:00. 
Dostępne są rowery górskie i miej-
skie. Koszt wypożyczenia: 35 zł za 
dobę. Kontakt: 515 159 740

XXVII Sesja Rady Miejskiej w 
Dusznikach-Zdroju odbędzie się 
24.09.2020 r. o godz. 13:00 w Sali Po-
siedzeń Urzędu Miejskiego w Duszni-
kach-Zdroju (sala nr 17). Transmisja 
Sesji dostępna jest na stronie www.
dusznikizdroj.esesja.pl

Krótko

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Piętnaście nowych laptopów firmy 
HP burmistrz Piotr Lewandowski 
przekazał 9 września dyrektor-
ce Miejskiego Zespołu Szkół Re-
nacie Brodziak i kierowniczce ds. 
gospodarczych Joannie Dąbrow-
skiej.  

Sprzęt został zakupiony w ramach 
drugiej edycji Programu „Zdalna 
Szkoła”, z którego gmina pozyskała 
dofinansowanie w wysokości 45 tys. 
zł, przy wkładzie własnym 1,5 tysiąca 
zł. Dostawę sprzętu komputerowego 
wraz z oprogramowaniem gmina zle-
ciła wrocławskiej firmie ATUT Kom-
puter, która przedstawiła najkorzyst-
niejszą ofertę w zapytaniu ofertowym.

Przypomnijmy, że 7 maja br. szko-
le zostały przekazane 24 laptopy o 
łącznej wartości 60 tys. zł, zakupione 
dzięki środkom pozyskanym z pierw-
szej edycji programu „Zdalna Szkoła”. 
Oba te działania zostały sfinansowa-
ne ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014–2020. 

Laptopy są wypożyczane uczniom 
i nauczycielom w celu usprawnie-
nia procesu edukacji, która z powo-
du pandemii COVID-19 odbywać się 
może w systemie hybrydowym i zdal-
nym.

ps
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Rada ufa
burmistrzowi

XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ, 27 SIERPNIA

Ta sesja należała do Lewandowskiego. Otrzymał od radnych mocne wotum zaufania i – jeszcze silniejsze – 
absolutorium za ubiegły rok. Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania burmistrza nie pojawili się, by 
zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy.

Na sesję absolutoryjna zarówno radni, 
jak i dyrektorzy jednostek gminy sta-
wili się w komplecie. Na krzesłach dla 
publiczności – trzy osoby. 

Na wniosek burmistrza Piotra Le-
wandowskiego rada wprowadziła do 
porządku obrad projekt uchwały w 
sprawie regulaminu budżetu obywa-
telskiego na rok 2021 oraz wycofała 
projekty uchwał w sprawie regulami-
nu korzystania z cmentarza komunal-
nego oraz w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości gminnej 
(chodzi o część działki 141/12 i 142 
obręb Centrum).

W sprawie innego projektu uchwa-
ły, dotyczącej wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości gminnej 
(część działki nr 28 obręb centrum), 
głos zabrał przewodniczący Komisji 
Finansów Jakub Biernacki. O sprze-
daż terenu wystąpiło do gminy dwóch 
wnioskodawców zainteresowanych 
postawieniem tam instalacji foto-
woltaicznej. – Wydaje mi się, że jed-
nak warto by tam zrobić wizję lokal-
ną i sprawdzić dokładnie, jak wygląda 
ten teren – przekonywał radny. Cho-
dzi bowiem o fragment (1.200 m kw. 
), który musiałby zostać wydzielony 
z dużej działki o powierzchni 13 tys. 
m kw. Na wniosek Biernackiego rów-
nież ten projekt został wycofany z po-
rządku obrad.

Kolejny wniosek o wycofanie z po-
rządku obrad projektu uchwały do-
tyczącej wyrażenia zgody na sprze-
daż nieruchomości gminnej zgłosił 
radny Wojciech Kuklis. Chodzi o 
działkę 337/65 obręb Centrum, po-
łożoną przy ul. Krasickiego (115 m 
kw.), na której miałyby powstać ga-
raże. Kuklis argumentował, że rów-
nież tam radni planują wizję lokal-
ną i w komisjach opowiedzieli się za 
przełożeniem procedowania projektu 
uchwały. Burmistrz poinformował, że 
właśnie wpłynęła do Urzędu Miasta li-
sta z podpisami sąsiadów tego terenu 
aprobujących inwestycję garażową, 
zaś wnioskodawca chciałby rozpocząć 
inwestycję jeszcze w br., o ile oczywi-
ście wygra przetarg. Przewodniczą-
cy Komisji Uzdrowiskowej i Spraw 
Gospodarczo-Technicznych Marcin 
Zuberski zauważył, że przez działkę 
przechodzi gazociąg oraz linia ener-
getyczna, zatem sprawa powinna być 
jeszcze przedyskutowana. 

Odłożenie projektu poparli także 
przewodniczący Robert Kowal oraz 
radny Piotr Zilbert. Ten drugi zapro-
ponował sprzedaż innej działki, jednej 
z tych, wydzielonych kiedyś pod gara-
że, ale to wywołało protest burmistrza, 

bo na tym terenie jest wybudowany 
przez gminę parking, potrzebny pobli-
skiej szkole. Natomiast przedmiotowa 
działka to tylko nieużytki. W głoso-
waniu rada zdecydowała o wycofaniu 
projektu z porządku obrad.

Rewolucja rozpoczęta
Czy audyt w Miejskim Ośrodku 
Kultury i Sportu został w terminie 
rozpoczęty, jak przebiega i czy w 
terminie będzie zakończony – za-
pytała dyrektorkę tej instytucji prze-
wodnicząca Komisji Rewizyjnej Mał-
gorzata Hołyst, rozpoczynając punkt 
„zapytania do dyrektorów jednostek 
podległych oraz wystąpienia zapro-
szonych gości”. Magdalena Kijanka 
potwierdziła tylko, że audyt jest prze-
prowadzany, dodając, że w kwestiach 
formalnych informacji udziela gmina, 
jako zleceniodawca audytu.

Robert Kowal zwrócił się do dy-
rektorki przedszkola o informacje 
w kwestii obostrzeń stosowanych 
w jej placówce w związku z pan-
demią. Violetta Żurek poinformo-
wała, że zmieniły się wytyczne Głów-
nego Inspektora Sanitarnego co do 
powierzchni, jaka powinna przypa-
dać w sali na jedno dziecko. Aktualnie 
jest to 15 m kw. na pięcioro dzieci i 
1,5 m kw. na każde następne. – Mamy 
na tyle duże sale, że normalnie grupy 
25-osobowe w tych większych salach 
mogą przebywać, w tych mniejszych – 
20-osobowe. Więc na dzień dzisiejszy 
wszystkie dzieci, które w drodze re-
krutacji zostały przyjęte, od września 
mogą zacząć uczęszczanie do przed-
szkola.

– Jak poszły matury w tym 
roku? – zapytał dyrektorkę Miejskie-
go Zespołu Szkół Wojciech Kuklis. 
– Dwóch maturzystów ma szanse na 

egzamin poprawkowy we wrześniu, a 
jedna osoba miała porażkę z dwóch 
przedmiotów, zatem może powtarzać 
w następnych latach. Natomiast po-
zostali maturzyści zdali egzamin. Cie-
szy mnie, że ci uczniowie, którzy mie-
li wysokie wyniki nauczania, zdali z 
wynikiem rzędu nawet 98 proc. Więc 
myślę, że te wyniki są niezłe – infor-
mowała Renata Brodziak. Dodajmy, 
że w br. do matury przystąpiło dwana-
ścioro uczniów.

Po likwidacji boksu na odpady 
przy miejskim targowisku, sytu-
acja wygląda tam źle, nieestetycz-
nie, na co zwracają uwagę miesz-
kańcy – alarmował radny Ryszard 
Olszewski. – Trzeba z tego wybrnąć… 
śmieci tylko latają – zauważył.

Prezes Dusznickiego Zakładu Ko-
munalnego Sławomir Szymaszek 
stwierdził, że „rewolucja” związana z 
nową ustawą śmieciową się rozpoczę-

ła. Likwidowane są metalowe boksy, 
każda wspólnota będzie teraz miała 
swój zestaw pojemników na odpady. 
Przyznał, że pracownicy DZK zabra-
li z targowiska stare pojemniki i do-
piero później postawili nowe, dlatego 
mieszkańcy przez kilka godzin nie 
mieli gdzie wrzucać worków. General-
nie zamiana boksów na pojemniki de-
dykowane poszczególnym wspólno-
tom uwypukla problem podrzucania 
śmieci do nieswoich pojemników, a 
ponadto mieszkańcy wystawiają wor-
ki z posegregowanymi odpadami nie 
w dniu odbioru tych odpadów, jak na-
kazuje regulamin, tylko kiedy im pa-
suje. Stąd nieestetyczny widok wor-
ków zalegających przy pojemnikach. 
Wciąż potrzebna jest akcja informa-
cyjna i DZK stara się ją prowadzić, 
choć z różnym skutkiem – powiedział 
prezes. 

Dobre nowiny
Szczegóły dotyczące audytu w MOKiS 
podała wiceburmistrzyni Karolina 
Łuszczki, rozpoczynając tym tematem 
punkt „wyjaśnienia dotyczące spraw 
poruszanych na ostatnich komisjach 
i sesji”. Audyt prowadzony jest przez 
firmę Liwia Kolasa „Budżet” – Audyt 
i Usługi Finansowo-Księgowe z Piły, 
wyłonioną w trybie zapytania oferto-
wego. Koszt audytu to 7.000 zł. Zgod-
nie z umową powinien on zakończyć 
się do końca września br.

Wiceburmistrzyni jest zazwyczaj 
posłanką dobrych wieści: – Nasza 
gmina przystąpiła do drugiej edycji 
programu „Zdalna szkoła”, w ramach 
którego pozyskaliśmy dofinanso-
wanie w kwocie 45 tys. zł na za-
kup sprzętu komputerowego dla 
dusznickich uczniów. Tym razem 
wkład gminy na minimalnym pozio-
mie – 1.500 zł. Za te 46,5 tys. zł udało 
nam się zakupić piętnaście laptopów. 
To działanie sfinansowane ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach programu 
operacyjnego „Polska cyfrowa” na lata 
2014–2020.

Gmina przyznała dofinansowa-
nie do zadań realizowanych przez 
organizacje pozarządowe oraz 
inne podmioty prowadzące dzia-
łalność pożytku publicznego na te-
renie miasta. Łączna kwota środków 
przekazanych na te zadania to 219 tys. 
zł, w tym na kulturę i sztukę – 35 tys. 
zł, politykę społeczną – 12 tys. zł, na 
sport, kulturę fizyczną, rekreację i tu-
rystykę – ponad 170 tys. zł. Językiem 
mniej urzędowym – to są pieniądze 

Lewandowski: – To jest ocena za rok 2019. To jest rok tuż po wyborach, pierwszy rok po wyborach. Szczególnie ważne w 
czasie, kiedy ktoś w Dusznikach postanowił, że chce przerwać tę kadencję, przerwać mój kontrakt z państwem, z miesz-

kańcami, który powinien trwać pięć lat, i przejąć władzę nad urzędem, jednostkami podległymi i nad gminną spółką.
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dla dusznickich klubów, stowarzyszeń 
i fundacji, które służą mieszkańcom 
miasta.

– Odebraliśmy ścieżki rowero-
we, które zostały wykonane w ra-
mach projektu „Single trackiem 
na Orlicę”, który został dofinanso-
wany z Programu rozwoju obszarów 
wiejskich na lata 2014–2020 – konty-
nuowała Łuszczki. – Wartość zrealizo-
wanych robót budowlanych opiewa 
na kwotę blisko 340 tys. zł. Oprócz ro-
bót budowlanych przedmiotem tego 
projektu był również druk map ście-
żek rowerowych na kwotę 19 tys. zł, 
takich map powstało 10 tys. szt. Cał-
kowita wartość zadania to ponad 358 
tys. zł, z czego dofinansowanie rzędu 
63,63 proc., bo to jest maksymalne do-
finansowanie w Programie rozwoju 
obszarów wiejskich, wyniosło 228.128 
zł. Więc wartość wkładu własnego 
gminy to niewiele ponad 130 tys. zł.

Wiceburmistrzyni wróciła się do 
radnych z prośbą o rozpowszechnie-
nie informacji, że 3 sierpnia ruszył 
nabór wniosków na dopłaty do wy-
miany wysokoemisyjnych źródeł 
ciepła. Nabór potrwa do 3 listopada. 
Gmina pozyskała na ten cel blisko pół 
miliona zł. Dofinansowanie wynosi do 
10 tys. zł w przypadku lokalu miesz-
kalnego i do 20 tys. zł dla domu jedno-
rodzinnego. W jednym i drugim przy-
padku to może być maksymalnie 70 
proc. wartości inwestycji. W Urzędzie 
Miasta powstał punkt kontaktowy, do 
którego zainteresowani wymianą pie-
ca mogą zgłaszać się w piątki w godz 
9:00–14:30 po szczegółowe informacje 
i konsultacje. Ze względu na pande-
mię należy jednak umówić wcześniej 
wizytę w sekretariacie.

Kolejna dobra nowina: na ukoń-
czeniu jest projektowanie nowego 
klubu seniora w naszym mieście. 
Następnym krokiem będzie już zle-
cenie prac budowlanych. Zadanie ma 
zostać zakończone w br. Gmina pozy-
skała na nie 150 tys. zł.

Na koniec Karolina Łuszczki doda-
ła, że trwają dwie inne miejskie inwe-
stycje – modernizacja Alei Chopina i 
budowa wieży widokowej na Orlicy. 
Obie powinny zakończyć się – 30 li-
stopada br. 

Tylko 
pół miliona
– Dlaczego nasza gmina otrzyma-
ła od rządu tylko te 500 tys. zł? 
– przewodnicząca rady Aleksandra 
Hausner-Rosik nawiązała zapewne 
do dyskutowanej na dusznickich in-
ternetowych forach kwestii rozdziału 
środków, jakie gminy mają otrzymać 
w związku ze stratami spowodowany-
mi pandemią. Niektórzy są zdania, że 
Duszniki otrzymały proporcjonalnie 
mniej pieniędzy od innych gmin po-
wiatu, co miałoby wynikać z nieudol-
ności burmistrza.

– Kwota, o którą wnioskowaliśmy, 
była z góry narzucona – wyjaśni-
ła skarbnik gminy Katarzyna Skow-
ron. Kwotę wyliczano według skom-
plikowanego algorytmu, opierającego 
się głównie na wskaźniku zamożno-
ści gminy oraz wielkości jej planowa-
nych wydatków majątkowych (w tym 
pokrywanych kredytami) w propor-
cji do wydatków majątkowych wszyst-
kich gmin w Polsce. Sąsiednie gminy 
zakładały na ten rok większe wydat-
ki majątkowe i między innymi dlate-
go dostały większe środki. Wicebur-
mistrzyni dodała, że gmina nie może 
przeznaczyć tych środków na cele, 
które nie były zaplanowane w projek-
cie jej budżetu.

Pieniądze od rządu zostaną prze-
znaczone na zapłatę za część robót 
budowlanych przeprowadzanych w 
ramach modernizacji Alei Chopina 
jako wkład gminy w ten projekt.

Jeśli zabraknie 
burmistrza
Jak będzie wyglądała praca gminy 
po ewentualnym odwołaniu bur-
mistrza w referendum? – to ko-
lejna kwestia, którą podniosła Alek-
sandra Hausner-Rosik z inspiracji 
mieszkańców.

