
NR 4 (67) 2021

I N F O R M ATO R  S A M O R Z Ą D O W Y  D U S Z N I K-Z D R OJ U

DUSZNIKI-ZDRÓJ  16 .04 .2021 – 16 .05 .2021

Ponad
4 miliony
dla Dusznik

Mundury dla 
strażaków
z OSP

ISSN 2451-0882

Nowe
sprzęty
dla Pogoni

KURIER DUSZNICKI
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

s. 3      s. 12 s. 16

Remiza będzie 
jak nowa

Kraina
mlekiem 
płynąca?

Do przetargu na realizację tego zada-
nia wpłynęło pięć ofert. Najkorzyst-
niejsza okazała się ta, złożona przez 
firmę F.H.U. „SZAREK” s. c. Umowa 
została podpisana 21 kwietnia br. 

W ramach inwestycji wykonane 
zostaną prace związane z przebudo-
wą głównego budynku remizy, czę-
ści socjalnej oraz wieży. Będzie to 
m.in.: przebudowa istniejących wjaz-
dów do garaży oraz więźby dacho-
wej, w celu umożliwienia parkowania 
w garażu wozu bojowego; wymiana 
posadzki; wykonanie nowych instala-
cji elektrycznych, sanitarnych i c.o.; 
docieplenie remizy; wykonanie kom-
pleksowego remontu dachu; mon-
taż nowoczesnych bram garażowych, 
sprzężonych z sygnalizacją alarmową 
(uruchamianą w momencie włączania 
alarmu i wyjazdu do akcji). W części 
socjalnej wymienione zostaną instala-
cje elektryczne, sanitarne i c. o. Zo-
staną także wykonane szatnie i toalety 
(damskie i męskie). Dzięki zamonto-
wanym wewnątrz wieży wyciągarkom 
do węży, wieża odzyska swoją dawną 
funkcję suszarni węży. Cały budynek 
otrzyma nową elewację, wizualnie 
wpisującą się w otoczenie. Wartość 
umowy to 850.000 zł.

Remont remizy jest przede wszyst-
kim zdeterminowany potrzebą gara-
żowania wozu bojowego, który z po-
wodu zbyt dużych rozmiarów nie 
mógł być parkowany w dotychczaso-
wej remizie. Do tej pory wóz bojowy 
był trzymany w tymczasowym garażu, 
postawionym przed remizą. 

Pozyskanie środków finansowych 
na przebudowę remizy nie było pro-
stym zadaniem. Budynek remizy 

strażackiej został indywidualnie uję-
ty w wykazie zabytków dla powia-
tu kłodzkiego, ale nie w rejestrze za-
bytków, który determinuje wyższy 
reżim ochrony. Brak indywidualne-
go ujęcia budynku w rejestrze za-
bytków uniemożliwił gminie wnio-
skowanie o pozyskanie środków na 
realizację inwestycji mającej na celu 
remont i przebudowę remizy w pro-
gramach dedykowanych ściśle ochro-
nie zabytków, zarówno na poziomie 
regionalnym, jak i krajowym, np. PO 
MKiDN Ochrona zabytków, progra-

mie UMWD (dotacja z budżetu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na prace 
konserwatorskie lub roboty budowla-
ne przy zabytkach wpisanych do re-
jestru zabytków, znajdujących się na 
obszarze województwa dolnośląskie-
go) czy chociażby dotacji udzielanych 
przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków we Wrocła-
wiu. Zapisy regulaminowe wszystkich 
tych mechanizmów finansowania 
ochrony zabytków wykluczają remizę, 
wpisaną jedynie do wykazu zabytków, 
w sposób podmiotowy. 

Środki finansowe udało się w koń-
cu pozyskać z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Prace remon-
towe rozpoczną się jeszcze w kwiet-
niu. Termin realizacji zadania, według 
umowy, to 8 miesięcy od daty jej pod-
pisania. Pod koniec roku dusznicka 
Ochotnicza Straż Pożarna będzie za-
tem mogła cieszyć się niemal nową 
remizą, a jej wóz bojowy uzyska wła-
ściwą ochronę.  

inf. UM

Z KOŃCEM ROKU WÓZ BOJOWY OSP WRESZCIE WJEDZIE DO OBIECANEGO GARAŻU

Podpisano umowę na przebudowę remizy strażackiej, prace mają zakończyć się w terminie do 8 miesięcy

17 kwietnia w godzinach popołu-
dniowych mieszkańców ul. Kłodz-
kiej zaniepokoił nienaturalny ko-
lor wody w Jastrzębniku, o czym 
powiadomili straż pożarną i bur-
mistrza.

