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BUDŻET OBYWATELSKI PO RAZ DRUGI

10 projektów
Nabór projektów do budżetu obywatelskiego 2021 dobiegł końca.
W tegorocznej edycji mieszkańcy złożyli dziesięć propozycji.

W dniach od 19 do 30 października 
projekty te zostaną poddane weryfika-
cji pod względem formalno-prawnym 
oraz faktycznej możliwości realizacji. 
Lista pozytywnie rozpatrzonych 
projektów od 2 listopada dostęp-
na będzie na stronie interneto-
wej Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój 
oraz na tablicy ogłoszeń. O tym, 
które będą realizowane, zadecydu-
je głosowanie, w którym mogą wziąć 
udział wszyscy duszniczanie w dniach 
od 16 listopada do 4 grudnia. W przy-
padku, gdy głosującym jest osoba nie-
pełnoletnia, potrzebna jest zgoda jej 
przedstawiciela ustawowego. Każdy 
mieszkaniec  może oddać tylko jeden 
głos na jedno wybrane zadanie. 

Zagłosować można na dwa sposo-
by: 
1. drogą elektroniczną poprzez od-

danie głosu za pośrednictwem an-
kiety internetowej, do której link 
dostępny będzie na stronie interne-
towej www.duszniki.pl oraz w Biu-

letynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miasta Duszniki-Zdrój www.bip.
um-dusznikizdroj.donyslask.pl lub 

2. poprzez wypełnienie karty do gło-
sowania i umieszczenie jej w ur-
nie do głosowania lub poprzez wy-
pełnienie karty do głosowania i 
przesłanie jej nieedytowalnej wer-
sji (skan lub zdjęcie) na skrzyn-
kę pocztową dedykowaną budżeto-
wi obywatelskiemu. Poza Urzędem 
karty oraz urny do głosowania udo-
stępnione zostaną w następujących 
miejscach:
1. Ośrodek Pomocy Społecznej 

przy ul. Słowackiego 16,
2. Miejska Biblioteka Publiczna 

przy ul. Sprzymierzonych 6a,
3. Szkoła Podstawowa z Oddzia-

łami Integracyjnymi przy ul. 
Sprzymierzonych 6,

4. Liceum Ogólnokształcące przy 
ul. Wybickiego 2a,

5. Przedszkole Publiczne z Gru-
pą Żłobkową przy ul. Krakow-

skiej 3,
6. Apteka Św. Piotra i Pawła przy 

ul. Kłodzkiej 9,
7. Apteka Dusznicka przy ul. Woj-

ska Polskiego 3a,
8. NZOZ Vita Medica przy ul. Kra-

kowskiej 10,
9. Medicus s.c. NZOZ przy ul. 

Sprzymierzonych 11,
10.  Salus Centrum Medyczne przy 

ul. Dworcowej 9.  
Wyniki głosowania ogłoszone zo-

staną 14 grudnia. Przewidywana pula 
środków przeznaczonych na realiza-
cję projektów mieszkańców w 2021 r. 
wynosi 50.000 zł. Ostateczna kwota zo-
stanie ustalona przez Radę Miejską w 
budżecie gminy na 2021 r. Informa-
cje odnośnie budżetu obywatelskiego 
udzielane są telefonicznie 748 697 660 
lub mailowo: duszniki@duszniki.pl. 

Regulamin Budżetu dostępny jest 
na stronie www.duszniki.pl.  

S.R.

Zaprojektuj
swoją okolicę

KONKURS PLANISTYCZNY DLA MŁODZIEŻY

Burmistrz Piotr Lewandowski 
ogłosił konkurs plastyczno-pla-
nistyczny dla dzieci i młodzie-
ży szkolnej z zakresu planowania 
przestrzennego pod nazwą „Od 
pomysłu do projektu – moja wi-
zja przestrzeni na łąkach poboro-
winowych".

Konkurs organizowany jest w ra-
mach projektu „Partycypacja w pla-
nowaniu przestrzennym, II edycja” 
realizowanego przez Fundację Inicja-
tyw Menedżerskich, finansowanego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
współfinansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w 
Dusznikach-Zdroju przedstawili 9 paź-
dziernika uczniom klas 7 i 8 oraz li-
ceum regulamin oraz zasady konkur-
su. W konkursie udział mogą wziąć 
trzyosobowe zespoły, które na pod-
stawie map terenu mają przygotować 
koncepcję zagospodarowania terenu.

Do wygrania są po 3 nagrody pie-
niężne w każdej kategorii.  Za miejsce 
zespół otrzyma 3 tys. zł, za drugie 2.2 
tys., a za trzecie 1 tys zł .

Zgłoszenia do udziału w konkursie 
przyjmowane są do 23 października. 
Zwyciezców poznamy w grudniu br.

inf. UM

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Skipassy
wcześniej
i taniej
Co roku jesteśmy zaskoczeni tym, 
jak szybko rozchodzą się karnety 
w pierwszej fazie przedsprzedaży. 
Widać, że bardzo jesteście spra-
gnieni zimy i czekacie na pierw-
sze w tym sezonie szusowanko. 
Wrzesień powoli dobiega końca, 
jeszcze jakoś te dwa miesiące mu-
simy wszyscy wytrzymać.

Na razie pozostaje nam jeszcze ko-
rzystać z uroków jesieni, która bywa 
kapryśna. Pozostaje trzymać kciuki, 
aby słoneczna aura pojawiała się jak 
najczęściej, co pozwoli dobrze nam 
wszystkim przygotować się do zimy.

Niestety pula karnetów dostęp-
na w pierwszej fazie przedsprzedaży, 
musiała się w końcu wyczerpać. Nie 
martwcie się jednak – nie wszystko 
jeszcze stracone. Żeby nie przedłużać 
i dać wam możliwość zakupienia ski-
passów do Zieleniec Ski Arena wcze-
śniej i taniej, otwieramy kolejny wór 
karnetów. Tym razem dostępne będą 
już bez ograniczeń ilościowych, a faza 
trwać będzie aż do 31 października.

25% taniej – kupicie karnet 
6-dniowy na dowolne dni w trakcie 
całego sezonu 2020/2021. Oszczędno-
ści w tym przypadku w stosunku do 
ceny regularnej to niemal 150 zł (do-
kładnie 148,75 zł).

20% taniej – dostępne w przed-
sprzedaży do 31 października będą 
karnety 3-dniowy i 2-dniowy na do-
wolne dni w ciągu sezonu. 

15% taniej – kosztować będą kar-
nety 6-dniowy non-stop (idealny kar-
net na ferie) oraz 3-dniowy non-stop 
(w tym przypadku to najlepsza opcja 
na pełny weekend od piątku do nie-
dzieli).

Ważna informacja: wszystkie kar-
nety ważne są w danym dniu przez 12 
godzin, czyli w czasie pracy Zieleniec 
Ski Arena – od 9:00 do 21:00!

Do zobaczenia na stoku!

inf. ZSA

Referendum 
nieważne
Referendum w sprawie odwołania 
burmistrza Dusznik-Zdroju Piotra 
Lewandowskiego przed upływem 
kadencji, przeprowadzone 4 paź-
dziernika, nie osiągnęło frekwen-
cji koniecznej dla jego powodze-
nia. 

Aby to pierwsze w historii nasze-
go miasta referendum było ważne, 
powinno było wziąć w nim udział co 
najmniej 3/5 liczby uczestniczących 
w wyborach na burmistrza Dusznik-
-Zdroju w 2018 r., tj. minimum 1.247 
osób. Tymczasem w referendum 
wzięło udział 1.161 mieszkańców.

W poprzednim numerze mylnie 
podaliśmy, że referendum będzie waż-
ne, jeśli weźmie w nim udział mini-
mum 1.212 wyborców. Przepraszamy 
za tę nieścisłość.

inf. UM

Brak nagrania
z sesji?
Nagrania sesji Rady Miejskiej w 
Dusznikach-Zdroju, począwszy od 
sesji XXVII, będą dostępne w sie-
ci dopiero po przygotowaniu napi-
sów.

Informujemy, że od 23 września br. 
w związku z wejściem w życie przepi-
sów ustawy o zapewnieniu dostępno-
ści osobom ze szczególnymi potrzeba-
mi oraz ustawy o dostępności cyfrowej 
stron internetowych (…) (Dz. U. 2019 
poz. 848, Dz. U. 2019 poz. 1696), które 
nakładają obowiązek zgodności z wy-
tycznymi WCAG 2.1. AA., publikowa-
ne materiały wideo muszą być uzupeł-
nione o napisy dla osób niesłyszących 
i niedosłyszących. Według interpreta-
cji przepisów przez radcę prawnego: 
„Każdy publikowany obecnie materiał 
musi je zapewniać już w momencie 
jego publikacji. Innymi słowy – jeśli 
coś publikujemy, to od razu w formie 
postrzegalnej i zrozumiałej w rozu-
mieniu ustawy”. 

Nie oznacza to, że zapis sesji jest 
całkowicie niedostępny do czasu pu-
blikacji. Każdy zainteresowany kopią 
nagrania może zgłosić się do Urzędu 
Miejskiego ze swoim nośnikiem pa-
mięci.

inf. UM

Osiem zwycięstw i dwa remisy 
mają na koncie piłkarze Pogoni 
Duszniki-Zdrój. Występujący w III 
grupie wałbrzyskiej A-klasy pod-
opieczni Bartłomieja Drozdow-
skiego, są jedną z trzech drużyn, 
które w tym sezonie nie zaznały 
jeszcze goryczy porażki. Dzięki 
temu Pogoń jest liderem swojej 
grupy, z dwoma punktami przewa-
gi nad Polonią Bystrzyca Kłodzka.

W ostatniej kolejce, która miała 
miejsce w niedzielę 11 października, 
zawodnicy z Dusznik-Zdroju pokona-
li na wyjeździe Iskrę Jaszkowa Dolna 
3:1. Na listę strzelców wpisali się: Pa-
weł Matecki, Bartłomiej Drozdowski i 
Oskar Saczka. Tamto spotkanie było 
świetnym pokazem charakteru piłka-
rzy z Dusznik-Zdroju, który już kil-
kukrotnie w tym sezonie przesądził 
o tym, że po końcowym gwizdku sę-
dziego, to właśnie Pogoniści wznosi-
li ręce w górę. Po kiepskiej pierwszej 
połowie, w której to miejscowi objęli 
prowadzenie, a Paweł Matecki zmar-
nował rzut karny, w drugiej części 
meczu sytuacja odwróciła się na ko-
rzyść naszego zespołu.

Podobnie było w wyjazdowym me-
czu w Bystrzycy Kłodzkiej (27 wrze-
śnia), w którym padł remis 2:2. Przez 

długie fragmenty spotkania gra nie 
układała się po myśli podopiecznych 
Drozdowskiego, którzy do 85. minuty 
przegrywali 0:2, jednak w końcówce, 
dzięki sportowej ambicji i charaktero-
wi, udało się doprowadzić do wyrów-
nania. Warto wspomnieć, że ostatni 
gol tego spotkania padł po rzucie kar-
nym, który skutecznie wykonał Paweł 
Matecki. Tuż po nim sędzia zakończył 
spotkanie, a piłkarze wpadli sobie w 
ramiona.

Dużym atutem zespołu jest wyrów-
nana kadra. Każdy z 18 zawodników 
zgłoszonych na spotkanie jest w sta-
nie odwrócić losy meczu. Niejedno-
krotnie to właśnie zawodnicy rezer-
wowi, którzy pojawili się na boisku, 
swoimi zagraniami dali impuls do lep-
szej gry. Na tę chwilę Pogoń dysponu-
je najlepszą linią obrony w lidze. W 
dziewięciu meczach rywale tylko sze-
ściokrotnie zdołali znaleźć drogę do 
bramki Pogoni. Właśnie w formacji 
defensywnej zobaczyć możemy 50-let-
niego Grzegorza Staniszewskiego, 
który ponad 20 lat broni barw miej-
scowego klubu. Jego obecność na bo-
isku to gwarancja spokoju i doświad-
czenia. Trudno wskazać lidera tego 
zespołu, ponieważ każdy z piłkarzy 
wnosi do całego organizmu przeby-

wającego na boisku ważną część, jed-
nak trzeba wyróżnić Pawła Mateckie-
go, który jest najlepszym strzelcem 
drużyny z 11 golami. Za jego pleca-
mi jest nowy nabytek Pogoni – Kamil 
Jurowski, który sześciokrotnie wpisał 
się na listę strzelców. Trzeba pamię-
tać, że większość z tych trafień zali-
czył po wejściu do gry z ławki rezer-
wowych.