Radca prawny gminy Tomasz Ste-
fański wyjaśnił najpierw, że odwoła-
nie burmistrza w drodze referendum 
traktowane jest jak wygaśnięcie jego 
mandatu przed upływem kadencji. Do 
czasu objęcia urzędu przez nowo wy-
branego burmistrza, jego obowiązki 
będzie wówczas pełniła osoba wyzna-
czona przez premiera. Odwołanie na-
stępuje z dniem ogłoszenia wyników 
referendum przez wojewodę w dzien-
niku urzędowym. Wojewoda ma obo-
wiązek ogłosić te wyniki bezzwłocz-
nie. Wraz z burmistrzem odwoływany 
jest wówczas jego zastępca. Do mo-
mentu powołania przez premiera „ko-
misarza”, w gminie będzie brakowa-
ło osoby zarządzającej. – Nie oznacza 
to zatrzymania pracy, ponieważ gros 
urzędników funkcjonuje na podstawie 
upoważnień, których pan burmistrz 
udziela, czy to obowiązkowo, czy to 
nieobowiązkowo. Te upoważnienia 
pozostają w mocy. Dlatego chociażby 
postępowania administracyjne będą 
mogły być nadal prowadzone. Nato-
miast niewątpliwie w części będzie 
mógł wynikać z tym problem. Wszyst-
ko zależy od tego, jak szybko premier 
zadecyduje i wyznaczy tę osobę zarzą-
dzającą.

– Jaki to czasokres? – zapytała prze-
wodnicząca. – Nie śmiem nawet zga-
dywać – odparł radca i zasugerował 
zasięgnięcie w Boguszowie-Gorcach, 
gdzie niedawno burmistrza w refe-
rendum odwołano.

I jeszcze jedno pytanie dotyczące 
referendum: jaki koszt poniesie gmi-
na? – Wstępnie szacujemy, że będzie 
to kwota do 20 tys. zł – odpowiedziała 
skarbniczka.

Bez dyskusji
Raport o stanie miasta – dokument 
taki, zgodnie z Ustawą o samorządzie 
gminnym, burmistrz przedkłada ra-
dzie. Powinien zrobić to do 31 maja, 
ale w roku pandemii termin ten uległ 
przesunięciu. W raporcie podsumo-
wuje swoją działalność i funkcjono-
wanie gminy za rok poprzedni. Nad 
raportem przeprowadza się debatę, 
w której głos mogą zabierać również 
mieszkańcy po pisemnym zgłoszeniu 
podpartym dwudziestoma podpisami.

40-stronicowego raportu oczywi-
ście nie odczytywano na sesji, radni 
otrzymali go wcześniej. Kiedy prze-
wodnicząca otworzyła dyskusję, Woj-
ciech Kuklis zapytał, czy raport trafił 
też do mieszkańców, czy mieszkańcy 
zabrali głos w tej sprawie. Radny wy-
tykał, że udział mieszkańców w deba-
cie nad raportem byłby niemożliwy 
w warunkach, jakich odbywa się se-
sja, oczywiście ze względu na pande-
mię. – Wydaje mi się, że głosowanie w 
tym momencie nad votum nie jest ko-
niecznie trafionym pomysłem.

Przewodnicząca poinformowa-
ła, że od mieszkańców nie wpły-
nął ani jeden wniosek o udział de-
bacie. Burmistrz – że raport został 
opublikowany w Biuletynie Informa-
cji Publicznej, zaś informacja o deba-
cie i możliwości wzięcia w niej udziału 
była rozplakatowana. Oczywiście se-
sja odbyłaby się w odpowiednio więk-
szej sali, gdyby okazało się, że jest wie-
le zgłoszeń do debaty – zapewnił.

Nie było więcej głosów w kwe-
stii raportu, zatem przyszedł czas na 
uchwałę w sprawie udzielenia burmi-
strzowi votum zaufania. Nikt nie zgło-
sił się do dyskusji, więc przewodniczą-
ca zarządziła głosowanie. Burmistrz 
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Piotr Lewandowski otrzymał vo-
tum zaufania większością dwu-
nastu głosów. Przeciwko głosowali 
Mieczysław Jakóbek, Wojciech Kuklis 
i Piotr Zilbert.

Gminna kasa 2019
Jeszcze w maju pozytywną opinię na 
temat realizacji ubiegłorocznego bu-
dżetu wydała Komisja Finansów. W 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
oraz udzielenia burmistrzowi absolu-
torium dwukrotnie spotkała się nato-
miast w sierpniu Komisja Rewizyjna. 
Jej przewodnicząca Małgorzata Hołyst 
przedstawiła na sesji protokoły z tych 
posiedzeń. W trakcie analizowania re-
alizacji budżetu wątpliwości jednego z 
członków komisji wzbudziło przenie-
sienie realizacji zadań inwestycyjnych 
z roku 2019 na 2020. 

Komisja przyjęła wyjaśnienia w tej 
sprawie, złożone przez wiceburmi-
strzynię oraz skarbniczkę gminy, i po-
zytywnie zaopiniowała wykonanie bu-
dżetu za rok 2019.

Po wystąpieniu Hołyst Katarzy-
na Skowron odczytała uchwałę skła-
du orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej z 29 kwietnia br. w 
sprawie opinii o przedłożonym przez 
burmistrza sprawozdaniu rocznym z 
wykonania budżetu gminy Duszniki-
-Zdrój za rok 2019. Opinia jest po-
zytywna, z uwagami. 

Czego dotyczą uwagi? Indywidual-
ny wskaźnik zdolności spłaty zadłu-
żenia gminy został przekroczony o 
0,04 punktu procentowego. Wykona-
nie dochodów poniżej wielkości pla-
nowanych spowodowało również po-
gorszenie wskaźnika jednorocznego, 
co ma wpływ na ustalenie dopuszczal-
nego wskaźnika spłaty zaciągniętych 
zobowiązań w latach następnych.

RIO zauważyła ponadto, że w omó-
wieniu stanu zaległości wobec budże-
tu gminy nie odniesiono się do niezre-
alizowanej spłaty udzielonej pożyczki 
zaplanowanej w przychodach w kwo-
cie 272 tys. zł (chodzi o pożyczkę 
udzieloną przez gminę Miejskiemu 
Ośrodkowi Kultury i Sportu jeszcze w 
ubiegłej kadencji).

Według wyjaśnień złożonych Ko-
misji Rewizyjnej przez wiceburmi-
strzynię i skarbniczkę gminy, wskaź-
nik zdolności spłaty zadłużenia gminy 
został przekroczony z powodu zmniej-
szenia planowanych dochodów w wy-
niku opóźnień w przekazaniu gmi-
nie refundacji wydatków na realizację 
projektu „Elektroniczny system infor-
macji turystycznej”. Refundacja zo-
stała dokonana w r. 2020, zamiast w 
2019.

Podstawowe dane dotyczące reali-
zacji ubiegłorocznego budżetu przed-
stawiamy na grafice obok.

Wszystko się zgadza
W związku z pozytywną oceną wyko-
nania budżetu za rok 2019, Komisja 
Rewizyjna w czteroosobowym skła-
dzie (Hołyst, Kuklis, Maksylewicz, Cie-
ślak) jednogłośnie wniosła o udzie-
lenie burmistrzowi absolutorium. 
Wniosek komisji został z kolei pozy-
tywnie zaopiniowany przez RIO.

Zanim rada przystąpiła do głoso-
wania, Małgorzata Hołyst przypo-
mniała, czym jest absolutorium. Abso-
lutorium to akceptacja wykonania 
budżetu, który dokonywany jest po-
przez organ uprawniony na podsta-
wie przedstawionego sprawozdania 
rachunkowego organowi wykonaw-
czemu i oznacza stwierdzenie pra-
widłowości działania finansowego. 
Jeżeli opinia Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej jest pozytywna, to nie 
ma podstaw aby komisja rewizyjna 
nie zgodziła się z wnioskiem RIO. 
Same absolutorium nie może być 
konkursem na popularność burmi-

strza, gdzie przeciwnicy i zwolenni-
cy wyrażają swoja aprobatę bądź 
dezaprobatę osoby, a jedynie wyni-
kiem wnikliwej analizy zgodności fi-
nansowej – cytowała.

Rada podjęła uchwałę w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za rok 2019 dwuna-
stoma głosami. Przeciwko głoso-
wali Mieczysław Jakóbek i Piotr Zil-
bert. Wojciech Kuklis wstrzymał się 
od głosu. 

Kolejną uchwałą rada udzieliła 
burmistrzowi absolutorium z ty-
tułu wykonania budżetu za 2019 
rok. Za przyjęciem uchwały odda-
no dwanaście głosów, przeciwko gło-
sowali radni Jakóbek i Zilbert, radny 
Kuklis nie wziął udziału w głosowa-
niu.

Choć nie ma lekko
– Drodzy państwo, dziękuję serdecz-
nie. Dziękuję i za votum zaufania i za 
absolutorium – rozpoczął burmistrz. 
– To jest ocena za rok 2019. To jest 
rok tuż po wyborach, pierwszy rok po 
wyborach. Szczególnie ważne w cza-
sie, kiedy ktoś w Dusznikach posta-
nowił, że chce przerwać tę kadencję, 
przerwać mój kontrakt z państwem, z 
mieszkańcami, który powinien trwać 
pięć lat, i przejąć władzę nad urzędem, 
jednostkami podległymi i nad gmin-
ną spółką. Każdy obserwator życia 
w Dusznikach z łatwością zauwa-
ży, że jest to próba wykorzystania 
bardzo trudnego czasu pandemii, 
kiedy gminy w całej Polsce maja 
problemy, zmniejszone wpływy, i 
włodarze muszą podejmować bar-
dzo trudne decyzje.

– Szczególnie w tym trudnym cza-
sie dziękuję bardzo Radzie Miejskiej 
za współpracę, za często burzliwe też 
dyskusje w zeszłym roku. Nie zawsze 
się zgadzaliśmy, ale zawsze miałem 
poczucie, że się spieraliśmy mając do-
bro Dusznik na uwadze i każdy może 
trochę inaczej to dobro widział. Ale 
moim zdaniem dobre rzeczy z tych 
dyskusji zawsze wynikały. Więc pań-
stwu radnym, pani przewodniczącej, 
panu przewodniczącemu też serdecz-
nie dziękuję.

– Dziękuję pani burmistrz za bar-
dzo ciężką, wytężona pracę. Napraw-
dę, jest to prawa ręka burmistrza, nie-
samowicie ważna osoba w naszym 
urzędzie. Dziękuję pani skarbnik, któ-
ra niedawno objęła funkcję. A za rok 
2019, pomimo tego, że nie ma z nami 
na sali pani Elżbiety Błasiak... Pani Elu, 
może pani nas ogląda, też pani dzięku-
ję bardzo. Dziękuję panu sekretarzowi 
oraz wszystkim pracownikom Urzędu 
Miasta. Dziękuję również paniom dy-
rektorkom. Jak widzimy, same kobie-
ty na stanowiskach dyrektorskich w 
Dusznikach… Dziękuję za tę pracę w 
zeszłym roku, ale też za taki drobny, 
ale dla mnie bardzo ważny gest, moż-
na powiedzieć, wsparcia i solidarność. 
Za to, że nie skorzystały panie dzisiaj 
z przerwy i nie opuściły sali, a zosta-
ły właśnie, żeby być i ten znak wspar-
cia okazać. Bardzo dziękuję serdecz-
nie, to było bardzo miłe.

– A na koniec dziękuję mieszkań-
com. Za wsparcie, jakie mi państwo 
okazujecie, ostatnio coraz bardziej in-
tensywnie. Na co dzień, na ulicy, w 
rozmowach, w internecie. Dzięku-
ję wam... że ta droga, choć wyboista 
i kręta, została obrana we właściwym 
kierunku. Mam takie przeczucie. I jest 
to oczywiście kierunek rozwoju na-
szego miasta. Więc bardzo dziękuję za 
to absolutorium, za zaufanie. Mam na-
dzieję, że kolejny rok będzie równie 
pozytywnie oceniony przez państwa.

Zanim przewodnicząca ogłosiła 
przerwę zamykająca tę część sesji, 
radna Patrycja Bednarz zapytała Woj-
ciecha Kuklisa, czy od ostatniego po-
siedzenia Komisji Rewizyjnej naszły 

go jakieś wątpliwości. Poprosiła, żeby 
się nimi podzielił. Bo przecież w ko-
misji głosował za udzieleniem absolu-
torium.

– Zapoznałem się jeszcze dokład-
niej i wnikliwiej ze sprawozdaniem i 
dlatego zagłosowałem, jak zagłosowa-
łem. Czyli (…) nie wziąłem udziału w 
głosowaniu – wyjaśnił radny.

Gmina się zamieni
Pierwszą z podjętych uchwał radni 
jednogłośnie zgodzili się na sprze-
daż lokalu użytkowego przy ul. 
Stromej 8 (o pow. 66 m kw.) na rzecz 
najemcy w drodze bezprzetargowej. 
Komisja Uzdrowiskowa i Spraw Go-
spodarczo-Technicznych wydała po-
zytywną opinię o tej sprzedaży.

Kolejną uchwałą rada wyrazi-
ła zgodę na zamianę nierucho-
mości gminnej na nieruchomość 
prywatną. Osoba fizyczna, właściciel 
gospodarstwa w obrębie Wapienniki 
wystąpił o zamianę jego działki, nr 32 
AM-3 obręb Wapienniki o pow. 7.144 
m kw., na działkę gminną nr 70 AM-6 
obręb Wapienniki o pow. 4.998 m kw. 
Zamiana ma pozwolić wnioskodawcy 
na bardziej efektywne zagospodaro-
wanie gruntów rolnych – działka nr 
70 leży w bezpośrednim sąsiedztwie 
jego gospodarstwa, natomiast dział-
ka 32 jest oddalona od jego własno-
ści. Obie działki mają być wycenione 
przez rzeczoznawcę i w razie różni-
cy w wartości, różnica ta będzie mu-
siała być pokryta przez stronę, której 
działka ma wartość niższą. Wstępnie 
szacuje się, że działka gminy jest cen-
niejsza, więc to wnioskodawca będzie 
musiał do zamiany dopłacić.

Komisja Uzdrowiskowa i Spraw 
Gospodarczo-Technicznych pozytyw-
nie zaopiniowała projekt uchwały dot. 
tej zamiany. W lipcu członkowie ko-
misji wizytowali nawet tereny pod-
legające zamianie, więc wiedzą, o co 
chodzi – poformował przewodniczący 
komisji Marcin Zuberski.

Jednak zanim podjęto uchwałę, wąt-
pliwości zgłosił Robert Kowal. – Uwa-
żam, że jeżeli zamieniamy się działka-
mi, to przynajmniej nie powinniśmy 
na tym tracić, a tu będziemy tracić – 
stwierdził. Zauważył, że wnioskodaw-
ca aktualnie dzierżawi działkę nr 70 
od gminy, zatem zamiana oznacza 
utratę tej dzierżawy przez gminę. Na-
tomiast działka, którą chce dać w za-
mian, jest jego zdaniem „jest nie do 
zagospodarowania” w następnych 
dwóch-trzech dziesięcioleciach. Ko-
wal zaproponował wystawienie dział-
ki 70 do sprzedaży.

Burmistrz przypomniał, że atrak-
cyjność działki jest jednym z aspek-
tów branych pod uwagę przy jej wy-
cenie, więc jeżyli działka gminna jest 
z jakichś powodów atrakcyjniejsza, to 
wnioskodawca będzie musiał dopłacić 
gminie do zamiany. Według Lewan-
dowskiego transakcja jest neutralna 
dla gminy. 