Woda w potoku była zabarwiona na 
biało. Zanieczyszczenie zauważono w 
miejscu, gdzie Jastrzębnik łączy się z 
Bystrzycą Dusznicką, przy młynie pa-
pierniczym. – Duszniccy strażacy zja-
wili się na miejscu bardzo szybko i 
wraz z prezesem Dusznickiego Zakła-
du Komunalnego Sławomirem Szy-
maszkiem przystąpiliśmy do oględzin. 
Do zanieczyszczenia wody doszło w 
miejscu ujścia do rzeki miejskiej ka-
nalizacji burzowej. Dlatego bardzo 
szybko trafiliśmy do jego źródła na ul. 
Krótkiej – informuje burmistrz Piotr 
Lewandowski.

Okazało się, że jeden z mieszkań-
ców zmył za pomocą szlaucha farbę 
rozlaną na parkingu. Ta wraz z wodą 
dostała się do kanalizacji burzowej, a 
finalnie do rzeki.

Na miejsce przybyła policja, a o zaj-
ściu zawiadomiono Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Środowiska. Jak 
poinformował nas burmistrz, skaże-
nie nie stanowiło zagrożenia chemicz-
nego.

Dalsze postępowanie wobec spraw-
cy zdarzenia prowadzi policja.

 
Red.

Na przebudowę remizy strażackiej miasto czekało od długiego czasu. Po wielu perypetiach związa-
nych z projektem budowlanym, sposobem finansowania oraz uzgodnieniami z urzędem konserwatora 
zabytków, prace w końcu ruszają.
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Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że 2 kwietnia 2021 r. odeszła do wieczności

emerytowana, wieloletnia, bezgranicznie oddana 
pracy kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego

w Dusznikach-Zdroju

WANDA
BOGDANIUK

Wspaniały, dobry człowiek o wielkim sercu. 
Osoba niezwykle skromna i życzliwa, której

życiową misją była pomoc drugiemu człowiekowi. 
Nie ma słów pocieszenia i otuchy,
które ukoiłyby tak bolesną stratę. 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju

Konkursy dla
organizacji
pozarządowych
W ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywana Pro-
blemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii wraz z 
początkiem roku – jak w latach 
ubiegłych – gmina ogłasza otwar-
ty konkurs ofert na wsparcie za-
dań publicznych realizowanych 
przez organizacje pozarządowe 
oraz inne podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego 
na terenie miasta Duszniki-Zdrój 
w 2021 r. w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycz-
nej, sportu, rekreacji i turystyki.

Zadania, na które przyznane zostaną 
granty, mogą być realizowane w jed-
nej z trzech form:
 � obozy sportowe dla dzieci i mło-
dzieży zrzeszonych w klubach spor-
towych,

 � organizacja imprez sportowo-re-
kreacyjnych i turystycznych,

 � uczestnictwo we współzawodnic-
twie sportowym różnych szczebli.

Termin składania ofert:
04.05.2021 (wtorek) do godz. 15:00

Termin otwarcia ofert i sprawdze-
nie pod względem merytorycznym 

przez komisję konkursową:
07.05.2021 (piątek) godz. 10:00, sala nr 
17

Termin składania wyjaśnień przez 
organizacje pozarządowe:
do 10.05.2021 (poniedziałek)

Termin oceny ofert merytorycz-
nym przez komisję konkursową:
do 14.05.2021 (piątek)

Termin realizacji zadania przez or-
ganizacje pozarządowe:
01.01. – 31.12.2021

Oferty należy składać osobiście w 
Biurze Obsługi Interesanta w Urzę-
dzie Miejskim w Dusznikach-Zdro-
ju lub za pośrednictwem poczty na 
adres: Urząd Miejski w Dusznikach-
-Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki-
-Zdrój. 

Łączna wysokość dotacji przezna-
czona na realizację zadań to 72 tys. zł. 