W sobotę (17 października) na sta-
dionie im. Kazimierza Górskiego w 
Dusznikach-Zdroju spotkanie z Łom-
niczanką Stara Łomnica duszniczanie 
zakończyli z wynikiem 2:0 po golach 
Bartłomieja Drozdowskiego. W związ-
ku z ograniczeniami wprowadzonymi 
przez rząd, mecz odbył się bez kibi-
ców na trybunach i był transmitowa-
ny na żywo na facebooku.

Przed naszymi zawodnikami jesz-
cze dwa mecze na własnym stadio-
nie. 31 października Pogoniści podej-
mą Orlęta Krosnowice, a 11 listopada 
zagrają mecz z Unią Złoty Stok. Przed 
końcem kolejki zagrany zostanie jesz-
cze jeden mecz, na którego czeka 
wielu dusznickich kibiców. 8 listopada 
Pogoń zmierzy się w Szczytnej z miej-
scowym Hutnikiem.

ps

Pogoń rządzi

Niech będzie piękniej
Lions Club Duszniki-Zdrój  otrzy-
mał grant w wysokości 3.000 zł na 
realizację projektu „Krokusik po 
COVID-19”. 

Oficjalne rozdanie grantów „Dzia-
łaj lokalnie 2020”, przyznawanych w 
ramach konkursu realizowanego ze 
środków programu „Działaj Lokal-
nie” Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności odbyło się 9 września 
br. Konkurs przeprowadzony został 
przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokal-
nie w Kłodzku. Do składania wnio-
sków były upoważnione organizacje 
pozarządowe i grupy nieformalne, 
działające na terenie Kłodzka, gminy 
Kłodzko, Polanicy-Zdroju, Szczytnej i 
Dusznik-Zdroju. 

Za środki otrzymane na realizację 

projektu zakupiono kwiaty, które 25 
września zostały zasadzone w dusznic-
kim Parku Zdrojowym przy współ-
udziale mieszkańców oraz członków 
stowarzyszenia. Pomimo kapryśnej 
pogody ochotnicy dzielnie stawili się 
na zbiórkę, zadanie zostało zrealizo-
wane. Po zakończonych pracach oso-
by uczestniczące w nasadzeniach uda-
ły się nad Czary Staw, na spotkanie 
przy grillu. 

W imieniu Lions Klubu dziękuję 
mieszkańcom, w tym najmłodszym 
uczestnikom oraz członkom klubu za 
udział w realizacji projektu. 

Szczególne podziękowania dla Da-
miana Bochnaka za pomoc w projek-
towaniu plakatu oraz relację z parku.

prezydent LC Duszniki-Zdrój 
Elżbieta Paluch

Wieża na Orlicy 
będzie gotowa
do 30 listopada.
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Straszliwej
rewolucji nie będzie

XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ, 24 WRZEŚNIA

Likwidacja boksów? Oddzielne kubły dla każdej wspólnoty? Obok wielu podejmowanych podczas tej sesji te-
matów, najwięcej uwagi poświęcono narzuconym ustawowo zmianom w systemie odbioru odpadów od miesz-
kańców. Dyskusję wywołał radny Piotr Zilbert, a insp. Agnieszka Kunc uspokajała, że nowe rozwiązania 
będą wprowadzane stopniowo i z indywidualnym podejściem. 

W komplecie stawili się zarówno rad-
ni, jak i dyrektorzy jednostek organi-
zacyjnych gminy. Zabrakło natomiast 
burmistrza Piotra Lewandowskiego, 
zastępowała go wiceburmistrzyni Ka-
rolina Łuszczki. 

Już na początku wniosła o dwie 
zmiany w zaplanowanym porząd-
ku obrad. Pierwsza – wprowadzić 
projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miejskiej w Duszni-
kach-Zdroju ws. wyrażenia zgody na 
przystąpienie do Partnerstwa powo-
łanego do realizacji projektu pn.”Mo-
dernizacja oświetlenia ulicznego w 
zachodniej i południowej części wo-
jewództwa dolnośląskiego”. Tu wice-
burmistrzyni przypomniała, że decy-
zją rady gmina przystąpiła już do tego 
partnerstwa w czerwcu, zaś w sierp-
niu uchwała była zmieniana z powodu 
poszerzenia porozumienia o dwie ko-
lejne gminy. Teraz do projektu posta-
nowił dołączyć Zawidów, co powoduje 
znowu konieczność zmiany uchwały.

Drugi wniosek Łuszczki – wycofać 
z porządku obrad projekt uchwały w 
sprawie ustalenia wysokości opłat za 
korzystanie z cmentarza komunalne-
go na terenie gminy Duszniki-Zdrój.

Obie propozycje zostały jednogło-
śnie przyjęte.

Licencja z automatu
Jak zakończyła się wizytacja przed-
stawiciela Międzynarodowej Unii 
Biathlonu (IBU) na obiekcie Duszni-
ki Tauron Arena? – zapytał dyrek-
torkę MOKiS Wojciech Kuklis, roz-
poczynając „zapytania do dyrektorów 
jednostek podległych oraz wystą-
pienia zaproszonych gości”. Radny 
chciał wiedzieć, czy dusznicki stadion 
biathlonowy kwalifikuje się już do li-
cencji „A”.

 – Wizytacja przedstawiciela federa-
cji IBU nie dotyczyła uzyskania licen-
cji „A” lub „B” – oznajmiła dyr. Magda-
lena Kijanka. Radziła, by w tej sprawie 
pytać burmistrza.

Drugie pytanie Kuklisa: czy będzie 
ogłoszony przetarg na dzierżawę wy-
pożyczalni sprzętu sportowego na 
Jamrozowej Polanie w sezonie zimo-
wym, czy może MOKiS będzie pro-
wadził swoją wypożyczalnię. – Oczy-
wiście, mamy w zamiarze ogłoszenie 
takiego przetargu – poinformowała 
Kijanka.

– To może ja się dopytam: czego 
dotyczyła ta wizytacja, czy jest już pro-

tokół? – dociekał Piotr Zilbert. Inte-
resowało go również, kiedy wygasa 
biathlonowa licencja „B”, którą Tauron 
Duszniki Arena posiada obecnie.

Kijanka: – Wizytacja ta dotyczyła 
Mistrzostw Europy w 2021 r., 24-29 
stycznia. Na oficjalny protokół z tej wi-
zytacji jeszcze czekam i jestem umó-
wiona na omówienie tego protokołu z 
przedstawicielem Polskiego Związku 
Biathlonu, jak tylko dokument wpły-
nie. Co do drugiego pytania, licencję 
„B” posiadamy do końca października 
tego roku, ale w związku z całą sytu-
acją COVID-ową federacja IBU podję-
ła decyzję, ogólnoświatową można po-
wiedzieć, iż wszystkie licencje „B” są 
z automatu odnowione do przyszłego 
roku.

Bez związku 
z budżetem
Zamykając poprzednią sesję, prze-
wodnicząca rady Aleksandra Hau-
senr-Rosik poinformowała, że w paź-
dzierniku rada nie pracuje. Dlaczego? 
Bo pracowała w lipcu, który miał 
być miesiącem przerwy wakacyjnej. 
Wprawdzie była propozycja, by rad-
ni zrzekli się diety za lipiec, ale nie 
wszyscy radni wyrazili na to zgodę. 
– Otrzymaliśmy zapłatę, ale kasy nie 
mamy, więc październik jest miesią-
cem wolnym od prac rady miejskiej 
– oznajmiła wówczas przewodniczą-
ca. W kampanii przed referendum 
w sprawie odwołania burmistrza sta-
ło się to pretekstem do formułowania 
zarzutu, że stan kasy miejskiej jest tak 
zły, iż brakuje w niej pieniędzy nawet 
na diety dla radnych. Zapewne dlate-
go przewodnicząca poczuła się w obo-
wiązku złożyć wyjaśnienie.

– W budżecie gminy wypłaty diet są 
zaplanowane kwotowo na dany rok z 
uwzględnieniem miesięcznej przerwy 
urlopowej i tak było odkąd pamiętam. 
Przypomnę, że taka przerwa została 
zaplanowana na lipiec, ale w związku 
z pilną koniecznością przygotowania 
i podjęcia uchwał, pan przewodniczą-
cy Robert Kowal zasugerował rad-
nym wówczas pracę społeczną. Moją 
winą było, że nie poprosiłam państwa 
o wcześniejsze podpisanie oświadczeń 
zgody, takich jak w dniu dzisiejszym 
państwu pozwoliłam sobie rozdać. Po-
nieważ pan radny Piotr Zilbert nie 
wyraził takiej zgody, w związku z po-
wyższym, po rozmowie z panią skarb-
nik, ja podjęłam decyzję wypłacenia 

diet za miesiąc lipiec i wyznaczyłam 
nowy miesiąc, październik, jako mie-
siąc zaległej przerwy. Nie ma to związ-
ku z budżetem gminy – mówiła  Hau-
sner-Rosik.

Powtórzmy – na diety zaplanowa-
no konkretną kwotę, potrzebną na ich 
wypłacanie przez jedenaście miesięcy, 
a nie dwanaście. Taką decyzję podję-
li sami radni. Dlatego prawie wszyscy 
zgodzili się pracować przez miesiąc 
społecznie. Zwiększenie kwoty na 
diety wiązałoby się z koniecznością 
zmniejszenia wydatków w innej dzie-
dzinie. A to zapewne spotkałoby się z 
krytyką społeczną. – Osobiście jako 
radna uważam, że pracuję nie dla die-
ty, ale na rzecz mieszkańców i gminy. I 
myślę, że większość radnych myśli po-
dobnie – dodała wiceprzewodnicząca.

Endorfinki
Dalszy ciąg „wyjaśnień dotyczących 
spraw poruszanych na ostatnich ko-
misjach i sesji” poprowadziła Karolina 
Łuszczki. – Ruszyliśmy z serią mini-
-eventów w ramach projektu „Zielone 
samorządy”. Projekt ten uzyskał dofi-
nansowanie z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w wysokości 95 proc. Zatem 
wkład gminy to zaledwie pięć procent. 
Dzisiaj pierwszy event odbył się na 
dusznickim Rynku. Rozdaliśmy kil-
kaset żarówek. Natomiast tych żaró-
wek energooszczędnych wszystkim 
mieszkańcom Ziemi Kłodzkiej roz-
damy w ilości ponad czterech tysięcy.

Kolejna informacja związana z 
ochroną naszego środowiska: – Przy-
pominam, że od 3 sierpnia trwa nabór 
wniosków na wymianę wysokoemi-
syjnych źródeł ciepła. Ten nabór trwa 
do 3 listopada. Bardzo państwa zachę-
cam do udziału w projekcie. Dofinan-
sowanie w przypadku lokalu miesz-
kalnego wynosi do 10 tys. zł, do 20 tys. 
zł w przypadku domu jednorodzinne-
go – zachęcała mieszkańców wicebur-
mistrzyni. –  W związku z tym, że zain-
teresowanie jest duże, macie państwo 
sporo pytań, uruchomiliśmy dodat-
kowy dzień działania punktu kon-
taktowego. Jest to wtorek, w godz. od 
9:00 do 14:30. Serdecznie państwa za-
praszamy.

Miasto przywróci pamięć o żoł-
nierzach poległych w wojnie pru-
sko-austriackiej w 1866 r., spoczywa-
jących na cmentarzu przy ul. Polnej. 
Byli wśród nich Polacy, którzy wal-

czyli po obu stronach. Na cmentarzu 
staną kamienne tablice pamiątko-
we. Dofinansowanie na pierwszy etap 
tego zadania, w kwocie 41.760 zł, pra-
cownicy ratusza pozyskali w ramach 
programu operacyjnego Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Wkład własny gminy wyniesie 
10.440 zł. 

– Od ostatniej sesji na konto gmi-
ny wpłynęło 500 tys. zł z pierwszej 
puli środków z funduszu przeciwdzia-
łania COVID-19 dla gmin i powiatów. 
W międzyczasie ruszył nabór do dru-
giej puli i właśnie jesteśmy na etapie 
opracowywania wniosków w ramach 
tej puli. Mamy na to czas do 30 wrze-
śnia i takie wnioski już opracowuje-
my, i zostaną w takim terminie złożo-
ne – informowała Łuszczki.