Jaka jest wartość dzierżawy dział-
ki? – zapytała radna Patrycja Bednarz. 
– To 860 zł rocznie – poinformowa-
ła Agnieszka Fituch, inspektor ds. go-
spodarki nieruchomościami i rolnic-
twa.

Wiceprzewodniczącego poprał rad-
ny Kuba Biernacki, zauważając jesz-
cze, że działka oferowana gminie w 
zamianie jest położona wysoko, a do-
jazd do niej jest bardzo trudny. Za-
proponował przedłużenie dzierża-
wy zamiast zamiany. Z kolei Marcin 
Zuberski zgodził się z opinią burmi-
strza, wskazując przy tym, że dojazd 
do działki stanowi droga gminna.

Bednarz zwróciła jeszcze uwagę, że 
w wyniku zamiany do zasobów gmi-
ny trafi teren otoczony działkami na-
leżącymi do gminy, co wydaje się ko-
rzystne. Z kolei wnioskodawca będzie 
mógł inwestować w teren przy swojej 

posesji. Fituch sprostowała, że wokół 
działki 32 są tereny nie tylko gminy, 
ale też Lasów Państwowych i prywat-
ne.

Za zamianą głosowało trzynaścioro 
radnych, przeciwko – Jakub Biernac-
ki i Robert Kowal.

Tym razem niewinny
Projekt uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody na sprzedaż nierucho-
mości gminnej radni przyjęli jed-
nogłośnie. Chodzi o działkę 203/10 
AM-6 obręb Zdrój o powierzchni 564 
m kw. Projekt zaopiniowała pozytyw-
nie Komisja Uzdrowiskowa i Spraw 
Gospodarczo-Technicznych. Nieru-
chomość, usytuowana w pobliżu sta-
dionu KS Pogoń, będzie wystawiona 
na sprzedaż w przetargu nieograni-
czonym.

Również jednogłośnie rada pod-
jęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miejskiej w Dusz-
nikach-Zdroju ws. wyrażenia zgo-
dy na przystąpienie do Partner-
stwa powołanego do realizacji 
projektu pn. "Modernizacja oświe-
tlenia ulicznego w zachodniej i 
południowej części wojewódz-
twa dolnośląskiego". Zmiana oka-
zała się niezbędna, ponieważ do part-
nerstwa przystąpiły jeszcze miasto i 
gmina Bogatynia oraz gmina miejska 
Lubań. Projekt uchwały zaopiniowała 
pozytywnie Komisja Finansów.

Jeden z dusznickich przedsiębior-
ców, zmuszony w powodu pandemii 
do wygaszenia działalności, zwrócił 
się w czerwcu do burmistrza z wnio-
skiem o udzielenie pomocy finanso-
wej w postaci umorzenia trzech rat 
podatku od nieruchomości za rok 
2020. Odpowiedź nie była dla nie-
go satysfakcjonująca, zatem złożył na 
burmistrza skargę. Rozpatrzyła ją Ko-
misja Skarg, Wniosków i Petycji pod 
przewodnictwem Patrycji Bednarz. 
Komisja jednogłośnie uznała skargę 
za bezzasadną. Również rada nie mia-
ła w tej kwestii żadnych wątpliwości 
– uchwała w sprawie uznania skar-
gi na Burmistrza Miasta Duszniki-
-Zdrój za bezzasadną została podję-
ta jednogłośnie.

50 tys. na dobre 
pomysły
Na koniec rada zgodnie uchwaliła 
Regulamin budżetu obywatelskie-
go Gminy Duszniki-Zdrój na rok 
2021. – Zgodnie z sugestiami pań-
stwa radnych, do projektu uchwały 
wprowadziliśmy zmianę w zakresie 
głosowania, czyli poprzez wypełnie-
nie karty do głosowania i przesłanie 
jej w nieedytowalnej wersji, czyli ska-
nu lub zdjęcia, na skrzynkę pocztową 
dedykowaną budżetowi obywatelskie-
mu – poinformowała wiceburmistrzy-
ni. Oczywiście głosować można także 
wrzucając wypełniona kartę do urny 
oraz poprzez ankietę internetową. 

Projekt uchwały uzyskał akcepta-
cję Komisji Finansów. Założono, że 
na przyszłoroczny budżet obywatel-
ski, czyli na sfinansowanie projek-
tów wskazanych przez mieszkańców, 
gmina przeznaczy 50 tys. zł, jednak 
ostateczna kwota zostanie określona 
przez radę w budżecie gminy.

Wkład gminy: 0 zł
– Proszę mi wytłumaczyć, na jakim 
etapie w tym momencie są przy-
gotowania do Mistrzostw Euro-
py w Biathlonie, bo to jest bardzo 
krótki czas, to jest tylko pół roku, a 
ogromne koszty, wielkie wyzwanie, i 
wizerunkowe i budżetowe, i w ogó-
le dla duszniczan – tak zwrócił się 
do Piotra Lewandowskiego Wojciech 
Kuklis, rozpoczynając dyskusję nad 
sprawozdaniem z pracy burmistrza 

za ostatni okres. W sprawozdaniu jest 
mowa o spotkaniach burmistrza w 
sprawie mistrzostw – z minister spor-
tu Danutą Dmowską Andrzejuk, wice-
prezesem Polskiego Związku Biathlo-
nu Stanisławem Kępką i dyrektorem 
technicznym Tomaszem Bernatem 
(29 lipca w Ministerstwie Sportu) oraz 
z wicemarszałkiem województwa dol-
nośląskiego Pawłem Wybierałą (31 
lipca).

Zanim głos zabrał burmistrz, Ro-
bert Kowal na prośbę Kuklisa przy-
pomniał, że na jednej z poprzednich 
sesji wnioskował o rezygnację z orga-
nizacji Mistrzostw Europy przez gmi-
nę. – Z tego względu wnioskowałem, 
że miasto Duszniki w tym momencie 
na to pieniędzy nie ma. 

– Rzeczywiście ten wniosek pana 
wiceprzewodniczącego szedł w kie-
runku rezygnacji, jeśli nie będzie za-
pewnionego finansowania. Ja też się 
przed państwem zobowiązałem, że je-
śli nie będzie zapewnionego finanso-
wania, to po prostu tych mistrzostw 
nie będziemy organizować – zapewnił 
Lewandowski. Ale… – Pani minister 
zadeklarowała pełne wsparcie w or-
ganizacji tego wydarzenia. Praktycz-
nie cała kwota, jaką wykazaliśmy, jaka 
będzie potrzebna na organizacje mi-
strzostw… została taka deklaracja zło-
żona, że będzie zapewniona przez Mi-
nisterstwo Sportu. Wszystko musi się 
jednak odbyć zgodnie z procedurami, 
więc będzie ogłoszenie konkursu, w 
którym my wystartujemy – wyjaśniał 
burmistrz.

Mówił jeszcze o dużym poparciu 
dla organizacji imprezy w Duszni-
kach, ale też o spodziewanych trudno-
ściach organizacyjnych wynikających 
z ograniczeń związanych z pandemią. 
– Dzisiaj właśnie odbywa się inspek-
cja delegata technicznego IBU na are-
nie, związana z nasza aplikacją o przy-
znanie gminie licencji „A” – dodał na 
koniec.

Małgorzta Hołyst: – Rozumiem, pa-
nie burmistrzu, że zrobi pan wszystko, 
żeby te pieniążki były pozyskane z in-
nych źródeł, a nie będzie ani złotówki 
z gminy. Bo myślę, że pan sobie zdaje 
sprawę z tego, że raczej chyba radni 
nie podniosą ręki za tym, żeby gmina 
dała coś, czego nie ma.

Lewandowski: – Byliśmy bardzo 
szczerzy w tej rozmowie z panią mi-
nister. W preliminarzu przedsta-
wiliśmy wkład gminy równy zero 
złotych. Powiedzieliśmy o tym, ja-
kie gmina już miała zobowiązania, 
ile pieniędzy wydała ogólnie na 
biathlon czy na obiekt biathlono-
wy, że to jest naprawdę nasz wiel-
ki wkład, jako tak małej gminy, w 
polski biathlon. I to się spotkało ze 
zrozumieniem, szczególnie teraz 
w sytuacji pandemii, kiedy gminy 
sobie o wiele gorzej radzą, maja 
mniejsze wpływy. 

Według Lewandowskiego, to spo-
tkanie bardzo dużo wyjaśniło. A za-
leżało od tego spotkania, czy gmi-
na i Polski Związek Biathlonu, jako 
partnerzy, przystąpią do organiza-
cji mistrzostw czy z nich zrezygnują. 
Jednoznaczne wsparcie ze strony mi-
nisterstwa zadecydowało, że wyzwa-
nie zostało podjęte i przygotowania 
trwają.

– Panie burmistrzu, ja bardzo moc-
no trzymam kciuki za to, aby te Mi-
strzostwa Europy się odbyły, bo 
jestem wielkim zwolennikiem biathlo-
nu – zadeklarował Kuklis. Radnego 
niepokoją jednak zapowiedzi likwida-
cji Ministerstwa Sportu. Obawia się, że 
w wyniku tych zmian gmina może po-
zostać z niczym.

– To nie jest tak, że ktoś zlikwiduje 
sport w Polsce – uspokajał burmistrz. 
Ewentualnie zmienią się kompetencje 
resortów. Jednak budżet, którym dys-
ponuje aktualnie minister sportu nie 
powinien się zmienić, tak jak i podej-
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Jak oddać swój głos na 
wybrany projekt?
Można tego dokonać na trzy sposo-
by: 

1. poprzez wypełnienie ankiety inter-
netowej, która będzie dostępna na 
stronie www.duszniki.pl;

2. poprzez wypełnienie karty do gło-
sowania i przesłanie jej w formie 
nieedytowalnej (skan lub zdjęcie) 
na adres ...; 

3. poprzez wypełnienie jej w jed-
nym z punktów i złożenie do urny.  
Karty oraz urny zostaną udo-
stępnione w następujących 
miejscach:
 � Biuro Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego, Rynek 6
 �Ośrodek Pomocy Społecznej, Sło-
wackiego 16
 �Miejska Biblioteka Publiczna, ul. 
Sprzymierzonych 6a
 � Szkoła Podstawowa z Oddziała-
mi Integracyjnymi im. B. Czecha 
i H. Marusarzówny, ul. Sprzymie-
rzonych 6
 � Liceum Ogólnokształcące, ul. Wy-
bickiego 2a
 � Przedszkole Publiczne z Grupą 
Żłobkową, ul. Krakowska 3
 �Apteka św. Piotra i Pawła, ul. 
Kłodzka 9
 �Apteka Dusznicka, ul. Wojska Pol-
skiego 3A
 �NZOZ Vita Medica, ul. Krakow-
ska 10

 �Medicus s. c. NZOZ, ul. Sprzymie-
rzonych 11
 � Salus Centrum Medyczne, ul. 
Dworcowa 9

Każda uprawniona osoba może 
oddać tylko jeden głos na jeden 
wybrany projekt.

A zwycięzcą jest… 
Projekt, który otrzyma największą 
liczbę głosów zostanie zrealizo-
wany jako pierwszy. W przypadku 
otrzymania takiej samej liczby głosów 
przez dwa lub więcej projektów, od-
będzie się losowanie. Jeśli pozostałe 
środki w budżecie nie będą pozwalały 
na realizację kolejnego zadania z listy, 
uwzględnione zostanie pierwsze z na-
stępnych na liście, które spełnia kry-
teria finansowe.

Przypomnijmy, że w tym roku w 
ramach budżetu obywatelskiego 
zostały zakupione piłkochwyty na 
stadion piłkarski im. Kazimierza 
Górskiego w Dusznikach-Zdroju. 
Serdecznie zachęcamy do składania 
swoich propozycji na rok kolejny. 

Szczegółowy harmonogram, for-
mularze zgłoszeniowe, karty do gło-
sowania oraz regulamin można zna-
leźć na stronie www.bip.duszniki.pl

W razie pytań zapraszamy do kon-
taktu z Urzędem Miejskim w Duszni-
kach-Zdroju, tel. 748 697 660, e-mail. 
duszniki@duszniki.pl

ps

mowane teraz decyzje o wsparciu. – 
My zostaliśmy zapewnieni, że to jest 
bezpieczne.

Referendalne pytania 
i odpowiedzi
W trakcie przerwy do radcy prawne-
go zgłoszono pytania dotyczące re-
ferendum, na które odpowiedział, 
zanim rozpoczęto ostatni punkt po-
rządku obrad. . 

Kiedy odbędą się wybory, jeśli 
burmistrz zostanie odwołany ze 
swojej funkcji? 

Tomasz Stefański wyjaśnił, że Ko-
deks wyborczy stanowi, iż wybory 
te zarządza prezes rady ministrów 
i przeprowadza się je w terminie 90 
dni od dnia wystąpienia przyczyny 
opuszczenia urzędu. W tym przypad-
ku – od ogłoszenia przez wojewodę 
wyniku referendum. Jednakże gdyby 
burmistrz odwołał się od postanowie-
nia komisarza, zaskarżył do sądu to 
postanowienie, wybory zarządza się i 
przeprowadza w ciągu 60 dni od upra-
womocnienia się wyroku sądu admi-
nistracyjnego oddalającego skargę. – 
I to się może znacząco przedłużyć, bo 
terminy procedowania sądów są róż-
ne.

Czy głosowanie w referendum 
będzie mogło być przeprowadzo-
ne w sposób korespondencyjny? 

Prawo do głosowania korespon-
dencyjnego przysługuje wybranej 
grupie osób – wyborcom o znacznym 
bądź umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności, wyborcom podlega-
jącym w dniu głosowania obowiąz-
kowej kwarantannie, izolacji, bądź 
izolacji w warunkach domowych, wy-
borcom, którzy najpóźniej w dniu gło-
sowania kończą 60 lat. Zamiar gło-
sowania korespondencyjnego musi 
zostać zgłoszony komisarzowi wybor-
czemu w odpowiednim terminie.

Jakie są uprawnienia osoby wy-
znaczonej przez premiera do za-
stępowania burmistrza po jego 
jego odwołaniu w referendum? 

Osoba ta ma wszystkie uprawnie-
nia i obowiązki burmistrza. Przepisy 
nie wskazują żadnych warunków, ja-
kie musi spełniać. Nie może to być 
jednak odwołany burmistrz. Nato-
miast jego zastępca, czy inny pracow-
nik Urzędu Miasta – owszem. Osoba 
ta pełni obowiązki do czasu złożenia 
ślubowania przez nowo wybranego w 
przedterminowych wyborach burmi-
strza.

Sezon był dobry
– Czy skibus będzie w tym roku? 
Bo to już powinniśmy wiedzieć jako 
przedsiębiorcy – „interpelacje, zapyta-
nia, wolne wnioski, sprawy różne” roz-
począł serią pytań Robert Kowal.

Burmistrz: – Zakładamy, że ten ski-
bus będzie. Będziemy teraz robić po-
stępowanie. Nie chcemy jeszcze mó-
wić o tym, jakie będą dokładne trasy 
czy częstotliwość, ale chciałbym, żeby 
wszyscy usłyszeli, że skibus będzie. 

Kowal: – Takie spostrzeżenie, nie 
tylko moje. Robimy remont alejki i 
chyba nikt nie zwrócił uwagi… Są jed-
ne schody i drugie schody przy daw-
nym „Kaprysie”. Nie ma tam zjaz-
du dla niepełnosprawnych czy dla 
wózków. Kończy się alejka przy rze-
ce i nie ma jak wjechać na Aleję Cho-
pina. Czy my możemy jeszcze to prze-
projektować i zrobić taki wjazd?