Więcej informacji odnośnie kon-
kursu można znaleźć na stronie www.
bip.um-dusznikizdroj.dolnyslask.pl

inf. UM

Trwa spis
powszechny
Od 1 kwietnia do 30 września 
2021 r. Główny Urząd Statystycz-
ny przeprowadza Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021. Udział w spisie jest obowiąz-
kowy. 

Spisem objęci są:
 � mieszkańcy Polski – zarówno Pola-
cy, jak i cudzoziemcy,

 � stali mieszkańcy Polski przebywa-
jący w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samo-
spis internetowy. Aby tego dokonać 
należy wejść na stronę GUS spis.gov.
pl i wypełnić formularz spisowy. Jeże-
li nie możesz tego zrobić we własnym 
zakresie, odwiedź najbliższy urząd 
gminy. 

Na czas trwania spisu urzędy gmin 
przygotowały specjalne miejsca, gdzie 
wykonasz samospis. Nie możesz wy-
konać samospisu internetowego? Za-
dzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz 
się przez telefon. Jeśli nie spiszesz się 
przez internet ani przez telefon, skon-
taktuje się z Tobą rachmistrz telefo-
nicznie lub bezpośrednio, aby prze-
prowadzić spis. Zgodnie z ustawą o 
narodowym spisie powszechnym lud-
ności i mieszkań w 2021 r. nie możesz 
odmówić mu przekazania danych. Pa-
miętaj, że udział w spisie jest obowiąz-
kowy – tak stanowi ustawa spisowa. 
Odmowa udziału w spisie powszech-
nym grozi karą grzywny na podstawie 
art. 57 ustawy o statystyce publicznej. 

Nie obawiaj się o swoje dane. Są 

u nas bezpieczne, ponieważ chroni 
je tajemnica statystyczna. Dane jed-
nostkowe zbierane i gromadzone w 
badaniach przeprowadzanych w ra-
mach statystyki publicznej są poufne 
i podlegają szczególnej ochronie. Pra-
cownicy statystyki publicznej są zo-
bowiązani do przestrzegania tajemni-
cy statystycznej. Chcesz sprawdzić, o 
co zapytamy w spisie? Zapoznać się z 
ustawą spisową? Zweryfikować rach-
mistrza? Wejdź na spis.gov.pl i bądź 
na bieżąco!

inf. GUS

Program profilaktyki
raka jelita grubego
W Polsce każdego roku diagnozu-
je się około 18 tys. zachorowań na 
raka jelita, który jest trzecim co 
do częstości występowania nowo-
tworem złośliwym u mężczyzn i 
drugim u kobiet. Większość z dia-
gnoz dotyczy choroby w zaawan-
sowanym stadium.

Program profilaktyki raka jelita 
grubego, to projekt realizowany przez 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Urząd Miejski 
w Dusznikach-Zdroju i Dolnośląskie 
Centrum Onkologii.

Celem projektu jest wykrywa-
nie zmian w obrębie jelita grube-
go we wczesnym stadium. Z badań 
i statystyk wynika, że pacjenci zgłasza-
jąc się do specjalisty, trafiają tam zde-
cydowanie za późno.

Program profilaktyki ma na celu 
przyspieszyć moment wizyty u leka-

rza, co pozwoli na diagnostykę wcze-
śniejszych stadium zaawansowania 
choroby.

Program profilaktyki raka jeli-
ta grube oparty jest na szybkich te-
stach, dzięki którym możliwe jest 
oznaczenie krwi utajonej w kale, czy-
li niewidocznej gołym okiem. Testy 
te są pierwszym etapem w diagnosty-
ce raka jelita grubego i uzupełniają w 
tym zakresie badania przesiewowe – 
kolonoskopię.

Pacjent w przypadku pozytywne-
go wyniku testu otrzyma informa-
cję gdzie w najbliższej okolicy może 
wykonać badanie kolonoskopowe. 
W ten sposób, jeśli wykryte zostaną 
zmiany nowotworowe, pacjent trafia 
na ścieżkę kompleksowej opieki on-
kologicznej.