I jeszcze jedno przypomnienie: – 
Trwa nabór wniosków do budżetu 
obywatelskiego, do połowy paździer-
nika. Zachęcamy mieszkańców do 
czynnego udziału w budżecie.

Do niecodziennej akcji zaprosiła 
duszniczan w imieniu Lions Club dyr. 
Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbie-
ta Paluch. Członkowie klubu napisa-
li projekt w ramach konkursu gran-
towego kłodzkiego ośrodka Działaj 
Lokalnie, dzięki czemu udało się po-
zyskać 3.000 zł na… zakup 1.500 sa-
dzonek krokusów. Po co klubowi 
sadzonki? Żeby upiększyć dusznickie 
łąki i trawniki, m.in. w Parku Zdrojo-
wym. Akcję zaplanowano na 25 wrze-
śnia. Po pracy – spotkanie przy gril-
lu i muzyce.

Nagrobki pod kontrolą
Pierwszą z podjętych uchwał rada 
przyjęła Regulaminu korzysta-
nia z cmentarza komunalnego w 
Dusznikach-Zdroju. Uwagę do pa-
ragrafu 1, p. 9, projektu regulaminu 
zgłosił wiceprzewodniczący Robert 
Kowal.  Chodzi o zapis „Sprawy do-
tyczące utrzymania grobu i podejmo-
wanych w tym zakresie czynności, np. 
ustawiania i utrzymania nagrobków, 
ławek, zieleni cmentarnej itp. należy 
uzgadniać z Zarządcą / Administrato-
rem.” Kowal zaproponował, by dopre-
cyzować, że owo uzgodnienie powin-
no mieć charakter pisemny, żeby nie 
było nieporozumień.

Radca prawny Tomasz Stefański 
uznał to za zbędny formalizm, jego 
zdaniem tę kwestię należy pozostawić 
do decyzji zarządcy. Wiceprzewodni-

czący argumentował, że nie wszyscy 
stosują się do przepisów, stawiają zbyt 
duże pomniki i potem są problemy 
z przechodzeniem między grobami, 
dlatego uzgodnienia powinny być jed-
nak na piśmie. Wniosek Kowala po-
parli wszyscy radni. Regulamin przy-
jęto czternastoma głosami, przeciwko 
zagłosował Ryszard Olszewski.

Dobrać się 
do ciepłej wody
Jednogłośnie przyjęli radni uchwa-
łę w sprawie zmiany uchwały nr 
XV/73/15 Rady Miejskiej w Dusz-
nikach-Zdroju z dnia 30 grudnia 
2015 r. w sprawie: przyjęcia Pla-
nu gospodarki niskoemisyjnej dla 
gminy Duszniki-Zdrój.

– W 2015 r. Rada Miejska podję-
ła uchwałę w sprawie przyjęcia Pla-
nu gospodarki niskoemisyjnej dla 
gminy Duszniki-Zdrój. Taki doku-
ment jest dokumentem strategicznym 
i niezbędnym w przypadku aplikowa-
nia o środki, które gospodarki nisko-
emisyjnej dotyczą. W związku z tym, 
że jesteśmy na etapie opracowywania 
wniosków do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w zakresie naszych odwier-
tów GT1 i GT2, a brak odpowiednich 
zapisów w PGN uniemożliwiał nam 
wystartowanie w tych konkursach, 
postanowiliśmy te zapisy dodać… – 
tłumaczyła Karolina Łuszczki.

Do Planu gospodarki niskoemisyj-
nej dodano dwa zadania: „rozpoznanie 
możliwości eksploatacji złóż geoter-
malnych” i „budowa instalacji ciepłow-
niczej z zasilaniem ciepłem geoter-
malnym”. – Takie zapisy w tych dwóch 
tabelach umożliwiają nam złożenie 
wniosku do NFOŚiGW. A ten wnio-
sek będziemy składać w terminie do 
30 września, czyli lada moment, jest w 
trakcie opracowywania przez nas – in-
formowała wiceburmistrzyni.

Niech kupują
Podjęto dwie uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości gminnej. Pierwsza doty-
czy części działki nr 28 AM-2 obręb 
Centrum, położonej w okolicy stacji 
kolejowej. Agnieszka Fituch, kieru-
jąca Referatem Techniczno-inwesty-
cyjnym, poinformowała, że pro-
jekt uchwały został przygotowany w 
związku z wnioskiem mieszkańców 
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Dusznik o sprzedaż ok 800-metrowe-
go fragmentu terenu. Sprzedaż ma 
nastąpić w formie przetargu nieogra-
niczonego. Nieruchomość była wizy-
towana przez Komisję Uzdrowiskową 
i Spraw Gospodarczo-Technicznych. 

O koszty przygotowania działki do 
zbycia zapytał Robert Kowal, obawia-
jący się zbędnych wydatków z kasy 
gminy w razie niedojścia sprzedaży 
do skutku. – To jest koszt ok. 2.000 
zł – odpowiedziała Fituch. Uchwałę 
przyjęto jednogłośnie.

Druga nieruchomość gminna prze-
znaczona do sprzedaży w przetargu 
nieograniczonym to część działki 37 
AM-4 obręb Wapienniki. Powierzch-
nia tej części to ok. 550 m kw. Rów-
nież w tym przypadku projekt 
uchwały przygotowano na wniosek 
mieszkańca zainteresowanego naby-
ciem terenu. I także ten wniosek ko-
misja przeanalizowała wizytując nie-
ruchomość. 

W tym przypadku wiceprzewodni-
czący miał wątpliwości, czy wniosko-
dawca będzie zainteresowany propo-
zycją gminy, skoro wcześniej wyrażał 
chęć zakupu mniejszej części działki 
37. Marcin Zuberski, przewodniczący 
Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Go-
spodarczo-Technicznych, poinformo-
wał, że nie udało się skontaktować z 
wnioskodawcą przed sesją, więc nie 
wiadomo, czy będzie zainteresowany. 
Kowal zaproponował, by przed zle-
ceniem podziału terenu upewnić się, 
że potencjalny nabywca podtrzymuje 
chęć zakupu. Jeśli nie, należy od przy-
gotowania do sprzedaży odstąpić. Fi-
tuch odparła, że właśnie takie jest 
standardowe postępowanie w przy-
padku sprzedaży na wniosek. Mimo 
to często zdarza się, że zainteresowa-
ny zakupem ostatecznie nie staje do 
przetargu.

Uchwałę dot. sprzedaży tej nieru-
chomości podjęto również jednogło-
śnie.

A tego nie sprzedajemy
Kolejny z procedowanych projektów 
uchwał również dotyczył wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości 
gminnej. Konkretnie – 115-metro-
wej działki przy ul Krasińskiego, nr 
337/65 AM-9, obręb Centrum. Wnio-
sek o sprzedaż zgłosiła mieszkanka 
zainteresowana wybudowaniem na 
tym terenie garaży. Komisja, która 
i tę działkę wizytowała, nie ustosun-
kowała się do projektu uchwały, bo 
– jak zauważył radny Mieczysław Ja-
kóbek – oczekuje opinii burmistrza 
w kwestii tej ewentualnej sprzedaży. 
Kowal oznajmił, że opinie członków 
komisji wizytujących nieruchomość 
były w większości negatywne. – My-
ślę, że powinniśmy dbać o wizerunek, 
o przestrzeń, jak to ma wyglądać. Bo 
tak, pozwolimy na postawienie dwóch 
– trzech garaży w tym miejscu, co, 
uważam, będzie źle wyglądało – uza-
sadniał przewodniczący. Co więcej, 
niewyjaśniona jest kwestia linii ener-
getycznej przebiegającej przez dział-
kę. Kolejna obawa – teren może na-
być w przetargu zupełne ktoś inny i 
zbudować tam coś innego. Podobnie 
jak Jakóbek, Kowal dziwił się, że pro-
jekt uchwały w ogóle trafił pod obra-
dy. Również radny Piotr Zilbert oraz 
radna Małgorzata Hołyst– w trosce o 
ład przestrzenny – wypowiedzieli się 
przeciwko sprzedaży działki  i budo-
wie na niej garaży.

Projekt uchwały został jednogło-
śnie odrzucony.

Ryzyko 
singletracków
Ponieważ Karolina Łuszczki musiała 
opuścić obrady, przerwano procedo-
wanie projektów uchwał, a przewod-
nicząca poprosiła o zadawanie pytań 

przygotowanych przez radnych na 
ostatnia część sesji.

Pierwszy zgłosił się Piotr Zibert, w 
sprawie oddanych niedawno do użyt-
ku tras rowerowych, tzw. singletrac-
ków, prowadzących ze szczytu Orli-
cy do miasta. Zdaniem radnego te 
singletracki są na niektórych odcin-
kach dość ekstremalne, w związku z 
czym niepokoi go kwestia odpowie-
dzialności cywilnej za ewentualne 
wypadki, które mogą zdarzyć się na 
trasach. Pytał, czy nie należałoby ure-
gulować tej kwestii, np. poprzez regu-
lamin użytkowania tras.

– Jeżeli chodzi o regulamin, to jest 
on opracowany. Natomiast mienie zo-
stanie doubezpieczone przez gminę, 
tak samo, jak każde inne mienie, na 
którym może się coś mieszkańcom, 
użytkownikom tego mienia przytrafić. 
Więc tak samo będzie obowiązywała 
odpowiedzialność cywilna – odpowie-
działa wiceburmistrzyni.

Mecenas Stefański wyjaśnił jesz-
cze, że gmina, oddając singletracki 
do powszechnego użytku, może odpo-
wiadać tylko w sytuacji, gdy wypadek 
zdarzy się z powodu ich ewentualne-
go złego stanu technicznego. Przed tą 
odpowiedzialnością regulamin gminy 
nie uchroni. Zatem dbałość o właści-
wy stan techniczny oraz ubezpiecze-
nie to odpowiedź na ten problem.

– Nasza gmina, wraz z innymi gmi-
nami w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi 
Kłodzkiej już podpisała umowę z fir-
mą, która będzie utrzymywała te tra-
sy. Więc tutaj nie ma obawy, że będą 
jakieś nieprawidłowości na samych 
trasach – dodała Łuszczki.

Skibus przewidziany
O konkrety w sprawie finansowa-
nia Mistrzostw Europy w Biathlonie, 
które mają zostać rozegrane na Tau-
ron Duszniki Arena pod koniec stycz-
nia, dopytywał Wojciech Kuklis. Oka-
zało się jednak, że wiceburmistrzyni 
nie zna szczegółów, bo tym tematem 
zajmuje się bezpośrednio nieobecny 
burmistrz Lewandowski.

– Czy wiadomo już, czy w tym 
roku będzie skibus? – zapytała radna 
Agnieszka Maksylewicz. Łuszczki: – 
Informację od pana burmistrza mam 
taką, że skibus jest przewidziany. Już 
jest przygotowane zapytanie ofertowe 
i wszystkie dokumenty, więc sprawdzi-
my je tylko i będziemy startować.

Neoliberalnym kursem
– Proszę mi powiedzieć, kto podjął de-
cyzję o obniżeniu o 400 tys. zł ceny 
tej nieruchomości? – Piotr Zilbert po-
nownie skrytykował wystawienie do 
sprzedaży przez gminę budynku, w 
którym, przy ul. Zdrojowej 8, mieścił 
się Miejskie Ośrodek Kultury i Spor-
tu. Radny zauważył, że ogłoszono już 
trzeci przetarg na sprzedaż tej nieru-
chomości, jednak tym razem jej cena 
została obniżona z 2,6 do 2,2 mln zł. – 
Dla mnie to jest po prostu oburzają-
ce, taka gospodarka nieruchomościa-
mi, to, co z tym budynkiem się w tej 
chwili dzieje.

– Decyzję o obniżeniu wartości nie-
ruchomości sprzedawanej w drodze 
przetargu, zgodnie z ustawą o gospo-
darce nieruchomościami, podejmu-
je organ wykonawczy, czyli burmistrz 
miasta – poinformowała Agnieszka 
Fituch. Dodała, że ostatecznie wartość 
nieruchomości jest określana przez 
nabywcę, który decyduje się na jej za-
kup. A ponieważ jak dotąd nabywca 
się nie znalazł, podjęto decyzję o ob-
niżce ceny wywoławczej.