Burmistrz: – To, co jest robione 
w tej chwili, jest oczywiście robione 
zgodnie z projektem. Nie przewidzie-
liśmy… Nieuwaga rożnych stron pa-
trzących na ten projekt… Zgadzam 
się, że w tym miejscu, przy Alei Sy-
biraków, przydałoby się, żeby taki 
wjazd był. Czy jest jeszcze możliwość 
zmiany tego? Zapewne będzie trudno 
z terminami. Bo będziemy potrzebo-

wali zmienić projekt, trzeba uzyskać 
zgodę konserwatora. Więc jest tro-
szeczkę zachodu, żeby to zrobić, ale 
jak najbardziej przyjrzymy się temu. 
Już taką uwagę słyszeliśmy. Jeżeli tyl-
ko będzie możliwość, to spróbujemy 
przy tej inwestycji jeszcze to zaktuali-
zować. Ale nie mogę w tej chwili obie-
cać, że na pewno się uda.

Na szczęście nieco dalej jest wjazd 
z ul. Chopina do sanatorium „Zimo-
wit”, którym niepełnosprawni na wóz-
kach mogą się dostać na Aleję Chopi-
na. Fakt, niezbyt to dogodna droga, bo 
oddzielona od Alei Sybiraków parkin-
giem i jezdnią.

Kowal: – O ile mniej wpłynęło po-
datków od początku roku w stosunku 
do poprzedniego roku?

Skarbniczka: – Takie zestawienia 
miesięczne robimy, one są przesyłane 
do Urzędu Marszałkowskiego rów-
nież, ale teraz z pamięci takiej kwoty 
nie podam, nie chcę się pomylić.

Wiceprzewodniczący poprosił o 
przygotowanie takiego zestawienia na 
koniec kwartału. Jak stwierdził, sezon 
letni był dobry, lepszy niż się spodzie-
wano, więc może gminie choć czę-
ściowo uda się nadrobić wcześniejsze 
straty w dochodach z podatków. 

I jeszcze jedno jego pytanie: – Czy 
500 tys., które mamy dostać, to jest 
rekompensata za utracone wpły-
wy z podatków?

Skarbniczka: – To nie była rekom-
pensata za utracone wpływy, tylko 
bardziej, tak jak wyjaśniano, była to 
pomoc w realizacji wydatków mająt-
kowych dla gmin. I dlatego właśnie 
była uzależniona od zakładanych na 
dany rok planowanych wydatków ma-
jątkowych.

Kowal zaapelował do burmistrza, 
by ten zrobił wszystko, aby podjazd 
dla niepełnosprawnych na styku Alei 
Sybiraków z Aleją Chopina powstał. 
Wiceprzewodniczącego poparła Mał-
gorzata Hołyst. Radna zapytała po-
nadto o niezamknięte rozliczenia z 
przewoźnikiem wykonującym usługę 
skibusa w poprzednim sezonie. Wg 
wyjaśnień radcy prawnego ta sprawa 
jest w toku.

Straszy w Rynku
Marcin Zuberski zapytał, czy wiado-
mo coś w sprawie lokatorów jednego 
z budynków Sanatorium Chemik, któ-
rzy na czerwcowej sesji skarżyli się, 
że władze spółki chcą ich wyrzucić z 
mieszkań. Burmistrz nie miał nowych 
informacji w tej kwestii.

O interwencję w sprawie estety-
ki witryny lokalu sklepowego w ka-
mienicy przy Rynku nr 1 zwrócił się 
do burmistrza Ryszard Olszewski. – 
Przecież to wygląda, jak obraz nędzy 
i rozpaczy. Wczasowicze przyjeżdżają, 
robią zdjęcia… Mówią: jak taki zaby-
tek… To wygląda szkaradnie!

– Panie Ryszardzie, ja rozmawia-
łem z właścicielem i prosiłem go o 
to, żeby zadbał o wizerunek. Bo to 
jest miejsce bardzo widoczne na Ryn-
ku. Zaproponowałem nawet, że my 
okleimy to jakąś starą fotografią mia-
sta… No ale pan nie podjął na razie te-
matu, ma się zastanowić.

Konkretów, 
nie zapewnień
Jeszcze raz o przyszłorocznych Mi-
strzostwach Europy w Biathlonie. O 
przedstawienie preliminarza finanso-
wego imprezy zwrócił się do burmi-
strza Piotr Zilbert. Radnego nie usa-
tysfakcjonowały „deklaracje o pełnym 
wsparciu” i „zapewnienia finansowa-
nia”. 

– Chciałbym, żeby radni mieli 
pełną informację na temat tego, 
co się dzieje, ile to będzie kosz-
tować, jakie są warunki i jakie są 
wymagania stawiane przez IBU 

czy Polski Związek Biathlonu or-
ganizatorowi...

Zilbert zawnioskował również o 
przedstawienie protokołu z trwającej 
właśnie inspekcji delegata techniczne-
go IBU na arenie, o której to inspekcji 
wspomniał wcześniej Lewandowski. 

– Chciałem zapytać, czy do pani 
przewodniczącej dotarło pismo z Pol-
skiego Związku Biathlonu, z połowy 
lipca, dotyczące organizacji Mistrzostw 
Europy? – kontynuował Zilbert. Za-
znaczył, że radni pisma nie otrzymali. 
Odczytał tekst, podpisany przez pre-
zesa PZB prof. Zbigniewa Waśkiewi-
cza. Prezes zwraca się w nim do bur-
mistrza o przedstawienie informacji o 
stanie przygotowań do przyszłorocz-
nych ME, w tym dostarczenia w ter-
minie do 31 sierpnia 2020 oficjalnych 
dokumentów gwarantujących orga-
nizacyjną i finansową gotowość gmi-
ny do przeprowadzenia imprezy. Pre-
zes ostrzega, że w razie nieotrzymania 
tych dokumentów, zmuszony bę-
dzie zasugerować rezygnację z ME w 
Dusznikach. Wyraża też gotowość do 
pełnej współpracy w zakresie przygo-
towań i organizacji ME, ale bez tole-
rancji dla niedociągnięć organizacyj-
nych czy finansowych.

– Na dzień dzisiejszy nic nam nie 
wiadomo na temat organizacji impre-
zy, mamy tylko zapewnienia. To tak, 
jakbym słyszał pana z sierpnia 2016 
r., kiedy też wszystko miało być za-
pewnione i całe finansowanie miało 
być dopięte – mówił Zilbert do bur-
mistrza. Wyraził nadzieję, że w ciągu 
14 dni wszystkie informacje wymaga-
ne przez PZB, w tym przewidywane 
koszty imprezy zostaną radzie przed-
stawione.

Nie będzie startował
Ponieważ ani burmistrz, ani żaden z 
radnych nie zgłosili chęci zabrania 
głosu w tej sprawie, Piotr Zilbert prze-
szedł do kolejnego tematu. Wygłosił 
oświadczenie w związku z nadchodzą-
cym referendum. – Bo tu słyszę, że ta-
kie ma się odbywać, czwartego chyba 
października…” – powiedział, okazując 
przy tym rozbawienie. – Proszę sobie 
to nie brać tam do serca, ja nie mam 
z tym nic wspólnego, ale właśnie w 
związku z tym chciałem powiedzieć, 
oświadczyć mieszkańcom Dusznik-
-Zdroju, żeby nie było straszenia, że ja 
nie zamierzam brać udziału, ewentu-
alnie, jeżeli to referendum się powie-
dzie, ja jestem oczywiście na tak… Ja 
nie zamierzam brać udziału w ewen-
tualnych następnych wyborach. Zo-
stałem wybrany w tej kadencji na 
radnego. żak państwo widzą, siedzę tu 
sobie na skraju, moja chata z kraju… I 
niezależnie od tego, jak by to referen-
dum przebiegło, to będę tak samo, że 
tak powiem, patrzył na ręce każdemu 
następnemu burmistrzowi, który zo-
stanie wybrany na to miejsce ewentu-
alnie tutaj, jak i obecnemu panu bur-
mistrzowi Piotrowi Lewandowskiemu. 
Na a jeżeli jakiś kolejny burmistrz bę-
dzie chciał czasami posłuchać jakiejś 
rady, którą tu mam, którą ze zwykłej 
życzliwości tylko tutaj udzielam, to bę-
dzie mi bardzo miło. Prosiłbym wo-
bec tego wszędzie i wobec rozgłaszać, 
tutaj państwa radnych, że Zilbert nie 
będzie startował na burmistrza w 
tej kadencji, po referendum, w naj-
bliższych wyborach.

Oświadczenie Zilberta zakończy-
ło trzygodzinną sesję. Jeszcze tylko 
informacja przewodniczącej: w paź-
dzierniku rada nie pracuje. Dlacze-
go? – Wniosek pana radnego Kowala 
był, żeby w lipcu popracować społecz-
nie, bez wynagrodzenia. Ponieważ 
nie wszyscy radni wyrazili na to zgo-
dę, otrzymaliśmy zapłatę, ale kasy nie 
mamy, więc październik jest miesią-
cem wolnym od prac rady miejskiej.

Krzysztof Jankowski
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By kierowca był syty
i pieszy cały

PRZYMIARKI DO ZMIAN KOMUNIKACYJNYCH W DUSZNIKACH

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany organizacji ruchu w mieście odbyły się w ra-
tuszu 15 września. Burmistrz Piotr Lewandowski przedstawił projekt stworzenia strefy 
ciągów pieszo-jezdnych w centrum. Swoje propozycje zgłaszali mieszkańcy.

W ratuszu powstał plan częścio-
wej reorganizacji ruchu drogowego 
w naszym mieście. Jednym z powo-
dów proponowanych zmian jest zbyt 
duża ilość znaków drogowych – wie-
le z nich jest niepotrzebnych, niektó-
re się dublują. Bardzo ważną kwestią 
jest również bezpieczeństwo, głównie 
w Rynku oraz w obrębie ulic Kłodz-
kiej, Zamkowej i Mickiewicza. 

Oczywiście, istotne i szerokie zmia-
ny nie powinny być wprowadzane 
bez najbardziej zainteresowanych 
– mieszkańców. Dlatego burmistrz 
ogłosił konsultacje społeczne. Udział 
w spotkaniu mógł wziąć każdy, za-
praszano mieszkańców poprzez akcję 
plakatową, w internecie oraz za pomo-
cą systemu powiadamiania SMS.

Centrum
Największą zmianą, jaką planuje się 
wprowadzić, jest stworzenie strefy cią-
gów pieszo-jezdnych, w której obo-
wiązuje ograniczenie prędkości pojaz-
dów do 20 km/h, parkowanie tylko w 
wyznaczonych miejscach oraz pierw-
szeństwo ruchu pieszego przed samo-
chodowym. Pozwoliłoby to zwiększyć 
bezpieczeństwo pieszych, bardzo licz-
nych w tym obszarze – tłumaczył ze-
branym Lewandowski. 

Padła propozycja, aby odcinek ul. 
Stromej, łączący ul. Zamkową z ul. 
Kłodzką, wyłączyć z ruchu samocho-
dowego i przeznaczyć jedynie dla  pie-
szych. Natomiast ruch z ul. Zamkowej 
skierowany zostałby dolnym odcin-
kiem Stromej – na ul. Bohaterów Get-
ta. Zmiana ta miałaby zwiększyć bez-
pieczeństwa pieszych idącym w stronę 
Rynku lub do kościoła, a także uła-
twić kierowcom wyjazd z ul. Zamko-
wej. Obecnie wyjeżdża się z niej na ul. 
Kłodzką, gdzie parkujące samochody 
utrudniają włączenie się do ruchu.

Radny Robert Kowal poruszył kwe-
stię parkowania na ul. Krakowskiej, 
zauważając potrzebę wyznaczenia 
miejsc parkingowych dla rodziców 
przywożących dzieci do przedszkola. 
W odpowiedzi burmistrz zasugerował 
wytyczenie w tym rejonie miejsc za-
trzymywania się z ograniczeniem cza-
sowym. 

– Zanim zaczniemy wyznaczać stre-
fy i wykluczać miejsca do parkowania 
powinniśmy wyznaczyć parkingi, bo 
ich najzwyczajniej na terenie miasta 
brakuje – zauważył jeden z mieszkań-
ców. Podczas dyskusji pojawił się też 
temat egzekwowania prawa drogowe-
go przez policję. Sugerowano, aby po-
licja bardziej zwracała uwagę na za-
parkowane nieprawidłowo pojazdy na 
ul. Krakowskiej i Kłodzkiej. 

Swoją propozycję rozwiązania pro-
blemu parkowania przy przedszko-

lu przedstawił kolejny z dyskutantów. 
Zaproponował, aby zamontować tam 
parkomaty. – Niech pierwsze 30 mi-
nut będzie za darmo, a kolejne godzi-
ny płatne. Kierowca będzie musiał po-
brać bilet, a jeśli przyjdzie mu zapłacić 
za godzinę postoju, przykładowo 10 zł, 
pozwoli to rozwiązać problem ze zbyt 
długim postojem – argumentował. 
Burmistrz zaproponował oddzielne 
spotkanie poświęcone wprowadzeniu 
płatnych stref parkowania.

Dyskusja powróciła do propozy-
cji wprowadzenia ciągu pieszo-jezd-
nego w obrębie ul. Kłodzkiej. Je-
den z przedsiębiorców, prowadzący 
tam swój biznes, zapytał o koncepcję 
miejsc parkingowych przy tej ulicy, w 
tym przeznaczonych dla pojazdów za-
opatrzenia. Burmistrz wyjaśnił, że po 
wprowadzeniu ciągu pieszo-jezdne-
go zostaną wyznaczone miejsca par-
kowania i samochody będą mogły 
zatrzymywać się tylko w tych wyzna-
czonych miejscach. Radna Małgorza-
ta Hołyst postulowała, aby wyznaczyć 
drugą „kopertę” na ul. Kłodzkiej dla 

pojazdów zaopatrzenia oraz znak z 
godzinami jej funkcjonowania. Padła 
propozycja, by były to godziny 7:00–
18:00, żeby wracający z pracy miesz-
kańcy mogli wieczorem zaparkować 
swoje samochody. 

W dalszej części spotkania padła 
jeszcze sugestia, aby ruch na ul. Wy-
bickiego, od wyjazdu ze sklepu Lewia-
tan do skrzyżowania z ul. Krasińskie-
go, odbywał się w jednym kierunku. 
Powód: jest problem z mijaniem się 
dwóch samochodów na tym odcinku 
jezdni.

Słowackiego
– Jest prośba, aby ograniczyć na Sło-
wackiego, tuż za „ósemką”, ruch sa-
mochodów o masie powyżej 3,5 t. 
W tej chwili przez naszą ulicę prze-
jeżdżają autobusy zastępczej komu-
nikacji kolejowej oraz samochody 
ciężarowe – oznajmił jeden z miesz-
kańców. Uczestnicy zgodzili się z pro-
pozycją wprowadzenia ograniczenia 
tonażowego na ul. Słowackiego, z wy-

łączeniem pojazdów Dusznickiego 
Zakładu Komunalnego. Padła także 
propozycja wprowadzenia ruchu jed-
nokierunkowego na ul. Słowackiego 
i wyznaczenia miejsc parkingowych 
przy chodniku. Ruch jednokierunko-
wy miałby obowiązywać od skrzyżo-
wania przy DZK. 