Program  
skierowany jest do:
 � osób w wieku 50-65 lat – niezależ-
nie od wywiadu rodzinnego

 � osób w wieku 40-49 lat – które 
mają krewnego pierwszego stop-
nia, u którego rozpoznano raka je-
lita grubego

 � osób w wieku 25-49 lat – ze stwier-
dzoną mutacją genetyczną
Jeżeli należysz do jednej z tych grup 

to zgłoś się do 31 maja do Urzędu 
Miejskiego w Dusznikach-Zdroju, wy-
pełnij ankietę i odbierz darmowy test. 
Test Wykonujesz w domu, a do wy-
znaczonego punktu dostarczasz goto-
wą próbkę. O wynikach badań zosta-
niesz poinformowany telefonicznie w 
terminie do 14 dni.

inf. UM



316 .04 .2021 -  16 .05 .2021 KURIER DUSZNICKI

Ponad 4 mln dla Dusznik
Murki przy ul. Kłodzkiej, mostki 
w Parku Zdrojowym czy kładka 
przy ul. Słowackiego – lista infra-
struktury miejskiej, która wyma-
ga remontu czy modernizacji jest 
długa. Teraz uda się ją znacząco 
skrócić. Jeśli wojewoda zatwier-
dzi całą listę zamierzeń, wystar-
czy również na dofinansowanie 
wymiany pieców oraz na kolejne 
kroki zmierzające do utworzenia 
stacji narciarskiej Podgórze. 

W listopadzie ubiegłego roku, pod-
czas spotkania online samorządow-
ców z premierem Jarosławem Go-
winem, wybrano grupę wójtów i 
burmistrzów w celu reprezentowa-
nia wszystkich gmin górskich w Pol-
sce. Do tego zespołu zostali zaprosze-
ni wójtowie Bukowiny Tatrzańskiej i 
Kościeliska, burmistrzowie Szczyrku, 
Karpacza i Zakopanego, a także bur-
mistrz Dusznik-Zdroju. 

W trakcie prac tego zespołu zro-
dził się pomysł zainicjowania porozu-
mienia mającego na celu rozpoczęcie 
dialogu z rządem i zwrócenie uwagi 
władz na problemy gmin, które od-
notowały spadek ruchu turystyczne-
go spowodowany wprowadzeniem 
obostrzeń pandemicznych. W konse-
kwencji duża część mieszkańców po-
została bez pracy i dochodów. Wszak 
stacje narciarskie, atrakcje turystycz-
ne, obiekty noclegowe i gastrono-
miczne nie funkcjonują bez turystów. 

W ramach realizacji inicjatywy 
przygotowano cykl konferencji pod 
hasłem „Polska Zima Razem”, pod-
czas których samorządowcy kuror-
tów górskich debatowali o sposobach 
zminimalizowania skutków obostrzeń 
sanitarnych, o możliwościach restar-
tu gospodarczego branży turystycznej 
oraz o wsparciu finansowym. Dzięki 
współpracy z Ministerstwem Rozwo-
ju, Pracy i Technologii przygotowa-
no program pomocowy dedykowany 
gminom górskim. W efekcie otrzy-
mały one wsparcie na realizację swo-
ich zadań inwestycyjnych. Duszniki 
pozyskały tą drogą ponad 4 mln zł. 

Wsparcie jest bezzwrotne i po-
chodzi z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19. Pieniądze mogą zostać 
przeznaczone na finansowanie lub 
dofinansowanie ogólnodostępnej in-
frastruktury turystycznej, a także in-
frastruktury komunalnej związanej 
z usługami turystycznymi, w szcze-
gólności budowy, rozbudowy, prze-
budowy i modernizacji szlaków tury-
stycznych i ich oznakowania, miejsc 
wypoczynków, tj. placów, promenad, 
parków czy punktów widokowych, ale 
też wypożyczalni sprzętów rekreacyj-
nych, muzeów, skansenów i wszelkie-
go rodzaju atrakcji turystycznych oraz 
infrastruktury komunalnej niezbęd-
nej do rozwoju tych usług np. dróg, 
chodników i parkingów.    