– Ja rozumiem to tłumaczenie pani 
kierownik, takie neoliberalne, jak to 
na początku lat 90. wyprzedawano 
majątek państwowy i wmawiano lu-
dziom, że nieruchomość jest tyle war-
ta, za ile ktoś chce ją kupić. Ale to chy-

ba nie jest dobra droga, żeby iść w 
tym kierunku, żebyśmy sprzedawali 
funkcjonujące swojego czasu nieru-
chomości, likwidując te działalności w 
tych budynkach… – oponował Zilbert.

Zapłacić za wieżę
Po przerwie radni jednomyślnie pod-
jęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego przez 
gminę Duszniki-Zdrój. Wysokość 
kredytu – 860 tys. zł. Pieniądze pójdą 
na sfinansowanie budowy wieży wido-
kowej na Orlicy. Ale tylko chwilowo, 
dopóki gmina nie uzyska refundacji 
tych środków. Projekt budowy wieży 
jest bowiem finansowany z budżetu 
Unii Europejskiej w ramach projek-
tu „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy 
Cześć Wschodnia”. Refundacja nastę-
puje po zakończeniu i rozliczeniu in-
westycji. Kredyt określono jako „dłu-
goterminowy”, ale spłacony będzie po 
uzyskaniu refundacji, do końca przy-
szłego roku. Projekt uchwały pozy-
tywnie zaopiniowała Komisja Finan-
sów.

Winien i ma
Rada przyjęła uchwałę w sprawie 
zmiany uchwały nr XVIII/120/20 
Rady Miejskiej w Dusznikach-
-Zdroju w sprawie uchwalenia bu-
dżetu gminy Duszniki-Zdrój na 
rok 2020. Ustalono deficyt budżetu w 
kwocie 860 tys. zł z przeznaczeniem 
na wyprzedzające finansowanie budo-
wy wieży widokowej na Orlicy. Defi-
cyt ten zostanie pokryty kredytem, o 
zaciągnięciu którego rada zdecydowa-
ła wcześniej. 
Plan dochodów budżetu:
 � zmniejszono o unijną dotację na 
budowę wieży (dotacja wpłynie w 
przyszłym roku, ponieważ przeka-
zanie dotacji następuje w formie re-
fundacji po pozytywnym przyjęciu 
rozliczenia projektu),

 � zwiększono o 500 tys. zł dofinanso-
wania ze środków Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych (środki 
te wykorzystane zostaną na sfinan-
sowanie części kosztów zadania 
Aqua Mineralis Glacensis),

 � zwiększono o 20.555 zł dotacji na 
przeprowadzenie spisu rolnego, 

 � zmniejszono o 200 tys. zł w związ-
ku ze zmniejszonymi wpływami z 
opłaty uzdrowiskowej,

 � zmniejszono o 300 tys. zł z tyt. 
mniejszych wpływów z podatku do-
chodowego od osób fizycznych,

 � zwiększono o 41.760 zł pozyskane z 
Funduszu promocji Kultury na upa-
miętnienie żołnierzy spoczywają-
cych na cmentarzu przy ul. Polnej.

Plan wydatków budżetowych 
zwiększono o:
 � 19.500 zł na przeprowadzenie refe-
rendum,

 � 20.555 zł na przeprowadzenie spi-
su rolnego,

 � 22 tys. zł na zakwaterowanie i wy-
żywienie policjantów oddelegowa-
nych z Komendy Wojewódzkiej Po-
licji we Wrocławiu,

 � 5 tys. zł na wynagrodzenia bezoso-
bowe w Ochotniczej Straży Pożar-
nej. 
O 29.940 zł zmniejszono rezerwę 

ogólną – przeznaczono te środki na 
przeprowadzenie referendum oraz 
na wkład własny do zadania „Cmen-
tarz żołnierzy pruskich i austriackich 
w Dusznikach-Zdroju, upamiętnienie 
żołnierzy. Etap I”. 

Zmniejszono wydatki budżetowe o 
12.500 zł z tyt. wpłaty gminy za pobyt 
dzieci w przedszkolu w innych gmi-
nach i o 31 tys. zł z tyt. opłat za dowo-
żenie uczniów do szkół. Zwiększono o 
16.500 zł z przeznaczeniem na pobyt 
dzieci w internacie oraz o 52.200 na 
realizację zadania „Cmentarz żołnie-
rzy pruskich i austriackich…”.

Plan przychodów zwiększono o 
środki z kredytu w kwocie 860 tys. 
zł przeznaczone na wyprzedzające fi-
nansowanie budowy wieży widoko-
wej.

Dokonano również zmian w wyka-
zie zadań inwestycyjnych – wprowa-
dzono do niego nowe zadanie „Cmen-
tarz żołnierzy pruskich i austriackich 
w Dusznikach-Zdroju, upamiętnienie 
żołnierzy. Etap I”

Pytania do projektu uchwały zmie-
niającej uchwałę budżetową zadawał 
Piotr Zilbert. Drążył przy tym po raz 
kolejny kwestię pożyczki udzielonej 
przez gminę Miejskiemu Ośrodko-
wi Kultury i Sportu. Po informacjach, 
udzielonych przez skarbniczkę gminy 
Katarzynę Skowron, uchwałę podjęto 
jednogłośnie.

Również piętnastoma głosami rad-
ni przyjęli uchwałę w sprawie zmian 
wieloletniej prognozy finanso-
wej Gminy Duszniki-Zdrój. Zmia-
na polegała na dostosowaniu WPF 
do zmian wprowadzonych w budże-
cie gminy od kwietnia br., w tym tych, 
związanych z finansowaniem budowy 
wieży widokowej.

Opinia Komisji Finansów o projek-
tach obu uchwał była pozytywna.

Witamy Zawidów
Ostatnia z podjętych podczas tej se-
sji uchwał to ta 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 województwa 
dolnośląskiego”. Powtórzmy infor-
mację z początku obrad – decyzją 
rady gmina przystąpiła już do tego 
partnerstwa w czerwcu, zaś w sierp-
niu uchwała była zmieniana z powo-
du poszerzenia porozumienia o dwie 
kolejne gminy. Teraz do projektu po-
stanowił dołączyć Zawidów, co spowo-
dowało znowu konieczność zmiany 
uchwały. Radni przyjęli tę zmianę jed-
nogłośnie.

Dziury czekają
Z powodu nieobecności burmistrza 
przewodnicząca zaproponowała, by 
ewentualne pytania do sprawozda-
nia z jego pracy radni zadawali se-
kretarzowi gminy, który je zanotuje i 
przekaże burmistrzowi. Nikt nie sko-
rzystał z tej możliwości, rozpoczęto za-
tem ostatni punkt porządku obrad – 
interpelacje, zapytania, wolne wnioski, 
sprawy różne.

O przebieg audytu w Miejskim 
Ośrodku Kultury i Sportu zapyta-
ła przewodnicząca Komisji rewizyjnej 
Małgorzata Hołyst. Zakończenie au-
dytu przewidziano na 30 września. Ka-
tarzyna Skowron: – Ze strony gminy 
mogę powiedzieć tylko tyle, że panie 
z audytu zgłosiły się również do nas 
po dokumenty, praktycznie już na sa-
mym początku audytu. I te dokumen-
ty wszystkie, o które wnioskowały z 
gminy, zostały przekazane. Nic więcej 
na temat audytu nie wiemy. (…) Czeka-
my po prostu na rezultaty.

Będziemy mogli zaszczepić 
większą liczbę osób – poinformo-
wał radny Mateusz Rybeczka na-
wiązując do posiedzenia Komisji ds. 
Społeczno-Kulturalnych, Oświaty, 
Zdrowia, Sportu i Turystyki z 21 wrze-
śnia, w którym udział wziął prezes 
zarządu Centrum Medycznego Sa-
lus Mateusz Wolfson. Rozmawiano o 
szczepieniach przeciwko grypie, któ-
re – jak się sądzi – mogą wzmacniać 
odporność organizmu także w walce 
z koronawirusem. Wolfson przekazał 
radnym, że tegoroczna szczepionka 
będzie tańsza od ubiegłorocznej – jej 
cena to 30,50 zł (35 zł przed rokiem). 

– Jeszcze nie została podjęta decyzja, 
czy będzie ona refundowana dla se-
niorów w stu procentach, czy będzie 
to wkład procentowy gminy do tego 
całego projektu. Myślę, że w najbliż-
szym czasie to się wyjaśni – powie-
dział Rybeczka.

– Kiedy będzie dalszy ciąg na-
prawy dziur w jezdniach? – zapy-
tał Ryszard Olszewski. Sekretarz gmi-
ny Wiesław Bator odpowiedział, że 
aktualnie prowadzone są prace na ul. 
Wiejskiej i po ich zakończeniu będzie 
można oszacować, czy będą jeszcze ja-
kieś środki na dalsze prace drogowe 
i co będzie można za te środki zrobić.

Bez poślizgu
Piotr Zilbert: – Zgodnie z ustawą o fi-
nansach publicznych do 31 sierpnia 
każdego roku pan burmistrz ma 
obowiązek złożyć sprawozdanie z 
wykonania budżetu za półrocze. W 
tym wypadku akurat za rok 2020. Ja 
przynajmniej nie otrzymałem takie-
go sprawozdania, nie wiem, jak inni 
radni. Wydaje mi się to bardzo waż-
ne, bo w tym czasie, w tym roku, kie-
dy mieliśmy takie trudności z realiza-
cja wpływów, był lockdown itd., taka 
informacja dla rady, w jakim stanie fi-
nansowym jest gmina, byłaby bardzo 
pomocna. Czy w związku z tym jest 
przewidziane przekazanie takiej infor-
macji radnym? O ile ona powinna być 
przekazana, czy tez jest jakiś poślizg w 
tym temacie?

Katarzyna Skowron: – Nie ma żad-
nego poślizgu w tym temacie i to też 
nie jest kwestia fakultatywna, więc 
nie zadajemy sobie pytania, czy bę-
dzie przekazane, tylko będzie przeka-
zane. Ustawą „Tarcza antykryzysowa” 
termin został wyznaczony na 30 wrze-
śnia tego roku. I w tym terminie spra-
wozdanie w całości oczywiście zosta-
nie przekazane do regionalnej Izby 
Obrachunkowej i zostanie przekaza-
ne państwu radnym.

Na aleję mamy
Piotr Zilbert: – Kolejne moje pytanie 
dotyczy ewentualnie planów – czy są 
takie – zaciągnięcia kolejnego kre-
dytu, na prefinansowanie inwestycji 
„Przebudowa Alei Chopina”?

Katarzyna Skowron: – Nie planu-
jemy na tę chwilę zaciągania do-
datkowego kredytu na to zadanie. 
Jak państwo pamiętają, na tym zada-
niu były zeszłoroczne środki niewyga-
sające, które przeszły na ten rok. Tam 
już też nastąpiła częściowa refunda-
cja wydatków, które zostały poniesio-
ne w roku poprzednim. Część, która 
została wtedy zakończona, została roz-
liczona przez instytucję dofinansowu-
jącą. Ten częściowy zwrot już wpłynął 
i takiego zwrotu spodziewamy się pod 
koniec tego roku. Natomiast też, jak 
państwo zapewne pamiętają, jest Fun-
dusz Inwestycji Lokalnych. Te środki 
z Funduszu Inwestycji Lokalnych, ina-
czej nazywanego funduszem covido-
wym, czy przeciwdziałania skutkom 
COVID, gmina otrzymała w wysoko-
ści 500 tys. zł. (…) Środki te zostały 
wprowadzone już do budżetu uchwa-
łą, która została w dniu dzisiejszym 
przez państwa przyjęta. Te środki 
wpłynęły już do nas i one, po stronie 
wydatkowej, zostały przekazane na to 
właśnie zadanie – Aqua Mineralis Gla-
censis.