Zdrój
Jak się okazało, problemów dot. ru-
chu drogowego w gminie nie braku-
je. Mieszkańcy części zdrojowej mia-
sta poddali pod dyskusję propozycję 
zakazu parkowania na ul. Podgór-
skiej w sezonie zimowym. – Jest to 
ulica bardzo stroma. Uważam, że w 
sezonie zimowym powinniśmy zro-
bić tam zakaz zatrzymywania się po 
lewej i prawej stronie. W tym czasie 
jest tam problem ze zjazdem z góry, 
ponieważ zdarzały się sytuacje, że sa-
mochody wpadały w poślizg i uderza-
ły w zaparkowane tam samochody 
– tłumaczył jeden z nich. Zakaz nie 
byłby dużym utrudnieniem ponieważ 
parkuje tam zaledwie kilka samocho-
dów, natomiast osoby przyjeżdżające 
do kościoła mogłyby postawić samo-
chody na parkingu poniżej klasztoru 
– argumentowano. Burmistrz obie-
cał rozpatrzyć możliwość umieszcze-
nia czasowego zakazu parkowania na 
Podgórskiej w okresie zimowym. 

Kolejne propozycje. Pierwsza – aby 
ruch na ul. Zielonej odbywał się w 
jednym kierunku od skrzyżowania z 
ul. Zdrojową do wjazdu do dawnej ko-
tłowni przy Szpitalu Uzdrowiskowym 
Jan Kazimierz. Druga – zlikwidować 
pasy dla pieszych łączące Park Zdro-
jowy z Zielonym Stawem, bezpośred-
nio przy skrzyżowaniu ul. Wojska Pol-
skiego i ul. Parkowej. – Pasy te są zbyt 
blisko skrzyżowania, w lecie są zasło-
nięte przez krzaki, natomiast w zimie 
zasłania je pryzma śniegu. Piesi prze-
chodzący przez te pasy są słabo wi-
doczni dla kierowców – przekonywał 
jeden z mieszkańców, wyjaśniając da-
lej, że tuż obok, już na prostym od-
cinku drogi jest drugie przejście dla 
pieszych, które może być użytkowane 
bezpieczniej. 


Kiedy planowane jest wprowadzenie 
zmian w ruchu drogowym w mieście? 
Nie od razu. – Po dzisiejszym spotka-
niu uwzględnimy wszystkie nowe pro-
pozycje, przedstawimy do wiadomości 
publicznej zaktualizowany plan i na-
stępnie zorganizujemy jeszcze jedno 
spotkanie, żeby móc o nim porozma-
wiać – zapowiedział burmistrz Lewan-
dowski. 

ps

Nowe kosze
na śmieci

Na zlecenie gminy na ul. Zdrojowej 
stare kosze uliczne zostały wymienio-
ne na nowe. Te ze starych, które nada-
wały się jeszcze do użytku, zostały od-
restaurowane i zamontowane na ul. 
Wojska Polskiego. Zlecenie wykona-
ła firma Pielęgnacja Zieleni Piotr Wy-
drych. Koszt zakupu nowych pojem-
ników to 2.958,15 zł.

inf. Referatu Technicznego

Remont
na ul. Wiejskiej
W ramach prac wymieniony będzie 
odcinek jezdni i przeprowadzona zo-
stanie melioracja rowów. Koszt re-
montu to 22 tys. zł, z czego 11 tys. 
zostało przekazane przez gminę 
Szczytna. 

Bardzo dziękujemy burmistrzowi 
Szczytnej Jerzemu Królowi i Radzie 
Miejskiej w Szczytnej za wsparcie fi-
nansowe tej inwestycji.

inf. Referatu Technicznego

17.09. godz. 19:00
Gala operowo-operetkowa Sonori
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety 40 zł indywidualne i 30 zł gru-
powe (powyżej 10 osób)



25.09. godz. 19:00
Liryka Wokalna – Pieśni Polskie
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety 25 zł oraz 20 zł dla grup (powy-
żej10 osób)



02.10. godz. 19:00
Spektakl ,, Miłość zmartwychwstała'' 
grupy teatralnej Dzikie Koty
z Kłodzka
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
wstęp wolny



09.10. godz. 19:00
Pieśni Operetkowe, wystąpią woka-
listka Monika Piechaczek oraz pia-
nistka Anita Tashkinova
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety: 25 zł indywidualne i 20 zł gru-
powe (powyżej 10 osób)



11.10.2020, godz. 15:00
Piosenki Cohena
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety 25 zł

Kalendarz
wydarzeń

Duszniki-Zdrój
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Kronika
czasów zarazy (6)
20 sierpnia
Po wzrostach liczby zakażeń z prze-
łomu lipca i sierpnia epidemia CO-
VID-19 w powiecie kłodzkim przecho-
dzi okres stabilizacji. Krzywa nowych 
przypadków już nie rośnie, raczej po-
woli opada. 

Od początku wykryto łącznie 412 
zakażeń, aktualnie zarażone są 102 
osoby, 297 wyzdrowiało, a trzynaście 
zmarło (na szczęście tu nic się nie 
zmienia od końca czerwca). W Dusz-
nikach aktualnie nie ma ujawnionych 
zakażeń.

W województwie dolnośląskim od 
drugiej połowy lipca krzywa zakażeń 
rośnie niepokojąco – aktualnie jest 
ich 820, czyli prawie dwa razy wię-
cej, niż przed miesiącem. Od począt-
ku pandemii zarejestrowano 3.773 
infekcji, 2.792 osoby ozdrowiały, 161 
zmarło. 

W Polsce zakażonych jest aktualnie 
16.972 osób, dwukrotnie więcej niż 
przed miesiącem. Ich liczba rośnie 

od końca lipca. Duże ogniska infekcji 
związane są z weselami i zakładami 
pracy. W poszczególnych powiatach, 
w których wzrost zakażeń jest zdecy-
dowanie większy, niż w pozostałych 
częściach kraju, obowiązują nowe za-
sad bezpieczeństwa. Łącznie wykry-
to w kraju 59.378 infekcji, ozdrowiało 
40.481 osób, 1.925 zmarło. 

Końca pandemii na świecie wciąż 
nie widać, wręcz przeciwnie. Od 24 
lipca liczba infekcji koronawirusem 
na świecie wzrosła z 15,7 mln do 22,6 
mln, liczba zmarłych – z 637 tys. do 
792 tys. 

W ilości zakażeń COVID 19 wciąż 
przodują Stany Zjednoczone – liczba 
potwierdzonych przypadków wzro-
sła tam do 5,6 mln, w Brazylii – do 
3,5 mln, w Indiach do 2,8 mln zaka-
żonych. 

21 sierpnia
Jedno nowe zarażenie – w Kłodz-
ku.

22 sierpnia
Trzy nowe zakażenia – po jednym 
gminach Kłodzko i Szczytna i jedno 
w Nowej Rudzie. Do tego siedmioro 
ozdrowieńców.

25 sierpnia
W Stroniu odnotowano zgon oso-
by chorej na COVID-19. To czter-
nasta ofiara koronawirusa w powie-
cie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny w Kłodzku apeluje o zgła-
szanie się osób, które w niedzielę 16 
sierpnia podróżowały pociągiem rela-
cji Wrocław – Kłodzko. U jednej z pa-
sażerek potwierdzono koronawirusa. 
Starosta kłodzki apeluje do podróż-
nych o poważne potraktowanie apelu. 

W związku z pogarszającą się sytuacją 
epidemiologiczną na świecie i poja-
wianiem się nowych ognisk zakażeń 

koronawirusem MSZ zaleca daleko 
idącą wstrzemięźliwość w planowaniu 
wyjazdów zagranicznych. Przypomi-
na, że podejmując decyzję o wyjeździe 
należy liczyć się z możliwymi trudno-
ściami w powrocie do kraju, ograni-
czeniami w ruchu lotniczym, obowiąz-
kiem poddania się kwarantannie lub 
samoizolacji, a także przeprowadze-
nia dodatkowych badań lekarskich na 
zlecenie władz miejscowych. Szczegó-
łowe informacje nt. sytuacji epidemio-
logicznej i warunków wjazdu do po-
szczególnych państw można znaleźć 
na stronie internetowej ministerstwa 
w zakładce „Informacje dla podróżu-
jących.”.

26 sierpnia
Po rezygnacji Łukasza Szumowskie-
go, prezydent powołuje na urząd mi-
nistra zdrowia dra n. ekon. Adama 
Niedzielskiego. Niedzielski pełnił do-
tychczas funkcję prezesa Narodowe-
go Funduszu Zdrowia. Nowy minister 

ma za zadanie przygotować służbę 
zdrowia na jesień i zimę. Jest duże ry-
zyko, że w tym okresie może dojść do 
znacznego wzrostu osób zakażonych 
koronawirusem. To z kolei może do-
prowadzić do paraliżu opieki medycz-
nej.

Minister rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej Marlena Maląg informuje, że 
od 1 września rodzicom i opiekunom 
przysługiwać będzie znowu dodatko-
wy zasiłek opiekuńczy w przypadku 
zamknięcia placówek zapewniających 
opiekę oraz w przypadku niemożno-
ści zapewnienia opieki przez żłobek, 
klub dziecięcy, przedszkole, placówkę 
pobytu dziennego oraz inną placów-
kę z powodu czasowego ogranicze-
nia funkcjonowania tych placówek w 
związku z COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 
przysługiwał rodzicom praktycznie 
od początku pandemii koronawirusa 
i chociaż od 6 maja br. umożliwione 
zostało otwarcie żłobków i przedszko-
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li, to prawo do dodatkowego zasiłku 
opiekuńczego zostało zapewnione do 
26 lipca br.

27 sierpnia
Miejski Zespół Szkół ogłasza, że w 
związku z pandemią rozpoczęcie roku 
szkolnego odbędzie się z uwzględnie-
niem odpowiednich zasad bezpieczeń-
stwa. Uczniowie spotkają się ze swoimi 
wychowawcami w salach wg ustalo-
nego harmonogramu. Do budynków 
szkolnych będą wchodzić dwoma wej-
ściami, z których każde zostało prze-
znaczone do innej grupy klas.

Dyrektor MZS Renata Brodziak w 
internetowym serwisie placówki: 

„Przed nami nowy rok szkolny pe-
łen wyzwań organizacyjnych, ale 
mam nadzieję także ciekawych pro-
jektów dydaktycznych. Ostanie mie-
siące pokazały jak z wielką klasą, dy-
stansem i zaangażowaniem potrafili 
Państwo sprostać wymogom naucza-
nia zdalnego. Uwagi i Państwa wspar-
cie okazały się nieocenione.

1 września 2020 r. zapraszamy 
Uczniów do szkoły na spotkania z 
Wychowawcami. Ze względu na obo-
wiązujące przepisy sanitarne nie pla-
nujemy uroczystych apeli.

Pragnę, aby Uczniowie mogli uczyć 
się w swoich klasach z udziałem Na-
uczycieli, bez konieczności funkcjo-
nowania tylko w świecie wirtualnym. 
To czy uda nam się w Dusznikach, w 
naszej szkole zachować formę tra-
dycyjnego nauczania, zależy od nas 
wszystkich. Zależy od naszej odpowie-
dzialności i zdyscyplinowania. Wierzę 
w Państwa rozsądek, rodzicielską mą-
drość. Wierzę w nauczycielski talent 
i profesjonalizm Pracowników nie-
pedagogicznych. Wierzę w odpowie-
dzialność Uczniów.”

Szczegółowe informacje dla rodzi-
ców i opiekunów dzieci uczęszczają-
cych do żłobka i przedszkola, doty-
czące zasad, jakie obowiązywać będą 
w tych placówkach od 1 września w 
związku z pandemią, publikuje Przed-
szkole Publiczne. Rodzica lub opie-
kuna przyprowadzającego i odbiera-
jącego dziecko obowiązuje noszenie 
maseczki na terenie przedszkola i de-
zynfekcja rąk zaraz po wejściu do bu-
dynku. Jedno dziecko przyprowadza 
jeden rodzic lub opiekun. Rodzic oraz 
dziecko przy wejściu do przedszkola 
będą mieli mierzoną temperaturę. W 
szatni jednorazowo może przebywać 
troje rodziców, pozostali czekają w 
bezpiecznej wyznaczonej odległości. 
Przyprowadza się tylko dzieci zdro-
we, bez najmniejszych oznak choro-
bowych.

1 września 
Liczba zgonów odnotowanych w 
powiecie w związku z zakażeniem 
koronawirusem wzrasta do 15.

2 września
Nowy minister zdrowia zmienia za-
sady dotyczące izolacji oraz kwaran-
tanny. 

Kwarantanna jest nakładana na 
osoby, które miały styczność ze źró-
dłem zakażenia (np. kontakt z osobą 
zakażoną). Kwarantannie podlegają 
również osoby, która wróciła z zagra-
nicy i przekroczyły granicę zewnętrz-
ną UE. Kwarantanny nie należy mylić 
z izolacją, na którą kierowane są oso-
by, u których chorobę stwierdzono na 
podstawie dodatniego wyniku testu na 
obecność SARS-CoV-2.

Kwarantanna trwa teraz nie dłużej 
niż 10 dni, licząc od dnia następują-
cego po dniu styczności ze źródłem 
zakażenia, albo 10 dni po dniu prze-
kroczenia granicy, i kończy się au-
tomatycznie, chyba że inspektor sa-

nitarny postanowi inaczej (np. o jej 
skróceniu lub rezygnacji z obowiąz-
ku jej odbywania). Do tej pory wa-
runkiem zwolnienia pacjentów prze-
bywających w izolacji z powodu 
pozytywnego wyniku testu na koro-
nawirusa SARS-CoV-2 było uzyskanie 
dwóch testów ujemnych w odstępie 
minimum 24 godzin.

Na izolację domową kierowani są 
pacjenci, u których zdiagnozowano 
COVID-19, niewymagający hospita-
lizacji. Pacjent może odbywać izola-
cję w swoim domu. W trakcie takiej 
izolacji domowej, w 7. dobie, pacjent 
otrzyma SMS z informacją o tym, że 
w 8.-10. dobie powinna odbyć się te-
leporada z lekarzem podstawowej 
opieki zdrowotnej, w trakcie któ-
rej nastąpi ocena stanu zdrowia i za-
padnie decyzja o ewentualnym prze-
dłużeniu izolacji powyżej 10 dni, 
jeśli wystąpiły objawy COVID-19. 
Z kolei do izolatorium kierowani są 
pacjenci, u których zdiagnozowa-
no COVID-19, niewymagający hospi-
talizacji, którzy z różnych względów 
nie mogą albo nie powinni odbywać 
izolacji w warunkach domowych. W 
tym przypadku opiekę nad pacjen-
tem sprawuje personel izolatorium. 
Czas trwania izolacji zależy od tego, 
czy pacjent ma objawy zakażenia ko-
ronawirusem. Jeśli u pacjenta nie wy-
stąpiły objawy infekcji, izolacja koń-
czy się automatycznie w 10. dniu od 
daty wykonania testu, na podstawie 
którego został skierowany na izolację. 
Jeśli u pacjenta wystąpiły objawy in-
fekcji, czas trwania izolacji wynosi mi-
nimum 13 dni od daty pojawienia się 
objawów, przy czym ostatnie trzy dni 
muszą być bezobjawowe. 

3 września 
Tuż po rozpoczęciu roku szkolnego 
już 54 szkół jest zamkniętych i prze-
szło na zdalnych tryb nauczania z po-
wodu koronawirusa, 15 przeszło na 
hybrydowy system nauczania (stacjo-
nany + zdalny). Szkół w kraju jest 
48.500.

Minister zdrowia Adam Niedzielski 
przedstawia plan walki z epidemią ko-
ronawirusa na jesień.