Promesy kwot przyznanych nasze-
mu miastu odebrał 1 kwietnia br. w 
Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca 
Kłodzka burmistrz Piotr Lewandow-
ski. Przedstawicielom samorządów 
wręczył je w imieniu ministra Mi-
chała Dworczyka senator Aleksander 
Szwed. Pełna kwota przyznanej Dusz-
nikom dotacji to 4.076.721,68 zł. Gmi-
na zwróciła się do wojewody dolno-
śląskiego o możliwość wydatkowania 
tych pieniędzy na:

 � budowę wielopokoleniowej strefy 
aktywności wraz z zapleczem tech-
niczno-sanitarnym,

 � dofinansowanie do wymiany źró-
deł ogrzewania dla mieszkańców 
gminy, 

 � dofinansowanie prac moderniza-
cyjnych przy Kościele Św. Piotra i 
Pawła, 

 � wkład własny do projektu pn. „Mo-
dernizacja oświetlenia ulicznego w 
zachodniej i południowej części wo-
jewództwa dolnośląskiego” reali-
zowanego ze środków RPO WD 
2014-2020, 

 � przebudowę muru oporowego przy 
ulicy Kłodzkiej, 

 � utwardzenie drogi gminnej na 

Osiedlu Miejska Górka, 
 � dokumentację projektową prze-
budowy drogi gminnej – Miejska 
Górka, 

 � dokumentację projektową przebu-
dowy dróg gminnych – ulicy Zdro-
jowej i Wiejskiej, 

 � prace geodezyjne jako niezbędny 
element opracowania memoran-
dum finansowo-informacyjnego 
rozwoju stacji narciarskiej Podgó-
rze,

 � dokumentację kolei linowych łączą-
cych miasto z Podgórzem i Zieleń-
cem, 

 � modernizację przepustów drogo-
wych, 

 � zakup budek handlowych, 

 � modernizację placu zabaw przy 
szkole, 

 � modernizację kładki pieszej przy 
ulicy Słowackiego, 

 � dofinansowanie zakupu samocho-
du osobowego dla Komendy Po-
wiatowej Policji w Kłodzku,

 � dodatkowe prace budowlane na 
modernizowanej Alei Chopina, 

 � modernizację mostków w Parku 
Zdrojowym,

 � dokumentację rozwoju stacji nar-
ciarskiej Podgórze – opracowanie 
memorandum finansowo-informa-
cyjnego,

 � wykonanie odwiertów badawczych 
mających na celu rozpoznanie 
możliwości poboru wody pitnej ze 

źródeł podziemnych,
 � wkład własny do projektu pn. Czy-
sta Energia – budowa infrastruktu-
ry do wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych na potrzeby uczestni-
ków Klastra Energii ARES reali-
zowanego ze środków RPO WD 
2014-2020.
Zgodnie z założeniem Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych, za-
proponowane inwestycje są bliskie 
ludziom. Nie tylko zwiększą szeroko 
rozumianą atrakcyjność turystyczną 
Dusznik-Zdroju, ale także przyczynią 
się do poprawy jakości życia samych 
mieszkańców.

SR

Pozyskane 4 mln zł złotych gmina Duszniki planuje wydać m.in.
na dofinansowanie prac modernizacyjnych przy kościele św. św. Piotra i Pawła

Planowane jest również wykonanie odwiertów badawczych mających na celu
rozpoznanie możliwości poboru wody pitnej ze źródeł podziemnych

Stworzona zostanie dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych
– ulicy Zdrojowej i Wiejskiej

Zmodernizowane zostaną przepusty drogowe Odnowione zostaną również mostki w Parku Zdrojowym

Powstanie zupełnie nowa strefa wielopokoleniowej aktywności,
zmodernizowany zostanie istniejący placu zabaw przy Szkole Podstawowej

TA DOTACJA SFINANSUJE ZAMIERZENIA, NA KTÓRE BRAKOWAŁO NAM PIENIĘDZY
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Z kalendarza
burmistrza

SKRÓT ZE SPRAWOZDANIA Z PRAC BURMISTRZA PIOTRA LEWANDOWSKIEGO
ZA OKRES OD 1 MARCA DO 1 KWIETNIA 2021

01.03. Spotkanie 
z senatorem 
Aleksandrem Szwedem    
Na zaproszenie Burmistrza Piotra 
Lewandowskiego w Urzędzie Miej-
skim wizytę  złożył senator Alek-
sander Szwed. Poruszane były waż-
ne dla gminy tematy, dotyczące jej 
przyszłości i możliwości rozwoju w 
latach kolejnych w związku z rządo-
wym wsparciem dla samorządów gór-
skich. Ponadto omawiane były plany 
na przyszłe wspólne inicjatywy kul-
turalne i wydarzenia sportowe, które 
odbędą się w Dusznikach. 