Targowisko pilotażowo
Piotr Zilbert: – Myślę, ze w najbliż-
szym czasie planowana jest likwida-
cja boksów śmieciowych, które są 
zlokalizowane na podwórkach w ob-
rębie Rynku, ulic Kłodzkiej, Zamko-
wej, Hanki Sawickiej itd., itd. Szykuje 
się pewnego rodzaju rewolucja, jeśli 
chodzi o jakby sposób wyposażenia 
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wspólnot w kubły na śmieci. Chcia-
łem zapytać, czy moglibyście pań-
stwo potwierdzić, czy rzeczywiście 
te boksy, które teraz funkcjonują, 
będą likwidowane. A jeżeli tak, to w 
jaki sposób państwo sobie to wyobra-
żacie, czy już planujecie? Może zosta-
nie to przekazane na następnej komi-
sji? W jaki sposób wobec tego zostaną 
spełnione warunki rozporządzenia, 
dotyczącego posytuowania obiektów, 
budynków, infrastruktury, która im 
towarzyszy, odnośnie przepisów doty-
czących posytuowania miejsc na ku-
bły, które mają służyć mieszkańcom. 
Bo obawiam się… To podobno jest na-
rzucone ustawą, ale obawiam się, że 
ta ustawa jest nie do końca przemy-
ślaną i w związku z tym, jeżeli my te 
boksy śmieciowe, które dzisiaj funk-
cjonują, zlikwidujemy i pójdziemy w 
tym kierunku, jak państwo zamierza-
cie… Bo wiem, że zakład nasz miej-
ski, zakład komunalny, zakupił już 
jakąś ilość, kilkadziesiąt, czy może na-
wet więcej boksów śmieciowych i ma 
być to zmienione… Obawiam się, że tu 
się dokona niestety, ale straszliwa re-
wolucja na niekorzyść. (…) Prosiłbym 
o jakieś informacje dla mieszkańców, 
żeby byli przygotowani na to, co tu 
może się w związku z tym wydarzyć.

Agnieszka Kunc, inspektorka ds. 
gospodarki komunalnej i mieszka-
niowej poinformowała, że w ramach 
zmian dot. odprowadzania odpadów 
przez mieszkańców gminy wykonano 
pierwszy krok, usuwając boks śmie-
ciowy z targowiska – miejsca cen-
tralnie położonego i widocznego dla 
wszystkich. 

Na estetykę tego boksu często 
wpływały skargi. Mieszkańcy wspól-
not korzystających z  niego zosta-
li wcześniej poinformowani o jego li-
kwidacji, i o tym, że w kubły muszą 
się zaopatrzyć we własnym zakresie 
(każda wspólnota ma mieć własne), a 
potem także, jak należy postępować z 
odpadami segregowanymi. Żeby po-
prawić estetykę, odpady segregowane 
są w tym rejonie odbierane raz w ty-
godniu, a nie co dwa tygodnie, jak w 
pozostałych częściach miasta. Oczywi-
ście najwięcej w kwestii właściwego 
utrzymania punktu gromadzenia od-
padów zależy od samych korzystają-

cych z niego mieszkańców, ich zacho-
wania i reakcji.

Inspektorka podkreśliła, że po usu-
nięciu boksu znacznie zmniejszyła 
się ilość odbieranych z tego miejsca 
odpadów. Handlujący na targowisku 
zaopatrzyli się w swoje pojemniki – 
zgodnie z regulaminem targowiska, 
mają obowiązek zabierać odpady, któ-
re wytworzyli, we własnym zakresie. 
– Tę zmianę na targowisku trak-
tujemy jako program pilotażowy 
– powiedziała Kunc. Dalsza „rewolu-
cja” w tym zakresie została na razie 
wstrzymana. Chociaż już wielu miesz-
kańców, wspólnot przygotowuje się 
do zmian, zakupuje pojemniki – chcą 
mieć swoje, chcą utrzymać czystość i 
porządek. Bo w boksach najczęściej 
jest bałagan, brak poprawnej segre-
gacji. 

Oczywiście, kiedy zapadnie decyzja 
likwidacji kolejnych boksów, miesz-
kańcy będą szczegółowo informowa-
ni. Będzie też kontynuowana akcja 
edukacyjna – zapewniała Kunc. Wiele 
przydatnych informacji jest na bieżą-
co dostępnych na nowej stronie inter-
netowej DZK.

Już po wprowadzeniu zmian w cen-
trum, pojawił się problem ze zbyt 
małą pojemnością pojemników dla 
jednej ze wspólnot. Odbyło się w tej 
sprawie spotkanie, planowane jest też 
takie z kolejną. Miejsce, gdzie stoją 
pojemniki jest monitorowane. 

Piotr Zilbert: 

– To jaki jest generalny 
kierunek?
Czy państwo zamierzacie likwidować 
te boksy i dążyć do tego, żeby każ-
da wspólnota miała swoje miejsce do 
gromadzenia odpadów? – kontynu-
ował radny. – A w związku z tym, w 
jaki sposób będą rozwiązane sprawy 
dotyczące wymogów, zgodnie z rozpo-
rządzeniem, tzn. 10 m od okien w po-
mieszczeniach mieszkalnych i 3 m od 
granicy działki? Bo może się okazać, 
że niektóre podwórka są zbyt małe, 
żeby każda ze wspólnot, zgodnie z tym 
rozporządzeniem mogła mieć, że tak 
powiem, własne miejsce. Ja to mówię 
dlatego, że wiem, jakie były proble-
my z posytuowaniem nawet tych bok-

sów wspólnych, żeby spełnić wymogi 
tego rozporządzenia. Bo usłyszałem 
też, ze jest taka możliwość, że w tych 
boksach będą wspólnoty miały swo-
je kosze na śmieci. Czy też może pań-
stwo dążycie do tego, żeby ludzie trzy-
mali ewentualnie śmieci w domach, 
w mieszkaniach, i wynosili, wyrzucali 
je w odpowiednich terminach? Bo ja 
rozumiem, akurat mieszkam w spół-
dzielni i tutaj my tego problemu nie 
będziemy mieli, bo jesteśmy jedną 
wielką wspólnotą, wobec tego mamy 
własne boksy na własnym terenie. 
No ale chciałbym, żeby taka informa-
cja była przedłożona nam. Bo po pro-
stu obawiam się, że to nie jest zbyt 
przemyślane, ten sposób, jaki za-
proponowała ustawa, no i żeby nie 
było później jakichś problemów. Sły-
szę, że wspólnoty mają kupować so-
bie własne kosze. Tutaj też dochodzi 
taka sprawa, że są odpowiednie wy-
mogi, co do tego, jak takie miejsce 
powinno wyglądać (…). Wydaje mi się, 
że powinniśmy jakąś informację mieć 
na ten temat. Może na którejś komisji 
infrastruktury technicznej propono-
wałbym żeby takim tematem się zająć.

Podejście indywidualne
Robert Kowal zwrócił uwagę, że usta-
wodawca przewidział, kto jest zobo-
wiązany wskazać, gdzie będą groma-
dzone odpady z danej nieruchomości 
– może to być właściciel nierucho-
mości, dzierżawca lub administrator. 
Zdaniem przewodniczącego poruszo-
na przez Zilberta tematyka jest bar-
dzo ważna i rzeczywiście powinna być 
tematem posiedzenia komisji, łącznie 
z innymi kwestiami, jak sposób i ilość 
gromadzenia odpadów oraz – co też 
bardzo istotne – ceną ich odbioru.

Agnieszka Kunc dodała, że kwestia 
utrzymania lub likwidacji każdego 
z istniejących boksów na odpady 
będzie rozpatrywana indywidu-
alnie. Są boksy wystarczająco duże, 
żeby pomieścić osobne pojemniki 
wspólnot, które z niego korzystają i 
jeżeli taki boks jest przez mieszkań-
ców należycie utrzymany, to nie ma 
powodu, żeby go likwidować. Również 
w tych przypadkach, w których wła-
ściciel, wspólnota, będzie mieć swo-

je miejsce na gromadzenie odpadów, 
wyznaczenie tego miejsca jest zależne 
od specyfiki nieruchomości, więc też 
wymaga indywidualnego podejścia.

Musi potrwać
Małgorzata Hołyst poprosiła o dopre-
cyzowanie, co oznacza wstrzymanie 
dalszej śmieciowej „rewolucji” i kiedy 
upływa termin wprowadzenia nowych 
przepisów dot. gromadzenia i odbio-
ru odpadów. Jej zdaniem takich mało 
estetycznych boksów w widocznych 
miejscach, jak ten zlikwidowany przy 
targowisku, jest wiele i nie widać tam 
żadnej poprawy. Zaś akcja edukacyj-
na dawno przebrzmiała. – Mieszkań-
cy już zapomnieli, że należy segre-
gować śmieci i jak to należy robić 
– stwierdziła radna. – Myślę, że z tymi 
śmieciami to już powinniśmy trochę 
przyspieszyć – podkreśliła.

Agnieszka Maksylewicz intereso-
wała się, kto będzie podejmował de-
cyzje o boksach – czy samo DZK, czy 
też razem ze wspólnotami. Insp. Kunc 
wyjaśniła, że zajmuje się tym gmina, 
choć właściwie, jak wskazał wcześniej 
wiceprzewodniczący, właściciele sami 
powinni wskazać miejsce gromadze-
nia odpadów na ich nieruchomości. 
Niestety, niektóre z propozycji, które 
spłynęły do tej pory, wydają się „absur-
dalne”, więc gmina musi się włączyć w 
ten proces. Oczywiście w porozumie-
niu z zarządcami nieruchomości. To 
musi potrwać.

Wymaga uwagi
Robert Kowal zaznaczył, że miejsce 
gromadzenia odpadów nie może być 
wskazywane zupełnie dowolnie przez 
właścicieli nieruchomości. Wg prze-
pisów musi ono nie tylko spełniać 
warunki określone w rozporządze-
niu Ministra Infrastruktury, ale tak-
że powinni ci właściciele mieć do tego 
miejsca  tytuł prawny – własności czy 
dzierżawy. Dzięki temu wiadomo, kto 
jest za nie odpowiedzialny i od kogo 
ewentualnie można egzekwować obo-
wiązek utrzymania go w czystości.

Agnieszka Kunc poinformowała, 
że pierwsze wspólnoty otrzymały 
już propozycje umowy bezpłatnej 
dzierżawy miejsc na postawienie 
pojemników na odpady.

– Wydaje się, że ten problem jest 
dość skomplikowany. Myślę, że to in-
dywidualne podejście jest dobrą dro-
gą – przyznał Piotr Zilbert. Zwrócił 
uwagę, że wspólnoty w obrębie ścisłej 
zabudowy starego miasta nie mają 
miejsc, które mogliby wskazać, bo po-
dwórka są własnością gminy. Dlatego 
tym bardziej trzeba się nad tematem 
uważnie pochylić.

Podobno ma być 
referendum
Zilbert ubolewał, że nieobecny jest 
burmistrz, a i wiceburmistrzyni opu-
ściła już obrady. Przygotował bowiem 
pytania związane z modernizacją Alei 
Chopina, a ściślej – współpracy z po-
przednim wykonawcą inwestycji, fir-
mą Nowe Technologie Wojciech Afta-
nas. – Przeczytałem, że nie wszystko 
tak wyglądało, jak tu również pani 
burmistrz przedstawiała nam swe-
go czasu – oznajmił. Radny chciałby 
usłyszeć odpowiedzi burmistrza na 
zarzuty postawione przez właściciela 
firmy. – Panie burmistrzu, apelował-
bym, żeby się pan jakoś odniósł do 
tego, bo będę chciał postawić wnio-
sek w tej sprawie. Nie akurat w spra-
wie tych zarzutów, ale w sprawie tej 
inwestycji. A mianowicie wniosek 
mój będzie taki, aby dokonać kon-
troli inwestycji – wykonania, roz-
liczenia, odbiorów, w tej części, w 
której przebudowa Alei Chopina 
była realizowana przez tę firmę 

Nowe Technologie. Wszyscy słysze-
liśmy, że tam były jakieś problemy i 
będę wnioskował, żeby komisja infra-
struktury pochyliła się nad tym tema-
tem i zbadała, jak te wszystkie spra-
wy rzeczywiście się miały. No bo tu 
z przerażeniem skonstatowałem, że tu 
nawet są jakieś poważne zarzuty natu-
ry być może kryminalnej. Nie chciał-
bym, żeby na kimś tutaj wisiały niepo-
trzebnie takie zarzuty. No, wiadomo, 
jest teraz gorący okres, jakieś refe-
rendum podobno tu się ma odbyć. 
Więc dobrze by było… Oczywiście, do 
tego czasu nie wyjaśnimy, ale wydaje 
mi się, że sprawdzenie tej inwestycji 
przez radę miasta, w tej części przy-
najmniej, gdzie były widocznie jakieś 
duże problemy, byłoby właściwe.