Nowa strategia jest odpowiedzią na 
zmianę charakteru epidemii. W okre-
sie jesienno-zimowym będziemy mie-
li do czynienia z nałożeniem się wielu 
innych czynników wpływających na 
stan zdrowia ludności, w tym nałoże-
nia się na siebie COVID-19 i sezono-
wego wzrostu zachorowań na grypę 
i infekcje grypopodobne. Fundamen-
tem nowej filozofii walki z epidemią 
COVID-19 jest stosowanie działań do-
pasowanych w skali regionu, a nie ca-
łego kraju. Natężenie działań ochron-
nych będzie dostosowywane do 
występującego ryzyka zakażeń w da-
nym regionie. Środki zaradcze będą 
adekwatne do skali ryzyka.

Jednym z elementów strategii jest 
włączenie podstawowej opieki zdro-
wotnej do zlecania testów pacjentom 
z infekcją dróg oddechowych. Leka-
rze POZ obawiają się jednak o bez-
pieczeństwo swoich pacjentów i per-
sonelu medycznego. Wskazują m.in., 
że nieuzasadniony jest wymóg oso-
bistego badania fizykalnego pacjen-
ta przed zleceniem diagnostyki labo-
ratoryjnej w kierunku SARS-CoV2, a 
przychodnie nie są przygotowane do 
przyjmowania potencjalnie zakażo-
nych pacjentów.

5 września
Jedno nowe zakażenie wykryte w 
Polanicy-Zdroju.

9 września
Jedna nowa infekcja w powiecie.


W odpowiedzi na postulaty środowi-
ska lekarskiego Ministerstwo Zdro-
wia zmienia rozporządzenie w spra-
wie chorób zakaźnych. Lekarz 
rodzinny może teraz zlecić test na 
obecność SARS-CoV-2 również w ra-
mach teleporady, gdy u pacjenta wy-
stępuje gorączka powyżej 38 st. C, ka-
szel i duszności oraz utrata węchu lub 
smaku.

11 września
W Kłodzku, jak wcześniej w więk-
szych miastach, odbywa się protest 
pod hasłem “Fałszywa Pandemia”. 
Tłumów nie ma. Protestujący uważa-
ją, że pandemia COVID-19 to wielka 
światowa mistyfikacja. Sprzeciwiają 
się restrykcjom, obostrzeniom, naka-
zom, które według nich wprowadzo-
no bezpodstawnie. Do protestujących 
w Kłodzku przemawia m.in. dr Anna 
Martynowska, lekarka przychodni w 
Lądku-Zdroju, w sierpniu zawieszona 
w prawach wykonywania zawodu za 
kwestionowanie istnienia pandemii.

15 września
Dwa nowe zakażenia i aż trzy ko-
lejne zgony związane z koronawi-
rusem w powiecie. Brak informacji, 
jakich miejscowości dotyczą te przy-
padki.

17 września
Liczba zakażonych w powiecie 
zwiększa się o dwie osoby. To pra-
cownicy Starostwa Powiatowego w 
Kłodzku. W efekcie Wydział Finan-
sowy starostwa oraz Wydział Zago-
spodarowania Przestrzennego, Archi-
tektury i Budownictwa przechodzą na 
pracę zdalną. 

18 września
Epidemia COVID-19 w powiecie 
kłodzkim wyraźnie w odwrocie. 

W ciągu miesiąca liczba aktualnie za-
rażonych spadła ze 101 do 16. Ilość 
przypadków wykrytych od począt-
ku pandemii zwiększyła się niewiele 
– z 411 do 436, ozdrowieńców wręcz 
przeciwnie – z 297 do 402. Niestety 
odnotowano aż pięć kolejnych zgo-
nów związanych z zakażeniem koro-
nawirusem, łącznie jest ich ich osiem-
naście.

19 września
Liczba aktualnie zakażonych w wo-
jewództwie dolnośląskim, po niedłu-
gim okresie zniżkowym, jest podob-
na to tej sprzed miesiąca i wynosi 818. 
Od początku pandemii zarejestrowa-
no 4.633 infekcje, 3.642 osoby ozdro-
wiały, 173 zmarły. 

W Polsce po raz pierwszy licz-
ba dziennych zakażeń przekracza 
tysiąc i osiąga rekordowe 1.002. 
Aktualnie zainfekowanych jest 12.187 
osób, o ok. jedną czwartą mniej, niż 
przed miesiącem. Łączna liczba przy-
padków koronawirusa w kraju osią-
gnęła 78.330, ozdrowiało 63.861 osób, 
zmarło 2.282.

W Europie szybko rosnąca liczba 
nowych przypadków COVID-19 zmu-
sza kolejne rządy do wprowadzania 
nowych restrykcji. Rekordy padają 
we Francji, gdzie zanotowano nawet 
ponad 13 tysięcy nowych przypadków 
w ciągu doby. Biorąc pod uwagę cał-
kowitą liczbę zakażeń, najmocniej do-
tkniętym koronawirusem krajem Eu-
ropy jest Hiszpania z ponad 600 tys. 
zakażeń. Prawie jedna trzecia nowych 
przypadków przypada na Madryt. W 
niektórych dzielnicach miasta miesz-
kańcom nie wolno opuszczać najbliż-
szej okolicy, chyba że muszą udać się 
do pracy, szkoły albo do lekarza. 

Nowe ograniczenia wprowadzono 
też m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii 
i Grecji. 

20 września
Zwiększającą się ilość zakażeń ob-

serwuje się na całej planecie. W cią-
gu miesiąca liczba infekcji koronawi-
rusem na świecie wzrosła z 22,6 mln 
aż do 30,8 mln, liczba zmarłych – z 
792 tys. do 958 tys. Najwięcej przy-
padków zanotowano dotąd w Stanach 
Zjednoczonych – 6,8 mln, w Indiach 
– 5,4 mln, w Brazylii – 4,5 mln i Ro-
sji – 1,1 mln.

Wzrostowa fala pandemii budzi 
ogromne obawy w związku z nad-
chodzącym sezonem grypowym. Pro-
blem pojawia się już na etapie rozpo-
znania – obie choroby mają podobne 
objawy. Eksperci zalecają masowe 
szczepienia przeciwko grypie. Z jed-
nej strony mogą one ograniczyć za-
chorowania na grypę, z drugiej – 
podnieść odporność na inne wirusy 
oddechowe, w tym koronawirusa. W 
efekcie tych zaleceń popyt na szcze-
pionki przeciwgrypowe wzrósł do 
tego stopnia, że brakuje ich w apte-
kach i przychodniach. Rząd uspokaja, 
że szczepionek nie powinno zabrak-
nąć. Osoby, które osiągnęły 75 rok 
życia, będą mogły zaszczepić się bez-
płatnie.

Tymczasem laboratoria na całym 
świecie konkurują w wyścigu do wy-
produkowania szczepionki przeciw-
ko wirusowi SARS-CoV-2. Prezydent 
USA zapowiedział, że będzie ona goto-
wa w ciągu ok. czterech tygodni. Na-
tomiast prace nad polską szczepionką 
wchodzą w etap przygotowań do ba-
dań klinicznych. 

– Jest bardzo duże prawdopodo-
bieństwo, że na wiosnę będziemy 
mieli szczepionkę, co definitywnie 
zakończy pandemię koronawirusa – 
powiedział minister zdrowia Adam 
Niedzielski. Szczepionka ma trafić do 
Polski dzięki specjalnej grupie zaku-
powej stworzonej w ramach Unii Eu-
ropejskiej. Grupa prowadzi negocjacje 
z kilkoma potencjalnymi dostawcami.   

Krzysztof
Jankowski

2 PAŹDZIERNIKA / PIĄTEK
11:00-17:00 OFICJALNY TRENING

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAWODÓW NA 
BIATHLON.COM.PL ORAZ VISITDUSZNIKI.PL

3 PAŹDZIERNIKA / SOBOTA
10:00-16:00 BIEGI SPRINTERSKIE

4 PAŹDZIERNIKA / NIEDZIELA
10:00-15:50 BIEGI INDYWIDUALNE

I POŚCIGOWE
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Szkoła w nowej
rzeczywistości

ZNOWU RAZEM, CHOĆ NIEŁATWO

Wiosną tego roku, gdy do Polski do-
tarła pandemia COVID-19, Minister-
stwo Edukacji Narodowej podjęło 
decyzję o zamknięciu placówek edu-
kacyjnych, aby zminimalizować ryzy-
ko rozprzestrzeniania się wirusa. W 
związku z tym podjęto decyzję o roz-
poczęciu edukacji zdalnej. 1 września 
2020 r., po kilkumiesięcznej przerwie, 
zgodnie z decyzją MEN, uczniowie 
rozpoczęli rok szkolny w trybie sta-
cjonarnym. Mimo że lekcje odbywają 
się w klasach, uczniowie i nauczyciele 
muszą pamiętać o przestrzeganiu za-
sad bezpieczeństwa. 

– Miejski Zespół Szkół funkcjonu-
je w okresie pandemii zgodnie z regu-
laminem opracowanym na podstawie 
wytycznych Głównego Inspektora Sa-
nitarnego, Ministerstwa Edukacji oraz 
Ministerstwa Zdrowia – mówi Rena-
ta Brodziak, dyrektor MZS w Dusz-
nikach-Zdroju. – Biorąc pod uwa-
gę poziom zachorowań wywołanych 
COVID-19, powiat kłodzki i Duszniki-
-Zdrój znajdują się obecnie w strefie 
zielonej. W całym zespole szkół wpro-
wadzono zasady wejść do budynków 
szkolnych. Poszczególne klasy prze-
mieszczają się wskazanymi klatkami 
schodowymi, tak aby zminimalizować 
ryzyko zakażenia. Przy wszystkich 
drzwiach wejściowych znajdują się 
stanowiska do obowiązkowej dezyn-
fekcji rąk. W strefach wspólnych 
uczniowie i pracownicy są zobowiąza-
ni do noszenia maseczek. Każda klasa 
jest wyposażona w pakiety sanitarne, 
czyli płyn odkażający, rękawce jed-

norazowe oraz maseczki. Nauczycie-
le prowadzący zajęcia, w sytuacji kie-
dy odległość od uczniów jest mniejsza 
od 1,5 m, powinni zakładać maseczki 
lub przyłbice. 

– Według nowego regulaminu 
funkcjonuje stołówka. W sposób zor-
ganizowany odbywają się wyjścia 
uczniów świetlicowych na obiad. Po-
siłki podawane są bezpośrednio do 
stolika. Podobnie odbywa się odbiór 
wykorzystanych naczyń. Po każdej 
grupie jadalnia jest wietrzona i dezyn-
fekowana. Po zajęciach lekcyjnych 
wszystkie sale, sanitariaty oraz kory-
tarze poddawane są także dezynfekcji. 
Uczniowie i pracownicy są zobowiąza-
ni, aby w razie zachorowania nawet na 
zwykłe przeziębienie nie przychodzić 
do szkoły. Nowy regulamin MZS zo-
stał szczegółowo omówiony przez wy-
chowawców z uczniami oraz rodzica-
mi.

Pojawiają się pytania, co bedzie, gdy 
jednak któryś z uczniów bądź nauczy-
cieli zostanie zakażony wirusem. Jakie 
w tej sytuacji kroki powinna podjąć 
szkoła? – Wszystko jest uzależnio-
ne od ilości osób, które zetknęły się 
z osobą zakażoną. Tu obowiązuje ści-
sła procedura, według załącznika do 
wydanego we wrześniu regulaminu – 
wyjaśnia Renata Brodziak. – Taką in-
formację o potwierdzonym dodatnim 
teście dyrektor otrzymuje od państwo-
wego inspektora sanitarnego, który 
przeprowadza w szkole wywiad epi-
demiologiczny służący zgromadzeniu 
danych o osobach, które mogły mieć 

styczność z zakażonym dzieckiem lub 
pracownikiem szkoły. Dyrektor szko-
ły, we współpracy ze służbami sani-
tarnymi ustala, w jaki sposób należy 
identyfikować osoby, które miały bli-
ski kontakt z zakażoną osobą. Dyrek-
tor szkoły informuje pracowników 
oraz rodziców dzieci uczęszczających 
do szkoły o potwierdzonym przypad-
ku zakażenia koronawirusem i przed-
stawia kryteria kwalifikacji osób do 
dalszego postępowania. Jako bliski 
kontakt z zakażonym dzieckiem lub 
pracownikiem uznaje się: przebywa-
nie w tym samym czasie i w tych sa-
mych miejscach, co osoba zakażona, 
pozostawanie w bezpośrednim kon-
takcie lub w odległości mniej niż 2 
metry od osoby zakażonej przez po-
nad 15 minut, pracę w bliskiej odle-
głości, prowadzenie rozmowy twa-
rzą w twarz z osobą zakażoną przez 
dłuższy czas, przebywanie w tej samej 
sali lub innym pomieszczeniu szkoły 
z osoba zakażoną. Dyrektor szkoły, w 
porozumieniu z państwowym inspek-
torem sanitarnym przygotowuje listę 
osób, które potwierdziły styczność z 
osobami zakażonymi koronawiru-
sem. Inspektor sanitarny decyduje, 
które osoby z kontaktu z osobą zaka-
żoną COVID-19, wymienione w wyka-
zie zostaną zobowiązane do poddania 
się kwarantannie oraz wyznacza datę 
jej rozpoczęcia i zakończenia.

– W tym czasie dyrektor szkoły 
opracowuje plan postępowania po-
zwalający utrzymać działalność szkoły 
w sytuacji, gdy znaczna liczba pracow-

ników odbywać będzie kwarantannę 
i w związku z tym nie podejmie pra-
cy W tym zakresie obowiązuje ścisła 
współpraca z Organem Prowadzą-
cym – kontynuuje dyrektor MZS. – 
Wszystkie osoby (pracownicy szkoły 
i uczniowie), które nie miały bliskie-
go kontaktu z osobą zakażoną, ale źle 
się poczują, nie mogą przychodzić do 
szkoły. Powinny pozostać w domu i 
zasięgnąć porady lekarza lub telefo-
nicznie powiadomić stację sanitarno-
-epidemiologiczną. 

– W celu zapobieżenia szerzeniu 
się zakażeń inspektor sanitarny może, 
w drodze decyzji: wprowadzić zakaz 
wstępu do skażonych pomieszczeń, 
nakazać przeprowadzenie dekontami-
nacji pomieszczeń i przedmiotów. Dy-
rektor szkoły w porozumieniu z in-
spektorem sanitarnym i gminą może 
podjąć decyzję o zamknięciu szkoły i 
zawieszeniu zajęć. Kiedy pogorszy się 
sytuacja epidemiologiczna w powiecie 
kłodzkim i samych Dusznikach i znaj-
dą się one w strefie żółtej lub czer-
wonej, dyrektor szkoły może zade-
cydować o wprowadzeniu nauczania 
hybrydowego lub nauczania zdalnego. 

Nowa sytuacja w szkole jest bez 
wątpienia trudna dla uczniów oraz 
nauczycieli. Jak odnajdują się w tym 
czasie? Dyr. Brodziak: – Wszyscy 
cieszymy się z powrotu do szko-
ły. Zajęcia zostały zawieszone 12 
marca 2020 r. Uczniowie pojawili 
się w szkole po blisko półrocznej 
nieobecności. Marzymy o normal-
ności i bardzo chcemy, aby naucza-

nie stacjonarne mogło funkcjo-
nować do końca roku szkolnego. 
Zdarzają się czasami sytuacje, kiedy 
rodzice, uczniowie, czy pracownicy za-
pominają o wprowadzonych 1 wrze-
śnia zasadach. Staramy się reagować 
i przekonywać, że tylko zdyscyplino-
wanie i odpowiedzialność może nas 
uchronić przed zarażeniem. 