04.03. Spotkanie 
z marszałkiem 
Grzegorzem Macko   
Burmistrz spotkał się z wicemarszał-
kiem Województwa Dolnośląskiego 
Grzegorzem Macko, by porozmawiać 
o wykorzystaniu potencjału gminy 
Duszniki-Zdrój, jaki daje jej status 
gminy uzdrowiskowej, a także o moż-
liwościach rozwoju miasta i całego re-
gionu w latach kolejnych. 

Fundusze unijne to wielka szansa 
dla gminy i regionu. Wiele nadcho-
dzących inwestycji będzie mogło być 
realizowanych przy pomocy Krajowe-
go Planu Odbudowy oraz dzięki Fun-
duszowi Sprawiedliwej Transformacji. 
Pomogą one zbudować nowe atrak-
cje turystyczne, wprowadzić w gminie 
ekologiczne rozwiązania i przeprowa-
dzić prorozwojowe inwestycje zmie-
niając nasz region na pokolenia.

05.03. Spotkanie 
z proboszczem 
Zbigniewem 
Wichrowiczem 
W parafii św. św. Piotra i Pawła przy 
ulicy Kłodzkiej odbyło się spotkanie 
burmistrza Piotra Lewandowskiego 
z ks. proboszczem  Zbigniewem Wi-
chrowiczem. Omawiano kolejne eta-
py remontu kościoła i jego otoczenia 
oraz ogólnej współpracy między gmi-
ną a parafią. 

W rozmowie skupiono się przede 
wszystkim na kwestii dokończenia 
chodnika wokół kościoła. Po spotka-
niu proboszcz Wichrowicz zweryfiko-
wał wartość planowanej inwestycji na 
około 120.000 zł. Burmistrz zapropo-
nował pokrycie przez gminę połowy 
kosztów, tj. kwoty 60.000 zł. By zdo-
być fundusze na ten cel, gmina wy-
stosowała wniosek do wojewody dol-
nośląskiego Jarosława Obremskiego 
o uwzględnienie planowanej inwesty-
cji w ramach pomocy przeznaczonej 
dla gmin górskich. Odpowiedź z Dol-
nośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
jeszcze nie przyszła. Jeśli gmina uzy-
ska zgodę wojewody, inwestycja zosta-
nie zrealizowana jeszcze w bieżącym 
roku. 

Proboszcz Wichrowicz krok po 
kroku odnawia świątynię ze środków 
finansowych otrzymywanych od pa-
rafian, by przywrócić temu cenne-
mu zabytkowi jego pierwotny blask 
i piękno. W ostatnich latach udało 
się zakończyć remont obejścia wo-
kół kościoła do Kaplicy Czternastu 
Wspomożycieli, wymieniono kost-
kę brukową w 2/3 długości obejścia 
oraz ustabilizowano podłoże pod nią, 
a jesienią 2019 r. zostały oddane do 
użytku wyremontowane schody pro-
wadzące na dziedziniec kościoła od 
strony Duszpasterstwa.

05.03. Spotkanie 
z dyr. Maciejem 
Szymczykiem
Burmistrz Piotr Lewandowski spotkał 
się z dyrektorem Muzeum Papiernic-
twa dr. hab. Maciejem Szymczykiem 
w sprawie współpracy w żmudnym, 

ale jakże arcyważnym procesie apli-
kacji o wpis dusznickiego młyna pa-
pierniczego na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO.

Przypominamy, że 16 października 
2019 r. Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego zgłosiło ten uni-
kalny zabytek do wpisu na listę świa-
towego dziedzictwa kulturowego 
UNESCO. Narodowy Instytut Dzie-
dzictwa sporządził niezbędną w tym 
celu dokumentację, pod którą podpi-
sała się wiceminister kultury prof. dr 
hab. Magdalena Gawin, będąca jedno-
cześnie generalnym konserwatorem 
zabytków. Zapewniło to umieszczenie 
dusznickiego młyna papierniczego na 
liście informacyjnej UNESCO. Lista ta 
zawiera narodowy spis obiektów pre-
tendujących do wpisania na świato-
wą listę dziedzictwa UNESCO. Wyda-
rzenie to otworzyło nowy etap prac, 
których celem jest właściwe przygo-
towanie budynku, by ten pozytywnie 
przeszedł bardzo drobiazgowe kon-
trole. 