Sekretarz gminy Wiesław Bator 
odpowiedział zgłoszeniem gotowości 
Urzędu Miasta do pełnej współpracy z 
komisją, która ewentualnie taką kon-
trolę będzie przeprowadzać.

– Ja jak najbardziej jestem za tym, 
żebyśmy sprawdzili. Ale tylko jedno 
mnie dziwi, że ta sama firma w Lewi-
nie została wyrzucona z placu budo-
wy (…) i w Międzygórzu też. Czy tam 
też urząd miasta coś źle robił? (…) Za-
stanawiające, że w dwóch pozostałych 
miastach było tak samo... – mówił Ro-
bert Kowal.

Przewodnicząca przypomniała, że 
był czas na zadawanie pytań wicebu-
rmistrzyni, kiedy była jeszcze obec-
na na sesji. Pomiędzy Kowalem a Zi-
lbertem wywiązała się jeszcze krótka 
wymiana zdań na temat pierwsze-
go i drugiego wykonawstwa inwesty-
cji. Kowal krytykował to pierwsze, a 
Zilbert wytknął, że prace rozpoczęły 
się od strony restauracji Pod Złotym 
Kasztanem, należącej do przewodni-
czącego, a nie od drugiej strony alei, 
gdzie funkcjonuje restauracja Eden.

– Gdzie można ukończyć taki 
kurs, może szkołę, może studium 
podyplomowe, żeby na sesji czy 
na komisji odstawiać właśnie taki 
fajny show? Przed jakimś tam chy-
ba referendum, o ile dobrze czytałam 
komunikaty, czwartego października... 
– zwróciła się do Zilberta Małgorzata 
Hołyst. – Gdzie można się nauczyć ta-
kich pięknych ozdobników, które są 
kierowane tutaj do radnych, do skarb-
nika, do burmistrza?

Przewodnicząca zamknęła dysku-
sję, zauważając, że zmierza ona w nie-
właściwym kierunku. 

Przerwa będzie 
pracowita
Wiceprzewodniczący Kowal wrócił do 
kwestii pracy radnych w październi-
ku. Choć ma to być miesiąc przerwy 
w pracach rady, posiedzenia komi-
sji będą się jednak odbywały, bo 
jest dużo tematów do przepracowa-
nia. Trzynaścioro radnych podpisało 
oświadczenia, że zgadzają się uczest-
niczyć w pracach bez względu na to, 
że nie przewiduje się wypłacenia diet. 
Kowal poprosił dwóch radnych, któ-
rzy oświadczeń nie złożyli, o przeka-
zanie przewodniczącej swojego sta-
nowiska w tej sprawie. Piotr Zilbert 
zadeklarował, że pracować będzie, ale 
zastanowi się, czy złożyć oświadcze-
nie. Przewodnicząca poinformowała, 
że radni, którzy nie złożyli oświadcze-
nia, nie będą informowani o pracach 
komisji ze względu na przerwę urlo-
pową. To wywołało protest Zilberta.

Sesję zakończyła wywołana przez 
Mieczysława Jakóbka krótka wy-
miana zdań na temat tego, czy pod-
czas spotkania komisji w Zieleńcu 
uczestnicy powinni byli mieć maski 
na twarzy, czy też niekoniecznie. Nie-
koniecznie – rozstrzygnął wiceprze-
wodniczący, „bo byliśmy w restaura-
cji”.

Sesja trwała niespełna 2,5 godz.
Krzysztof Jankowski

Insp. Agnieszka Kunc: – Zmianę na targowisku traktujemy jako program pilotażowy
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Kronika czasów zarazy (7)
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 liczba 

dziennych zakażeń przekracza tysiąc i 
osiąga rekordowe 1.002. Aktualnie za-
infekowanych jest 12.187 osób, o ok. 
jedną czwartą mniej, niż przed mie-
siącem. Łączna liczba przypadków ko-
ronawirusa w kraju osiągnęła 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 tys. nowych przypadków w 
ciągu doby. Biorąc pod uwagę całko-
witą 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
 � Koniec spadków liczby zakażeń w 

powiecie kłodzkim. Ujawnionych zo-
staje dziesięć nowych przypadków,  
w sumie jest ich teraz 26. 
 � 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.

22 września
 � O 139 wzrasta liczba osób obję-

tych kwarantanną w powiecie. Jest 
ich teraz 268.
 � Radio Wrocław podaje, że ko-

ronawirusem zakażony jest dyrek-
tor Liceum Ogólnokształcącego im. 
Bolesława Chrobrego w Kłodzku. 
Placówka funkcjonuje normalnie, bo 
dyrektor nie miał kontaktu z ucznia-
mi. Osoby, które miały z nim bez-
pośredni kontakt, przebywają już na 
kwarantannie.

23 września
 � Trzy nowe infekcje koronawiru-

sem w powiecie.
 � Wykryto zakażenie u jednej z 

uczennic Regionalnej Szkoły Tury-
stycznej w Polanicy-Zdroju – podaje 
portal klodzko24.pl. Klasa, do której 
uczęszcza uczennica, do końca tygo-
dnia pozostanie w kwarantannie, a na-
ukę będzie kontynuować zdalne. To 
pierwszy w powiecie kłodzkim przy-
padek przejścia szkoły na nauczanie 
zdalne ze względu na potwierdzony 

przypadek zarażenia koronawirusem.

24 września
Kolejne trzy nowe zarażenia w po-
wiecie. W kraju liczba nowych infek-
cji w ciągu doby po raz pierwszy od 
początku pandemii przebija pułap ty-
siąca i wynosi 1.136.

28 września
 � Dziewięć nowych infekcji i dwa 

zgony powiązane z koronawirusem 
w ciągu weekendu. Liczba zmarłych 
od początku pandemii w powiecie 
kłodzkim wynosi teraz 20.
 � Kolejny przypadek SARS-CoV-2 w 

szkole. Zarażenie potwierdzono u na-
uczyciela w SP nr 3 w Kłodzku. De-
cyzją sanepidu na kwarantannę wy-
słani zostali uczniowie trzech klas (66 
osób), a później także ich rodzice. 

29 września
W ostatnim tygodniu mamy do czy-
nienia z bardzo dynamicznym wzro-
stem zachorowań. Teraz ta liczba 
przekroczyła 1.000, a ostatnio nawet 
1.500 tys. nowych przypadków zacho-
rowań dziennie – podaje szef resortu 
zdrowia dr Adam Niedzielski.

We wrześniu wprowadzono trzy-
stopniowy system zabezpieczenia szpi-
talnego.  W ciągu ostatniego tygodnia 
przybyło 1.200 łóżek dla pacjentów z 
podejrzeniem zakażenia lub potwier-
dzonym zakażeniem. Teraz jest 8 tys. 
miejsc, ponad 800 jest wyposażonych 
w respiratory.

W związku z rosnącą liczbą za-
każeń wprowadza się zmiany w 
modelu kierowania pacjenta z po-
dejrzeniem zakażenia korono-
wirusem. – Modyfikacja polega na 
tym, że teraz pacjent z dodatnim wy-
nikiem testu wróci do lekarza POZ 
lub do szpitala na pierwszym pozio-
mie. Lekarz dokona oceny. Jeśli cho-
roba przebiega bezobjawowo lub ską-
poobjawowo, wtedy lekarz POZ lub 
lekarz z pierwszego poziomu, będzie 
mógł wydać decyzję o izolacji domo-
wej – tłumaczy minister.  

Jeśli pacjent będzie miał wyraźne 
objawy choroby, wtedy lekarz będzie 
decydował, czy skieruje go do szpita-
la zakaźnego, czy do szpitala trzecie-
go stopnia, czyli wielospecjalistycz-
nego przeznaczonego dla pacjentów 
z COVID-19. –  Gdy pacjent trafi do 
szpitala drugiego i trzeciego poziomu, 
tam będą podejmowane decyzje, czy 
zostanie przyjęty na obserwację, izola-
cję domową lub trafi do sieci izolato-
riów, która ciągle funkcjonuje – wyja-
śnia Niedzielski. 

Ministerstwo Zdrowia zapowiada 
ponadto wprowadzenie nowych obo-
strzeń, które będą wdrażane strefowo 
w zależności od skali zachorowań. 

30 września
Trzy nowe zarażenia w powiecie. 

Łącznie aktualnie zainfekowanych 
jest 40 osób. Liczba osób objętych 
kwarantanną – 357.

1 października
 � Liczba zakażeń koronawirusem w 

powiecie wzrasta o pięć.
 � Starosta kłodzki Maciej Awiżeń 

(FB): W związku z wieloma pytania-
mi nt. aktualnej sytuacji pandemicznej 
w powiecie, pragnę wyjaśnić, że rząd 
zmienił sposoby zarządzania sytu-
acją kryzysową. Obecnie o skierowa-
niu na test decyduje już nie Sanepid, 
ale lekarz rodzinny, i to o ile spełnio-
ne są wszystkie kryteria zachorowa-
nia (w systemie) na koronawirus. W 
związku z tym przepływ informa-
cji jest utrudniony. Niestety samo-
rządy (gminy, powiat) nadal nie mają 
bezpośredniego dostępu do systemu 
rejestracji chorych i w kwarantan-
nie. Jedynie na każdorazowy wniosek 
Ośrodków Pomocy Społecznej mogą 
otrzymać informację o osobach na 
kwarantannie i izolacji, by służyć im 
pomocą. Aby uniknąć niepełnych lub 
spóźnionych informacji przekazywać 
będziemy te, które są pewne. W dni 
pracy będą publikowane wykresy na 
stronie "powiat kłodzki". Informacji 
o bieżących zachorowaniach w gmi-
nach niestety nie mamy możliwości 
już udzielać. Będziemy starali się ape-
lować o udostępnienie tych danych, 
ale na ten moment proponujemy ko-
rzystać z informacji wojewody oraz 
będziemy informować o wyjątkowych 
zdarzeniach lokalnych. Na pociesze-
nie dodam, że na razie nie grozi nam 
zmiana koloru powiatu bowiem ilość 
wykrytych zakażeń w stosunku do ilo-
ści mieszkańców jest niewielki.

2 października
 � Kolejne pięć nowych infekcji w 

powiecie. Po zaledwie tygodniu od 
przebicia granicy tysiąca, dobowa licz-
ba zakażeń w Polsce podwoiła się się-
gając rekordowego poziomu 2.292
 � Prezydent USA Donald Trump 

ogłosił, że on i jego żona mają dodat-
nie wyniki testów na koronawirusa. 
Prezydent trafił do szpitala wojskowe-
go, a jego małżonka na kwarantannę. 
Epidemia traktuje wszystkich równo 
– zakażeniom ulegają nie tylko zwykli 
ludzie, ale i wielu polityków na całym 
świecie, także w Polsce.

5 października
 � Przez weekend w powiecie przyby-

wa dziesięć nowych infekcji.
 � 1.076 nowych przypadków zaka-

żenia koronawirusem odnotowano 
ostatniej doby w Czechach. Władze 
wprowadzają stan wyjątkowy. Ma 
obowiązywać przez miesiąc. Na dwa 
tygodnie wprowadza się nowe obo-
strzenia. Ograniczenia dotyczą m.in. 
funkcjonowania barów, restauracji ba-
rów i klubów – mogą być czynne do 
godz. 22, przy jednym stole może się 
znajdować nie więcej niż 6 osób. W 
sklepach obowiązkowe są maseczki, 
dezynfekcja i dystans społeczny. Za-
mknięte zostają muzea, galerie, teatry 
i kina. Nie działają siłownie i baseny, 
jest zakaz organizacji zawodów sporto-
wych (oprócz rozgrywek najwyższych 
lig). Wprowadzone zostają restrykcje 
dotyczące spotkań – w przestrzeniach 
zamkniętych mogą one być nie licz-
niejsze niż 10-osobowe, w przestrze-
ni otwartej – do 20 osób. Nie podję-
to decyzji o zamykaniu granic, czy 
wprowadzeniu kwarantanny dla osób 
przyjeżdżających do Czech. Obostrze-
nia mają zostać cofnięte, jeśli wskaź-

nik reprodukcji wirusa (określający 
ile osób zaraża jedna osoba) spadnie 
z poziomu 1,2 do 0,8. Stan wyjątkowy 
ma umożliwić skuteczne zarządzanie 
systemem służby zdrowia, szczególnie 
szpitalami, w których zaczyna brako-
wać miejsc dla chorych z Covid-19.