Po półrocznej przerwie uczniowie 
są zadowoleni z powrotu do szkoły, 
jednak dostosowanie się do  obostrzeń 
związanych z pandemią koronawiru-
sa jest dla nich sporym wyzwaniem. 
– Ciężko jest nam się przyzwycza-
ić do noszenia maseczek na koryta-
rzach i na terenie wokół szkoły, bywa 
to uciążliwe – mówi jeden z uczniów. 
– Musimy pamiętać o dezynfekcji 
rąk, choćby podczas używania kre-
dy podczas pisania na tablicy. Nie mo-
żemy pożyczać między sobą przybo-
rów szkolnych. Nauczyciele podczas 
przerw pilnują, aby wszyscy uczniowie 
mieli maski. Jeśli ktoś tej maski za-
pomni, otrzyma zapasową od szkoły. 
Cała ta sytuacja jest trudna, ale trzeba 
się do niej przyzwyczaić i na pewno z 
każdym dniem będzie łatwiej i lepiej .

Nowa szkolna rzeczywistość jest z 
pewnością trudna. Jednak należy pa-
miętać, że tylko wspólnymi siłami i 
wspólnym odpowiedzialnym zacho-
waniem można zminimalizować roz-
przestrzenianie się koronawirusa i 
już niebawem wrócić do normalne-
go funkcjonowania, tego sprzed wio-
sny 2020 r.

ps

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczął się zupełnie inaczej, niż miało to miejsce w latach poprzednich. 
Uczniowie cieszą się z powrotu do szkół oraz z możliwości spotkań z rówieśnikami po tak długiej przerwie. 
Wiadomo jednak, że będzie to rok pełen wyzwań, przed którymi stają zarówno nauczyciele, jak i uczniowie.
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Nasza nowa
skarbniczka
Podczas nadzwyczajnej, uroczy-
stej sesji Rady Miejskiej Dusznik-
-Zdroju 26 czerwca pożegnano 
odchodzącą na emeryturę wielo-
letnią skarbniczkę gminy Elżbietę 
Błasiak i powołano nową – Kata-
rzynę Skowron. 

Sesję relacjonowaliśmy w numerze 
7(58), teraz przedstawiamy sylwetkę 
osoby, która 27 lipca br. objęła pieczę 
nad dusznickimi finansami.

Katarzyna Anna Skowron jest ab-
solwentką Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu, specjalistką ra-
chunkowości i auditingu. W czasie 
studiów pracowała w biurze rachun-
kowym we Wrocławiu. Po ukoń-
czeniu uczelni w 2007 r. została za-
trudniona w Muzeum Papiernictwa. 
Zajmowała się tam pozyskiwaniem 
środków zewnętrznych oraz realiza-
cją i rozliczaniem projektów współfi-
nansowanych z zewnątrz. W paździer-
niku 2016 r. przeszła do dusznickiego 
Urzędu Miejskiego, gdzie objęła sta-
nowisko kierowniczki Referatu Fi-
nansowego. Przez prawie cztery lata 

zdobyła duży zasób doświadczenia w 
gminnej ekonomii, wielokrotnie za-
stępowała Elżbietę Błasiak podczas 
sesji rady miejskiej.

Nasza nowa skarbniczka mieszka z 
mężem i 10-letnim synem w rodzin-
nej Szczytnej. 

inf. UM

Wywalamy graty
z chaty

Dusznicki Zakład Komunalny 
w Dusznikach-Zdroju Sp. z. o. o. 
informuje, że na terenie gminy 
Duszniki-Zdrój odbędzie się zbiór-
ka odpadów wielkogabarytowych. 

Odbiór odpadów 
realizowany będzie 
w podziale na ulice:
21 września 2020 r.
– Słowackiego, Rynek, Krótka, Zam-
kowa, Stroma, Mickiewicza, Kłodzka, 
Bohaterów Getta, Plac Zabaw, Kra-
kowska, Sudecka.

28 września 2020 r.
– Kolejowa, Dworcowa, Stawowa, Kra-
sińskiego, Słoneczna, Miejska Górka, 
Orlicka, Willowa, Orzechowa, Zdro-
jowa, Wojska Polskiego, Sportowa, 
Sprzymierzonych, Osiedlowa, Wro-
cławska, Wybickiego.

5 października 2020 r.
– Zieleniec, Zielona, Podgórska, Gór-
ska, Graniczna, Klubowa, Chopina, 
Parkowa, Podgórze, Okólna, Wiejska.

Do odpadów wielkogabarytowych za-
licza się: meble, dywany, sprzęty go-
spodarstwa domowego – AGD, RTV, 
wózki, rowery, opony, drzwi, teksty-
lia domowe, odzież. Pozostałe odpa-
dy, inne niż wymienione, oraz odpady 
szklane, ceramiczne itp. nie zostaną 
odebrane. 

Odpady wielkogabarytowe należy 
wystawić przy pojemnikach na od-
pady komunalne najpóźniej do godz. 
7:00 w dniu odbioru i nie wcześniej 
niż 2 dni przed wyznaczonym dniem 
odbioru. Wywóz i odbiór odpadów 
jest bezpłatny.

inf. DZK

Do czego
papiernikom drut?

MUZEALNE SPOTKANIA ONLINE

Muzeum Papiernictwa wystarto-
wało z cyklem bezpłatnych webi-
nariów zatytułowanym „Muzealne 
korki”. Spotkania na żywo realizo-
wane są we wtorki o godz. 13:00, 
aż do 20 października. Uczestni-
czy w nich tłumaczka języka mi-
gowego. 

Prelegentami „Muzealnych kor-
ków” są pracownicy Muzeum Papier-
nictwa, którzy zabierają uczestników 
w podróż przez wieki. Opowiadają o 
tym na czym polegała i jak zmienia-
ła się technika ręcznej, a potem ma-
szynowej produkcji papieru; do cze-
go papiernikom potrzebny był drut, a 
do czego zwierzęce kości, czym różni 
się znak wodny od filigranu. Badają 
właściwości papieru: gramaturę, gru-
bość, odporność na zginanie czy... ani-
zotropię. 

Warto pamiętać o tym, że kiedy roz-
poczęto maszynową produkcję papie-
ru, początkowo mierzono tylko jego 
zasadnicze fizyczne cechy, jak ciężar 
i grubość. Z czasem także wytrzyma-
łość, właściwości chemiczne, optycz-
ne, a nawet… dielektryczne. 

W jakim celu bada się właściwości 
papieru? Choćby po to, by papier, na 
którym drukuje się banknoty, był jak 
najbardziej wytrzymały, a ten używa-
ny w toalecie – miękki, chłonny i ła-
two degradowalny. 

A papier „słoniowy”? I o nim będzie 
mowa. Surowca do jego wytworzenia 
dostarczają Toto i Birma – słonie z 
wrocławskiego Zoo. Co to za tajemni-
czy materiał? Jeśli nie wiecie, sprawdź-
cie w webinarium 

Aby wziąć aktywny udział w webi-
nariach, należy wejść na stronę inter-

netową www.muzeumpapiernictwa.pl, 
kliknąć baner „W sieciach dusznickiej 
papierni” i wybrać kategorię „Webina-
ria”. W harmonogramie, przy tytułach 
webinariów znajdują się linki do reje-
stracji. Rejestrując się do wybranego 
webinarium, za pomocą czatu można 
zadawać pytania w trakcie jego trwa-
nia. Spotkania są ponadto transmito-
wane, a potem publikowane na mu-
zealnym kanale YouTube, który warto 
zasubskrybować. 

Projekt dofinansowany został ze 
środków Narodowego Centrum Kul-
tury w ramach Programu „Kultu-
ra w sieci”. Patronat honorowy nad 
przedsięwzięciem objęli marszałek 
województwa dolnośląskiego Cezary 
Przybylski oraz dolnośląski kurator 
oświaty Roman Kowalczyk.

inf. MP
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KLASTRY NA DRODZE DO SAMOWYSTARCZALNYCH GMIN

O czystej energii
w Dusznikach

Przedstawiciele klastrów energii 
z całego kraju zjechali 3 września 
do naszego miasta na dwudniową 
konferencję. 

Tematyka: przyszłość produkcji 
energii elektrycznej ze źródeł odna-
wialnych, możliwości oraz bariery 
rozwoju geotermii w Polsce, znacze-
nie i przyszłość elektromobilności w 
naszym kraju, koncepcja gminy sa-
mowystarczalnej energetycznie. 

Konferencja odbywała się w obiek-
cie Tauron Duszniki Arena. Przepro-
wadzono ją w formie paneli dyskusyj-
nych, podczas których wywiązywały 
się liczne rozmowy, nie tylko między 
prelegentem, a uczestnikami, ale rów-
nież pomiędzy samymi uczestnikami. 
Wymieniano doświadczenia, dzielono 
się poglądami. 

Do aktywnego udziału w konferen-
cji zaproszeni zostali wybitni specjali-

ści w Polsce. Michał Baranowski 
– przedstawiciel Polskiego Sto-
warzyszenia Elektromobilności – 
przedstawił wady i zalety pojazdów 
elektrycznych, omówił stopień ich 
wdrożenia na rynku, a także kwestię 
rozwoju elektromobilności w naszym 
kraju. Wykład podsumowujący, wy-
głoszony przez Daniela Raczkiewi-
cza, doradcę Zarządu Grupy IEN, 
dotyczył koncepcji gmin samowystar-
czalnych.

Konferencja została zorganizowa-
na w ramach realizowanego przez 
gminę Duszniki-Zdrój projektu „Zie-
lone Samorządy”, dofinansowanego 
ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. O projekcie tym pisaliśmy w 
poprzednim wydaniu.

ps

ści. Pierwszy panel poprowadził Ire-
neusz Zyska – sekretarz stanu w 
Ministerstwie Klimatu. Mówił o sy-
tuacji energetyki odnawialnej w Pol-
sce, o nowelizacji ustawy o odnawial-
nych źródłach energii, która pozwoli 
rozwinąć się klastrom energii, o wzro-
ście zainteresowania prywatnych kon-
sumentów produkcją energii elek-
trycznej. 

Kolejny panel dotyczył głównie 
geotermii. Warunki i problemy zwią-
zane z wykorzystaniem tego źródła 
czystej energii przedstawił geohy-
drolog dr Józef Fistek. Uczestniczą-
cy w prelekcji burmistrz Lądka-Zdro-
ju Roman Kaczmarczyk zapoznał 
uczestników z sytuacją odwiertu geo-
termalnego w swojej gminie. 

Drugi dzień konferencji rozpo-
czął się od panelu dotyczącego zna-
czenia i przyszłości elektromobilno-

Udział w konferencji wzieło ponad 50 osób
reprezentujących klastry energii z całego kraju

Jeden z paneli kon-
ferencji poprowadził 
sekretarz stanu w 
Ministerstwie Klima-
tu Ireneusz Zyska 

Konferencję
otworzył burmistrz 
Dusznik-Zdroju
Piotr Lewandowski

Problemy geotermii 
w Polsce przedstawili 
(od lewej) Roman 
Kaczmarczyk, bur-
mistrz Lądka-Zdroju, 
oraz geohydrolog dr 
Józef Fistek

Z sali padło wiele 
szczegółowych pytań 
do prelegentów

Konferencja odbyła 
się na Tauron
Duszniki Arena

Była to pierwsza z 
dwóch konferencji, 
które zaplanowano 
w projekcie Zielone 
Samorządy
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Szczęśliwa 13
Tegoroczna edycja Memoriału 
Artura Filipiaka „Fisha” była wy-
jątkowa: aż 780 zawodników, aż 
cztery dystanse, start podczas epi-
demii, z restrykcjami sanitarny-
mi, po raz pierwszy przejazd przez 
Duszniki-Zdrój i przede wszyst-
kim po raz pierwszy w ramach 
Bike Maratonu, największego cy-
klu maratonów MTB w Polsce.

29 sierpnia w Zieleńcu kolarze ry-
walizowali na dystansie giga (65 km 
i ponad 2.200 m przewyższeń), mega 
(42 km), classic (26 km) i fun (14 km). 
Na trasach poprowadzonych przez 
Góry Orlickie i Bystrzyckie wykorzy-
stano także nowe singletracki prowa-
dzące z Orlicy do Dusznik, oddane do-
piero kilka tygodni temu.

– To wyjątkowa lokalizacja, start 
umiejscowiony najwyżej w histo-
rii Bike Maratonu, na 900 m n.p.m. 
To nadaje tej edycji najbardziej gór-
ski charakter – mówi Maciej Grabek, 
organizator zawodów. Trzecia edycja 
BM w tym sezonie była jednocześnie 
13. memoriałem „Fisha”.

Na najbardziej wymagającym 
dystansie giga zwyciężył Karol Ro-
żek (CST 7r MTB Team), który jest w 
tym roku głównym kandydatem do 
zwycięstwa w klasyfikacji general-
nej. Wśród kobiet niespodziewanie 
najlepsza okazała się Aleksandra 
Andrzejewska. 37-latka z Wisły star-
tuje dopiero od trzech lat. Wcześniej 
jeździła dystanse o połowę krótsze, w 
tym roku postanowiła przejechać 65 
km. – Po raz pierwszy jechałam giga 
i sama jestem zaskoczona, że nie mia-
łam żadnego kryzysu. Może to góral-
skie geny? – śmieje się. – Nie mam 
specjalnie czasu na treningi, pracuję 
w branży hotelarskiej i często kończę 
pracę zbyt późno, żeby jeszcze ćwi-
czyć. Jestem bardzo wdzięczna rodzi-
nie za wsparcie.

– Trasa bardzo przyjemna, uwiel-
biam podjazdy – dodaje zwyciężczy-
ni. – Gorzej mi idzie w dół, bo kiedyś 
miałam na zjeździe poważny wypa-
dek, ale i tak z roweru nie zrezygnu-
ję. Po raz pierwszy jestem w tych stro-
nach, przepiękne.

Dystans mega wygrali Elwira 
Kuziel i Szymon Stawowy (Murss 
Bike). Dystans classic - Domini-
ka Niemiec (Eroe Racing Team) i 
Szczepan Paszek (Fitwheels/ Bi-
kestacja). Dystans fun - Agata No-

wakowska (RMF FM) i Andrzej 
Gunstuł.

– Od lat słyszałam o zawodach 
imienia Artura Filipiaka, byłam wręcz 
przekonana, że to jakiś znany kolarz 
– opowiada Barbara Ozga z Wrocła-
wia, która startowała razem z mężem 
Rafałem. – Zaczęłam szukać infor-
macji w internecie, wzruszyła mnie 
ta inicjatywa rodziny i przyjaciół, któ-
rzy poprzez zawody upamiętnili 33-lat-
ka. Cieszę się, że udało mi się po raz 

pierwszy wystartować w tym memo-
riale.

Piotr Berdzik (Immotion Speciali-
zed Skoda Gall-icm Team) podkreśla, 
że atutem tej edycji była zróżnicowa-
na trasa: zjazd z Orlicy, szutry, nowe 
singletracki, przejazd przez miasto. 
Minusem start na zbyt wąskiej asfal-
tówce, w dół.

– Chodzi o to, żeby trasa była wy-
magająca, ale nie niebezpieczna. I tak 
właśnie tu było: sporo trudności, stro-

me podjazdy, ale bez nieprzewidy-
walnych kawałków – mówi Marcin 
Mokiejewski (Immotion Specialized 
Skoda Gall-icm Team), któremu na 
trasie giga kibicował tato, Witold Mo-
kiejewski, były mistrz Polski w kolar-
stwie szosowym.