 6 października
 � W ogrodach Pałacu Prezydenckie-

go odbywa się uroczystość zaprzysię-
żenia odnowionego rządu. Miała się 
odbyć dzień wcześniej, ale w związ-
ku z potwierdzeniem zakażenia koro-
nawirusem u Przemysława Czarnka, 
który ma objąć funkcję Ministra Edu-
kacji i Nauki, plany uległy zmianie. W 
zawiązku z infekcją u Czarnka powia-
towy inspektor sanitarny przeprowa-
dził postępowanie epidemiologiczne, 
które miało na celu wskazanie osób 
narażonych na zakażenie i wyznaczył 
osoby do ewentualnej kwarantanny 
i badań. W wyniku tego postępowa-
nia na kwarantannę zostali skierowa-
ni: wicepremier i minister aktywów 
państwowych Jacek Sasin, szef Kan-
celarii Premiera Michał Dworczyk, 
odchodzący szef MEN Dariusz Piont-
kowski oraz wiceminister klimatu Ja-
cek Ozdoba. 
 � Gazeta Wyborcza alarmuje, że 

w całym kraju zaczyna brakować 
remdevisiru –  leku, który skutecz-
niej od innych chroni pacjentów z ko-
ronawirusem przed ryzykiem cięż-
kich powikłań (dziesięć dni później 
jego skuteczność zostanie podważo-
na przez część środowiska naukowe-
go za pośrednictwem WHO). Brakuje 
też szczepionek na grypę. Specjaliści 
ostrzegają, że system opieki zdrowot-
nej nie udźwignie dwóch epidemii – 
grypy i COVID-19.
 � Ponieważ wiele osób wciąż nie sto-

suje się do obostrzeń, resort zdrowia 
z Komendą Główną Policji opracowa-
li rozwiązania umożliwiające skutecz-
niejszą egzekucję obowiązujących re-
strykcji.  – Chcemy ogłosić politykę 
zero tolerancji dla nieprzestrzega-
nia tych surowych zasad dotyczących 
obostrzeń i zasad współżycia społecz-
nego związanego z przestrzeganiem 
zasady DDM: dezynfekcji, dystansu i 
maseczek – mówi minister zdrowia 
Adam Niedzielski.  Z obowiązku za-
krywania ust i nosa będą zwolnione 
osoby posiadające zaświadczenie le-
karskie lub dokument potwierdzający 
niepełnosprawność.

Komendant główny policji gen. 
insp. Jarosław Szymczyk zwraca uwa-
gę, że do tej pory przepisy pozwalają-
ce na niezasłanianie ust i nosa były 
często nadużywane. Wskazuje, że tyl-
ko minionej doby funkcjonariusze od-
notowali 2.150 naruszeń obowiązków 
zakrywania ust i nosa w całym kraju. 
Wystawiono 100 mandatów i około 50 
wniosków o ukaranie. 

– Będziemy bardzo rygorystycznie 
podchodzić – jako funkcjonariusze – 
do obowiązku zasłaniania ust i nosa – 
zapewnia szef policji. Podkreśla, że w 
każdym przypadku naruszenia prze-
pisów policjant będzie decydował, czy 
ograniczy się do pouczenia, nałoży 
mandat, czy złoży wniosek o ukara-
nie lub wniosek do inspekcji sanitar-
nej o wdrożenie postępowania admi-
nistracyjnego.

7 października
 � Sześć nowych zarażeń w powie-

cie.
 � Zmienia się lokalizacja mobil-

nego punktu pobierania wyma-
zów w kierunku COVID-19, który od 
maja funkcjonuje przy kłodzkim szpi-
talu. Punkt znajduje się teraz w pobli-
żu budynku dializ. Czynny w godzi-
nach 10:00–12:00. Dojazd od strony 
lądowiska przy szpitalu. Na badania 
mogą zgłaszać się osoby po uprzed-
nim zarejestrowaniu się pod nume-
rem tel. 697 773 340 – rejestracja pro-
wadzona jest w godz. 8:00–10:00.

8 października
 � Dwa nowe przypadki zarażenia 

koronawirusem w powiecie. 
 � Po niespełna tygodniu liczba dobo-

wych zakażeń w kraju podwoiła się 
po raz kolejny, osiągając 4.280. W 
związku z infekcją COVID-19 zmarło 
ostatniej doby 75 osób.
 � Rząd zapowiada zwiększenie licz-

by łóżek dla pacjentów z COVID-19. 
W każdym województwie powstanie 
szpital koordynacyjny, a w nim dodat-
kowe stanowiska intensywnej terapii 
dla pacjentów zarażonych koronawi-
rusem.

Zwiększona ma być rola lekarzy 
podstawowej opieki zdrowotnej w wal-
ce z koronawirusem. Po zmianach, le-
karze będą mogli kierować pacjenta 
do izolacji domowej oraz do izolato-
rium. Kolejna zapowiadana zmiana: 
zniesienie obowiązku spełnienia czte-
rech kryteriów do testu na COVID-19 
podczas teleporady.

9 października
Dziesięć nowych zarażeń. Liczba 
potwierdzonych przypadków zaraże-
nia koronawiusem SARS-CoV-2 od 
początku pandemii przekroczyła w 
powiecie pół tysiąca i wynosi 508.

10 października
 � Liczba zakażeń koronawirusem 

w powiecie kłodzkim wzrasta 
o sześć. 
 � W kraju pada kolejny rekord in-

fekcji – 5.300 nowych przypadków. 
Premier Mateusz Morawiecki zapew-
nia, ze o ponownym zamknięciu go-
spodarki nie ma mowy. Celem rządu 
jest utrzymanie gospodarki w możli-
wie dużym reżimie sanitarnym, ale na 
normalnych obrotach. 
 � Cały kraj zostaje objęty strefą 

żółtą, z wyłączeniem powiatów nale-
żących do strefy czerwonej. Oznacza 
to, że i w naszym powiecie maseczki 
nosimy także na wolnym powietrzu. 
W strefie czerwonej jest teraz 38 po-
wiatów, nie ma wśród nich żadnego z 
dolnośląskich.

Zmiany następują w związku z no-
wym pakietem obostrzeń, który za-
czyna obowiązywać w strefach zie-
lonej, żółtej i czerwonej. Obowiązek 
zasłaniania ust i nosa na wolnym po-
wietrzu zostaje rozszerzony i obowią-
zuje również w strefie żółtej, a nie jak 
do tej pory tylko w strefie czerwonej. 
Zwolnione z tego obowiązku są jedy-
nie osoby, które posiadają zaświadcze-
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nie lekarskie lub dokument, który po-
twierdza niepełnosprawność.

W strefie czerwonej pojawia się 
nowe obostrzenie – ograniczenie dzia-
łalności restauracji, pubów i barów do 
godziny 22:00. Na terenie całego kra-
ju w tego typu miejscach należy za-
chować bezpieczną odległość – na 
jedną osobę powinno przypadać co 
najmniej 4 m kw. Również w całym 
kraju w lokalach gastronomicznych i 
innych zamkniętych pomieszczeniach 
nie można udostępniać miejsc do tań-
czenia.

W strefie czerwonej obowiązuje 
całkowity zakaz organizacji i uczestni-
czenia w wydarzeniach kulturalnych. 
W kinach natomiast może przebywać 
25 proc. publiczności. 

W pozostałej części kraju w prze-
strzeni zamkniętej wydarzenie kultu-
ralne może odbyć się z udziałem 25 
proc. publiczności – taka sama zasada 
obowiązuje w kinach. W imprezach, 
które odbywają się w plenerze, może 
uczestniczyć maksymalnie 100 osób – 
jednak liczba widzów, słuchaczy, zwie-
dzających lub uczestników nie może 
być większa niż jedna osoba na 5 m 
kw.

Nadal obowiązuje ograniczenie do-
tyczące liczby uczestników zgroma-
dzeń. Może to być maksymalnie 150 
osób. Uczestnicy muszą zakrywać usta 
i nos, a także zachować minimum 1,5 
m odległości od innych osób. Dodat-
kowo, pomiędzy zgromadzeniami 
musi zostać zachowana odległość – 
minimum 100 m.

Do informowania mieszkańców o 
wprowadzeniu konkretnej strefy wy-
korzystywany będzie system alertów 
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

12 października
 � Media cytują BBC, które poda-

je, że wg ekspertów CSIRO korona-
wirus jest zdolny przetrwać na gład-
kich powierzchniach nawet 28 dni. Te 
powierzchnie to np. szkło telefonów 
komórkowych oraz plastikowe i pa-
pierowe banknoty, przechowywane 
w temperaturze maksimum 20 stop-
ni Celsjusza.
 � W związku z pozytywnym wyni-

kiem testu na COVID-19 u jednego 
z pracowników, Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Polanicy 
Zdroju zawiesza edukację stacjonar-
ną. Zajęcia będą prowadzone w trybie 
zdalnym do 27 października br. 

13 października
 � Dziewięć nowych zarażeń w po-

wiecie. 
 � Zmiana w raportowaniu prze-

biegu pandemii – w raportach jest 
teraz podawana wyłącznie liczba zgo-
nów z powodu Covid-19. Wycofano 
się z podawania liczby osób zmarłych, 
które cierpiały równolegle na cho-
roby towarzyszące. W związku z tym 
liczba zgonów z powodu COVID-19 
spadła w statystykach z 20 do 17.
 � W Czechach, w których od 5 paź-

dziernika obowiązuje stan wyjątkowy, 
wchodzą w życie decyzje rządu o za-
ostrzeniu przepisów w związku z dal-
szym wzrostem zarażeń koronawiru-
sem. Noszenie maseczek obowiązuje 
już nie tylko w pomieszczeniach za-
mkniętych i w środkach komunikacji 
publicznej, ale także na przystankach 
komunikacji miejskiej, w wiatach, w 
poczekalniach autobusowych i kole-
jowych. Wprowadza się także zakaz 
zgromadzeń powyżej 6 osób, zarów-
no w pomieszczeniach zamkniętych, 
jak i w plenerze. Wyjątkiem są m.in. 
zakłady pracy. Szkoły wszystkich po-
ziomów zostaną zamknięte – przy-
najmniej do 2 listopada. Do tej pory 
lekcje online prowadzone były w 
szkołach wyższych i średnich, w szko-
łach podstawowych obowiązywał 

system hybrydowy – część uczniów 
uczyła się w szkole, część w domu. 
Wyjątkiem są przedszkola, które na-
dal będą pracowały w trybie stacjo-
narnym. Zamknięte zostają także in-
ternaty i domy studenckie. 

Trudna sytuacja panuje w Nacho-
dzie, 11 października było tam 646 za-
rażonych.  Zaczyna brakować lekarzy 
i personelu.

14 października
 � Liczba aktualnie zakażonych ko-

ronawirusem w powiecie kłodz-
kim wzrasta o 22 i wynosi 95. Kwa-
rantanną objęte są 603 osoby. 
 � W kraju kolejny rekord – 6.526 

nowych zakażeń ostatniej doby. Zmar-
ło 116 osób – to druga najwyższa war-
tość w całej Europie, wynika z da-
nych worldometers.info. Więcej, 239 
zgonów, odnotowano tylko w Rosji. 
Na świecie Polska zajmuje 6. miejsce 
pod względem dobowej liczby zgo-
nów. Wyżej są jedynie Meksyk (475), 
Iran (279), Indonezja (129), Stany Zjed-

godniu ma być jeszcze jedna osoba 
do obsługi wymazbusa, żeby przyspie-
szyć pobieranie wymazów, ale praw-
dopodobnie będzie to wciąż za mało, 
żeby rozładować kolejki. W powie-
cie kłodzkim jeździ jeszcze drugi wy-
mazobus do domów osób z objawa-
mi choroby, który także obsługuje aż 
trzy powiaty.
 � 7.332 nowych zakażenia koronawi-

rusem ostatniej doby we Włoszech. 
To rekord zakażeń od początku pan-
demii. Poprzedni zanotowano w mar-
cu. Sytuacja szybko się pogarsza. Po-
dobnie jest w wielu innych krajach 
Europy. W najgorszej sytuacji są aktu-
alnie Czechy oraz Holandia. 

15 października
 � Czternaście nowych przypad-

ków zarażenia koronawirusem w po-
wiecie. 
 � W kraju znowu rekordowa licz-

ba zakażeń – 8.099 w ciągu ostatniej 
doby. 
 � Ponownie obowiązują „godziny 

 � Czeski rząd mobilizuje do działania 
wojsko, które w wielkiej hali wystawo-
wej w Pradze w kilka dni ma przygo-
tować kilkaset łóżek dla pacjentów z 
kronawirusem.
 � Czerwoną strefą objęte zostaje na-

sze partnerskie miasto Audun-le-
-Tiche we Francji. Obowiązują ma-
seczki i i m.in. zakaz zgromadzeń 
powyżej sześciu osób. Każdy zainte-
resowany może wykonać bezpłatnie 
i bez skierowania test na SARS-
-CoV-2 w ramach dwudniowych ba-
dań przesiewowych! Francja w ciągu 
ostatniej doby pobiła europejski re-
kord liczby zakażeń – 30 tys. infek-
cji. W Paryżu i w głównych aglome-
racjach wprowadzona została godzina 
policyjna. Na ulicach nie można prze-
bywać od 21 do 6. 

17 października
 � 30 nowych zarażeń w powie-

cie. Aktualnie zakażonych koronawi-
rusem jest już 145 osób (przed mie-
siącem – 17). Jest blisko rekordu z 8 

ce wesel i innych uroczystości rodzin-
nych – one wchodzą w życie od 19 
października.

Strefa żółta – cały kraj (z wyjątkiem 
powiatów ze strefy czerwonej):
 � lokale gastronomiczne mogę być 
otwarte w godz. 6:00–21:00. Zajęty 
może być co drugi stolik. Po godz. 
21:00  wyłącznie możliwość zamó-
wienia posiłków na wynos; 

 � ograniczenie liczba osób w trans-
porcie publicznym – zajętych może 
być 50 proc. miejsc siedzących lub 
30 proc. liczby wszystkich miejsc; 

 � ograniczona liczba osób na we-
selach i innych uroczystościach – 
maks. 20 osób, bez możliwości za-
bawy tanecznej – od 19.10; 

 � w uroczystościach religijnych może 
uczestniczyć maks. 1 osoba na 4 m 
kw.;  

 � w zgromadzeniach publicznych 
może uczestniczyć maks. 25 osób; 

 � w szkołach wyższych oraz ponad-
podstawowych obowiązuje naucza-
nie hybrydowe;

 � wydarzenia sportowe bez udziału 
publiczności; 

 � w wydarzeniach kulturalnych 
maks. 25 proc. miejsc zajętych 
przez publiczność; 

 � zawieszona działalność basenów, 
aquaparków i siłowni.

Strefa czerwona:
 � ograniczenie liczby osób w placów-
kach handlowych do 5 osób na 1 
kasę; 

 � zakaz organizacji imprez okolicz-
nościowych (wesela, konsolacje i 
inne) – od 19.10; 

 � podczas uroczystości religijnych 
nie więcej niż 1 osoba na 7m2, 

 � w zgromadzeniach publicznych 
może uczestniczyć maks. 10 osób;

 � w szkołach wyższych oraz ponad-
podstawowych obowiązuje naucza-
nie w trybie zdalnym (z wyłącze-
niem zajęć praktycznych).
Oprócz tego w strefie czerwonej 

obowiązują takie same zasady bezpie-
czeństwa jak w strefie żółtej.
 � Lato zostało zmarnowane – spe-

cjaliści wyliczają, co można było zro-
bić, żeby zminimalizować kryzys 
związany z przewidywaną przecież 
jesienną falą zachorowań w Polsce. 
Politycy opozycji oskarżają rząd, że 
zajmował się problemami swojej ko-
alicji, zamiast przygotowaniem strate-
gii przed zwielokrotnionym atakiem 
pandemii. Wypomina się premierowi 
Morawieckiemu, że przed wyborami 
ogłaszał, że wirus jest w odwrocie i 
nie należy się go bać. 

Tymczasem paraliż służby zdro-
wia staje się w wielu miejscach 
faktem. Punkty testowania nie nadą-
żają z pobieraniem wymazów, ludzie 
często odchodzą z kwitkiem. Media 
donoszą o dramatycznych sytuacjach, 
kiedy karetki z chorymi przez wiele 
godzin bezskutecznie jeżdżą od szpi-
tala do szpitala w poszukiwaniu miej-
sca dla pacjenta. Brakuje pielęgniarek 
i lekarzy. Na radiowej antenie wice-
premier Jackek Sasin obarcza winą 
część środowiska lekarskiego: „Nie-
stety występuje taki problem, jak brak 
woli części środowiska lekarskiego. 
[…] Oczywiście bardzo wielu lekarzy, 
pielęgniarek, personelu medycznego 
z wielkim poświęceniem wykonuje 
swoje obowiązki, ale część tych obo-
wiązków wykonywać nie chce”.
 � Na świecie liczba przypadków wzra-

sta w ciągu doby o 384 tys. i wynosi 
prawie 40 mln. Od początku pande-
mii w związku z zakażeniem zmar-
ło 1,11 mln ludzi, wyzdrowiało 29,7 
mln.

Krzysztof
Jankowski

dla seniorów”. Od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 
w sklepach, drogeriach i aptekach za-
kupy mogą zrobić jedynie osoby po-
wyżej 60. roku życia. Ma to ograni-
czyć ryzyko potencjalnego zakażenia. 
To jednak nie jedyne rozwiązanie, 
które pomoże chronić osoby starsze. 
Zaostrzone zostają zasady epidemicz-
ne w domach pomocy społecznej i 
placówkach opieki, zaleca się ponad-
to maksymalne ograniczenie kontak-
tu z osobami powyżej 70. roku życia. 

Rząd apeluje o pomoc osobom star-
szym w zrobienie zakupów, wyprowa-
dzaniu psa, odbiorze przesyłki z pocz-
ty czy wykupienie recepty.  – Wśród 
osób, które korzystają z respiratorów, 
osoby powyżej 60 roku życia stano-
wią 79%. To duże ryzyko utraty zdro-
wia i życia. Dlatego apelujemy, by oso-
by starsze pozostały w domach, jeśli 
mogą – mówił premier Mateusz Mo-
rawiecki.

16 października
 � Liczba infekcji w powiecie wzra-

sta o 26.

czerwca, kiedy aktywnych przypad-
ków było 158. W Dusznikach zain-
fekowanych jest 6 osób (wg doba.pl)
 � W województwie dolnośląskim 

dzienny rekord zakażeń – 524. Przed 
miesiącem – 25. Od początku pande-
mii odnotowano 9.035 infekcji i 217 
zgonów.
 � Dzienna liczba zakażeń w kraju 

podwaja się po raz kolejny i wynosi 
9.622 ( 4.280 infekcji zanotowano 8 
października). W ciągu miesiąca wzro-
sła ponad jedenastokrotnie. Liczba 
zgonów na COVID-19 w ciągu ostat-
niej doby – 84.  Od początku pande-
mii wykryto 167.230 zachorowań, 
zmarło 3.524 osób.
 � Do strefy czerwonej zalicza się 

teraz teraz aż 152 powiaty (na 380), 
w tym 11 miast wojewódzkich. Za-
mieszkuje w niej ponad 70 proc. lud-
ności Polski. W województwie dolno-
śląskim strefą czerwoną objęte zostają 
powiaty: głogowski, kamiennogórski, 
legnicki, lubiński, milicki oraz polko-
wicki. 
 � W całym kraju zaczynają obowiązy-

wać nowe zasady bezpieczeństwa. 
Wyjątkiem są ograniczenia dotyczą-

noczone (127) i Rosja. Pod względem 
liczby nowych przypadków Polska 
plasuje się na 4. miejscu w Europie 
za Rosją (14.231), Belgią (7.360) i Ho-
landią (7.287).
 � Liczba zajętych łóżek tzw. covido-

wych w polskich szpitalach oraz wy-
korzystywanych respiratorów rośnie 
od kilkunastu dni. Służba zdrowia 
zbliża się do granicy wydolności. 1 
października zajętych było 2.560 łó-
żek oraz 159 respiratorów. Teraz – 
6.084 zajęte łóżka oraz 467 respira-
torów. W wielu punktach testowania 
tworzą się gigantyczne kolejki. 
 � Także w Kłodzku ludzie stoją w 

deszczu i chłodzie przed bramą z 
tyłu szpitala, gdzie aktualnie posta-
wiony został wymazobus – relacjo-
nuje portal 24klodzko.pl. Jak wyjaśnia 
starosta, decyzją wojewody dolnoślą-
skiego wymazobus w Kłodzku ob-
sługuje mieszkańców aż trzech po-
wiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego 
i dzierżoniowskiego – stąd tak dużo 
osób czekających w kolejce. Powiat 
co prawda zakupił specjalny konte-
ner, który ma pojawić się w tym miej-
scu w ciągu 10 dni, a w przyszłym ty-

Sytuacja epidemiczna w powiecie kłodzkim
od 25 marca do 17 października 2020

Liczba osób aktualnie zarażonych

Całkowita liczba ozdrowieńców

Całkowita liczba wykrytych przypadków zakażenia
Liczba zmarłych z powodu

zakażenia koronawirusem: 17
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BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ 
OGŁASZA PRZETARG
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
(działki nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/12)  o powierzchni
13.867 m2, położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju
obręb Wapienniki + udział  8/10 w działce nr 2/11 (pow. 3.940m2),
pod zabudowę mieszkalno-usługową.

Cena wywoławcza 787.000 zł netto + 23% VAT 
Przetarg odbędzie się:
3 grudnia 2020 r. godz. 11:00
w Urzędzie Miasta Duszniki-Zdrój.

BURMISTRZ MIASTA
DUSZNIKI-ZDRÓJ 
OGŁASZA PRZETARG W CELU
SPRZEDAŻY LOKALU
MIESZKALNEGO

nr 3, położonego na pierwszym piętrze budynku
przy ul. Orzechowa 28 w mieście Duszniki-Zdrój.
Lokal składa się z dwóch pokoi i kuchni o łącznej
powierzchni użytkowej 47,10 m2. 

Wraz ze sprzedażą lokalu następuje sprzedaż na współ-
własność części wspólnych budynku oraz części gruntu 
działki nr 17 AM-1 obręb Zdrój o pow. 866 m2 w udziale 
wynoszącym 2460/10000 (24,60%) 

Cena wywoławcza: 119.000 zł 

Przetarg odbędzie się:
9 października 2020 r. o godz. 10:00
w Urzędzie Miasta Duszniki-Zdrój.

BURMISTRZ MIASTA
DUSZNIKI-ZDRÓJ 
OGŁASZA PRZETARG W CELU
SPRZEDAŻY LOKALU
MIESZKALNEGO

nr 6, położonego na poddaszu budynku
przy ul. Kłodzkiej 12 w mieście Duszniki-Zdrój.
Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki 
oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 
39,50 m2. 
Wraz ze sprzedażą lokalu następuje sprzedaż na 
współwłasność części wspólnych budynku oraz części 
gruntu działki nr 170/7 AM-5 obręb Centrum o pow. 
307 m2 w udziale wynoszącym 720/10000 (7,20%).

Cena wywoławcza: 69.000 zł 

Przetarg odbędzie się:
9 października 2020 r. o godz. 11:00
w Urzędzie Miasta Duszniki-Zdrój.

PRZETARGI

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000 zł na konto nr:
05 9523 10110200 0329 2002 0023 do dnia 30.11.2020 r. Pieniądze w dniu 30.11.2020 r. muszą być na koncie UM.
Osoby biorące udział w przetargu, a nieposiadające kwalifikacji rolniczych, zobowiązane są do uzyskania zgody 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. O zgodę należy wystąpić niezwłocznie po pozytywnym rozstrzygnięciu 
przetargu. Brak zgody jest jednoznaczny z unieważnieniem przetargu i zwrotem wadium. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 10.000 zł na konto nr 05 9523 10110200 0329 2002-0023
do 26.10.2020 r. Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 5.000 zł na konto nr 05 9523 10110200 0329 2002-0023
do 26.10.2020 r. Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej. 
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Trwają prace przygotowawcze do montażu nowej małej architektury przy dusznickich źródłach