Andrzej Kaiser (Eurobike Kacz-
marek Electric Team) chwali zawo-
dy. – To czyste kolarstwo górskie: 
techniczne zjazdy, wymagające pod-
jazdy. Trasa, która nie wybacza bra-

ków kondycyjnych ani technicznych 
– opowiada. Dba o formę poprzez re-
gularne treningi i dietę. – Im kolarz 
lżejszy, tym szybciej jedzie – mówi za-
wodnik, który waży 76 kg przy wzro-
ście 1,93 m. Pojechał dystans giga. 
– Takie zawody to wydatek czterech 
tysięcy kalorii, których potem nie uzu-
pełniam w całości; zawsze jest się na 
deficycie.

– Jakaś dieta, trening? Ja tu przyjeż-
dżam wypoczęty. Ćwiczę jeżdżąc na 
Ślężę we wtorki lub czwartki oraz do 
sklepu – śmieje się Jerzy Koszucki z 
Wrocławia, który startuje w memo-
riale od początku. Przyznaje, że trasa 
była kapitalna. Zajął drugie miejsce w 
swojej grupie wiekowej, na dystansie 
classic. – W przyszłym roku kończę 
70 lat, przeskakuję do innej kategorii, 
gdzie chyba już nie będę miał konku-
rencji – żartuje.

Zawody były rozgrywane w sanitar-
nym reżimie: z podziałem na mniej-
sze grupy, z maseczkami, dezynfekcją 
sektorów.

– Szykowaliśmy się w Zieleńcu 
do hucznych obchodów dwudzie-
stolecia Bike Maratonu, ale epide-
mia zmieniła plany. Zawody były 
okrojone, ale prawie 800 zawodni-
ków to dobry wynik. Usłyszałem spo-
ro pozytywnych opinii o trasach. Cie-
szę się, że trafiliśmy do Zieleńca 
i chcemy kontynuować starty w 
tym miejscu. Być może w przyszłym 
roku zorganizujemy tu cały weekend 
kolarski. Postaramy się zachować wy-
jątkowy charakter memoriału – doda-
je Maciej Grabek.

Partnerami wydarzenia była gmina 
Duszniki-Zdrój, Stowarzyszenie Zie-
leniec, Zieleniec Ski Arena, Tauron 
Duszniki Arena. 

http://www.xcm-filipiak.pl 

Na dusznickiej arenie biathlono-
wej zlokalizowano premię lotną z na-
grodami finansowymi dla trzech naj-
szybszych zawodników w kategorii 
open kobiet i mężczyzn. Na dodatko-
wym punkcie pomiaru czasu, wśród 
panów najszybciej zjawił się Mariusz 
Kowal wyprzedzając Łukasza Heliza-
nowicza i Karola Rożka. Wśród kobiet 
triumfowała Aleksandra Andrzejew-
ska przed Zuzanną Krzystałą i Elwi-
rą Kuziel.

TDA

POMIMO PANDEMII, W ZIELEŃCU PO RAZ TRZYNASTY ODBYŁ SIĘ MEMORIAŁ ARTURA "FISHA" FILIPIAKA

Rajdowa arena
19 września na Tauron Duszniki 
Arena odbyły się testy czterech za-
łóg rajdowych w barwach ORLEN 
Team, Crusar 4Rally, Eurosol Ra-
cing Team Hungary i Hołowczyc 
Racing. 

Zawodnicy sprawdzali sowje raj-
dowe R5 na jednym z najszybszych 
oesów spośród odcinków Rajdu Dol-
nośląskiego. Jak mówił nam Grze-
gorz Grzyb były to przygotowania 
przed Tarmac Masters oraz kolejną 

Na Tauron Duszniki Arena zawodnicy walczyli o dodatkowe nagrody finansowe

fot. Gabriela Moździerz

fot. KORZUCH
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fot. Gabriela Moździerz

eliminacją RSMP Rajdem Świdnic-
kim-KRAUSE.

Pomimo wypadnięcia w tym roku 
z kalendarza Rajdowych Samochodo-
wych Mistrzostw Polski Rajdu Dol-
nośląskiego, na dusznickim odcinku 
będziemy mogli zobaczyć rywaliza-
cję w ramach serii Tarmac Masters w 
dniach 24-25 października. Szczegóły 
podamy w następnym numerze i na 
naszych stronach internetowych.

TDA
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Mistrzostwa Polski
w Biathlonie Letnim 2020

fot. Gabriela Moździerz

Pierwsze w tym sezonie Mistrzo-
stwa Polski w biathlonie letnim 
odbyły się w dniach  3-6 września 
na TAURON Duszniki Arena.

W czwartek (3.09) przeprowadzono 
oficjalne treningi, a główna rywaliza-
cja rozpoczęła w piątek. Biathloniści 
konkurowali w biegu indywidualnym, 
którego zasady przewidują, że za każ-
de „pudło” zawodnik otrzymuje karę 
czasową, a nie dodatkowy dystans 
do przebiegnięcia. Tytuły mistrzow-
skie wywalczyli: w kategorii senior-
ka – Kinga Zbylut, która okazała się 
najszybsza wśród pań podczas nie-
obecności Kamili Żuk i Moniki Choj-
nisz-Staręgi. Wśród seniorów trium-
fował Wojciech Filip, dla którego jest 
to pierwszy tytuł mistrza Polski w ka-
rierze. 

Mistrzami Polski juniorów młod-
szych zostali Anna Nędza-Kubiniec 
oraz Konrad Badacz. Wśród młodzi-
ków triumfowali Sylwester Jasica oraz 
Oliwia Arendarczyk, natomiast w gro-
nie młodzików młodszych po złote 
medale sięgnęli Grzegorz Galica oraz 
Zuzanna Zając.

W sobotę (5.09) biathloniści ściga-
li się w biegach sprinterskich. Tutaj 
ponownie tytuły mistrzowskie w kate-
gorii senior wywalczyli zawodnicy się-
gający po nie po raz pierwszy – Nata-
lia Tomaszewska oraz Tomasz Jakieła. 
Rewelacją zawodów był Patryk Bryn 

z MKS Duszniki-Zdrój, który prze-
grał medal o niecałe dwie sekundy 
i wyprzedził etatowych reprezentan-
tów kraju – Andrzej Nędza-Kubiniec 
był piąty, Łukasz Szczurek trzynasty, 
a Grzegorz Guzik dopiero czternasty.

W pozostałych kategoriach wieko-
wych złote medale wywalczyli Daria 
Gembicka, Marcin Zawół (juniorzy), 
Konrad Badacz, Barbara Skrobiszew-
ska (juniorzy młodsi), Jakub Potoniec, 
Amelia Liszka (młodzicy), Łukasz Za-
czyk, Kinga Tkocz (młodzicy młodsi).

Ostatniego dnia zawodów seniorzy 
rywalizowali podczas biegu masowe-
go, a pozostałe kategorie wiekowe w 
sztafetach. Wśród seniorów triumfo-
wali Magda Piczura i Marcin Zawół. 
Na liście startowej pań zabrakło za-
wodniczek z pierwszej kadry, która 
w poniedziałek rozpoczynała zgrupo-
wanie w Obertilliach. W biegach szta-
fetowych tytuły mistrzowskie powę-
drowały do UKS Biathlon Chorzów 
(dwukrotnie), BKS WP Kościelisko, 
UKS Strzał Wodzisław Śląski i MKS 
Karkonosze Jelenia Góra.

Klasyfikację medalową klubów wy-
grał BKS WP Kościelisko, którego 
zawodnicy zdobyli 7 złotych, 6 srebr-
nych i 6 brązowych medali. Jedyny 
medal dla MKS Duszniki-Zdrój wy-
walczyła Justyna Panterałka zdobywa-
jąc srebro podczas sprintu w katego-
rii juniorka.

sk



16 16 .09 .2020 -  16 .10 .2020KURIER DUSZNICKI

Najlepsi wrotkarze
ścigali się w Dusznikach

ZMAGANIOM NA TORZE ROLKARSKIM TOWARZYSZYŁ ŻYWIOŁOWY DOPING

Tegoroczna edycja Torowych Mistrzostw 
Polski we Wrotkarstwie Szybkim odbyła 
się w naszym mieście dniach 11–13 wrze-
śnia. Po raz pierwszy zawody miały for-
mułę trzydniową.

W piątek odbyły się biegi sprinterskie 
indywidualne na 200 m, w sobotę tur-
niej sprinterski na 500 m i biegi na 
eliminację, natomiast w niedzielę bie-
gi na punkty oraz sztafety. 

Do udziału w zawodach zgłosiło się 
370 zawodników z 24 klubów z ca-
łej Polski. Gościnnie wystąpił czeski 
partnerski klub Sokol Staré Město 
Náchod, który na stałe współpracuje z 
dusznicką Orlicą i regularnie trenuje 
z naszymi zawodnikami na torze rol-
karskim. Imprezą towarzyszącą Mi-
strzostwom Polski były starty dzieci w 
cyklu zawodów „Dzieciaki na Medal”. 

Medali indywidualnych na wszyst-
kich dystansach rozdano ponad 400. 
Zwodnicy Orlicy zdobyli ich 37 
(22 złote, 7 srebrnych, 8 brązo-
wych) w samych Mistrzostwach Pol-
ski oraz ponad 15 w zawodach 
dla dzieci. Sąsiedni klub UKS Znicz 
Kłodzko uplasował się również wy-
soko. Zawodnicy Znicza zdobyli 27 

medali (5 złotych, 10 srebrnych i 12 
brązowych), co czyni nasze tereny 
prawdziwym polskim „zagłębiem rol-
karskim”. Jak świetnie ma się rolkar-
stwo w Dusznikach, niech świadczy 
fakt, że na starcie stanęło aż 55 zawod-
ników Orlicy! 

Impreza zorganizowana została 
przez klub UKS Orlica wraz z dwu-
dziestką rodziców zaangażowanych 
w przeprowadzenie zawodów. Part-
nerami byli: Polski Związek Sportów 
Wrotkarskich, Ministerstwo Sportu, 
Urząd Miasta w Dusznikach-Zdroju, 
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w 
Dusznikach-Zdroju, Stowarzyszenie 
Zieleniec, piekarnia Precel oraz pen-
sjonat Agal.

inf. UKS Orlica
fot. Gabriela Moździerz
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Co robić z odpadami zielonymi?

Inwestycje w mieście
to nie cud referendalny
Poza większymi inwestycjami na te-
renie Dusznik-Zdroju, realizowa-
nymi dzięki pozyskanym środkom 
zewnętrznym, w ostatnim czasie zo-
stały zrealizowane również mniej-
sze ale bardzo potrzebne inwestycje. 

W związku z licznymi zgłoszenia-
mi dotyczącymi odbioru bioodpadów 
pochodzących z pielęgnacji terenów 
zielonych położonych przy budyn-
kach wspólnot mieszkaniowych in-
formujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr 
XVIII/114/20 Rady Miejskiej w Dusz-
nikach-Zdroju z dnia 30 stycznia 2020 
r. w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy 
Duszniki-Zdrój, właściciele nierucho-
mości zobowiązani są do selektywne-
go zbierania odpadów komunalnych 
według następujących zasad:

Wśród nich znalazły się: remont łapa-
czy wody przy ul. Wybickiego, i przy 
Placu Warszawy; rozbiórka budyn-
ku gospodarczego przy ul. Kłodzkiej 
23 (z inicjatywy wspólnoty mieszka-
niowej Kłodzka 23); audyt oświetle-

nia ulicznego, niezbędnego do przy-
stąpienia do projektu partnerskiego 
pn. „Modernizacja oświetlenia ulicz-
nego w zachodniej i południowej czę-
ści województwa Dolnośląskiego”; re-
mont przeciekającej niecki kolorowej 

 � do brązowego worka oznaczone-
go napisem "BIO" należy wrzucać 
odpady biodegradowalne z rozróż-
nieniem na bioodpady stanowiące 
części roślin pochodzących z pielę-
gnacji terenów zielonych, ogrodów, 
parków i cmentarzy oraz pozostałe 
bioodpady;

 � bioodpady nie stanowiące części ro-
ślin, pochodzące z pielęgnacji tere-
nów zielonych, ogrodów, parków 
i cmentarzy mogą być wyrzucane 
także do pojemnika;

 � bioodpady stanowiące części ro-

ślin pochodzące z pielęgnacji tere-
nów zielonych, ogrodów, parków i 
cmentarzy należy przekazywać do 
Punktu Selektywnego Zbioru Od-
padów.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-

dów (PSZOK), ul. Dworcowa (za stacją 
paliw ORLEN) czynny jest w dni robo-
cze od wtorku do piątku w godz. 8:00–
14:00, w soboty w godz. 9:00–14:00. W 
poniedziałki PSZOK jest nieczynny.

Zgodnie z powyższym, odpady zie-
lone, pochodzące z pielęgnacji tere-
nów zielonych (skoszona trawa, li-

ście, gałęzie, krzewy itp.), właściciel 
nieruchomości (domki jednorodzin-
ne) musi odprowadzać we własnym 
zakresie na PSZOK. Odpady te nie 
będą odbierane przez DZK Sp. z o.o. 

Wspólnota, która posiada swój te-
ren, powinna odprowadzać odpady 
pochodzące z pielęgnacji terenów zie-
lonych zgodnie z ww. przepisem we 
własnym zakresie do PSZOK (nieza-
leżnie od tego, czy jest udział gminy 
we wspólnocie, czy nie). 

Wspólnota, która nie jest właścicie-
lem terenu (budynek po obrysie), a 

dba we własnym zakresie o teren na-
leżący do gminy, zlokalizowany w ob-
rębie wspólnoty, może odprowadzać 
odpady zielone pochodzące z pielę-
gnacji tego terenu na koszt gminy. 
W takim przypadku należy poinfor-
mować dział komunalny DZK, gdzie 
i w jakiej ilości są do odbioru odpa-
dy zielone – powinny one być w wor-
kach przeznaczonych na bioodpady (o 
odpowiednio dużym litrażu), które to 
worki można odebrać w DZK, Dział 
komunalny, ul. Słowackiego 32a .

AK

fontanny; remont odcinka drogi na ul. 
Wiejskiej, który zostanie zrealizowa-
ny dzięki wsparciu burmistrza Szczyt-
nej Jerzego Króla i Rady Miejskiej w 
Szczytnej.

ps
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Modernizacja
Alei Chopina

Wieża
rośnie

Trwają prace budowlane na najwyższym szczycie polskiej części Gór Orlickich. 
Obecnie wykonawca montuje drewnianą konstrukcję wieży. Budowa postępuje 

zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym w ofercie na wykonanie
inwestycji, która powinna zakończyć się do 30 listopada br.

Kończą się prace nad figurą Felixa Mendelssohna,
która stanie przy byłym źródle "Jacek"

Rozpoczęto modernizację źródła Agata, które będzie
kompleksowo przebudowane i ozdobione figurą

Nowa nawierzchnia jest już położona do wysokości źródła Agata
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Ostatni weekend lata
W WEEKEND 26-27.09 ZAKOŃCZYLIŚMY SEZON LETNI

W niedzielę 27.09 sala 
koncertowa Teatru 

Zdrojowego wypełniła 
się licznie gośćmi

Silesian Orchestra Jazz
dała pełny energii

koncert jazzowy
"Blues Brothers"

W niedzielę 29.09 sala 
koncertowa Teatru 

Zdrojowego wypełniła 
się jazzem za sprawą

Silesian Orchestra Jazz

W sobotę 26.09 Kabaret
Paranienormalni

rozbawił publiczność 
do rozpuku

Na scenie w hali
sportowej usłyszeliśmy 
również koncert Piotra 

"Eltona" Oleksy

Sobotnie wydarzenia w 
hali sportowej zgroma-
dziły liczną publiczność 

z całego regionu