Muzeum Papiernictwa zamierza 
m.in. przystosować obiekt do przyję-
cia zwiększonej liczby zwiedzających, 
przeprowadzić rewitalizację czerpal-
ni w celu odtworzenia historycznej 
technologii czerpania papieru z tra-
dycyjnych surowców i utworzyć mię-
dzynarodowy ośrodek gromadzenia 
i upowszechniania informacji o mły-
nach papierniczych z całego świata. Z 
ust burmistrza padły deklaracje doty-
czące ścisłej współpracy w realizacji 
odważnych planów Muzeum. 

Wpis dusznickiego młyna na listę 
UNESCO byłby jednym z najważniej-
szych wydarzeń w historii naszego 
miasta.

09.03 Komisja ds. 
Prom.ocji Uzdrowisk 
przy SGURP 
W dniach 09 i 23 marca br. odbyły 
się pierwsze posiedzenia Komisji do-
raźnej ds. Promocji Uzdrowisk, która 
została powołana przy Stowarzysze-
niu Gmin Uzdrowiskowych RP. Po-
siedzenia miały miejsca w formie wi-
deokonferencji.

W skład Komisji doraźnej do spraw 
promocji uzdrowisk, oprócz Dusz-
nik-Zdroju, wchodzą przedstawicie-
le gmin Połczyn-Zdrój, Jelenia Góra i 
Sopot. Na lidera i przedstawiciela Ko-
misji wybrany został burmistrz Piotr 
Lewandowski. Zakres działań Komi-
sji obejmuje inicjowanie działań w za-
kresie promocji uzdrowisk w Polsce i 
za granicą oraz kształtowanie polityki 
promocyjnej SGU RP w zakresie pro-
mocji uzdrowisk. Na posiedzeniach 
zbierane były pierwsze plany i pomy-
sły. Jednym z głównych celów, jakie 
obrała komisja, jest stworzenie strate-

gii promocji uzdrowisk w oparciu o 
budowę marki polskich kurortów.    

29.03. Przekazanie 
sprzętów zakupionych 
z budżetu 
obywatelskiego   
Na murawie stadionu im. Kazimie-
rza Górskiego odbyło się przekaza-
nie MKS ZEM Pogoń Duszniki-Zdrój 
maszyn i urządzeń służących popra-
wie stanu infrastruktury technicznej, 
tj. maszyna do malowania linii boisko-
wych, aerator, wertykulator, rozrzut-
nik do nawozu, myjka ciśnieniowa, 
dmuchawa spalinowa, opryskiwacz 
przewoźny do nawozu, traktor ogro-
dowy (kosiarka).

Sprzęt został pozyskany w ramach 
budżetu obywatelskiego gminy Dusz-
niki-Zdrój na 2021 r. W tegorocznej 
edycji budżetu obywatelskiego dusz-
niczanie zaproponowali 10 projektów. 
Wartość zadania wyniosła 21.900 zł. 

01.04. Odebranie 
promes Rządowego 
Funduszu Inwestycji 
Lokalnych
W Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzy-
ca Kłodzka burmistrz odebrał z rąk 
Aleksandra Szweda promesy Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych dla gmin górskich, które sena-
tor przekazywał w imieniu ministra 
Michała Dworczyka. 

Razem z gminą Duszniki-Zdrój 
promesy odebrało 13 innych samo-
rządów gminnych z terenu powiatu 
kłodzkiego. Łącznie rozdzielone zo-
stało ponad 57 mln zł, tj. około 53 
mln zł z Funduszu Inwestycji Lokal-
nych oraz 4,4 mln zł z III Transzy. 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lo-
kalnych skierowany został do gmin 
górskich, które – w wyniku wpro-

wadzonych obostrzeń związanych z 
przeciwdziałaniem pandemii COID-
19 – odnotowały spadek ruchu tury-
stycznego. Rządowe środki mają być 
pomocą w pobudzeniu rozwoju infra-
struktury i usług turystycznych.

Gmina Duszniki-Zdrój otrzyma-
ła 3.175.300,08 zł, 500.000,00 zł i 
410.000,00 zł. Kwoty te zostaną prze-
znaczone na poprawę infrastruktury 
miejskiej, w tym budowę sztucznego, 
krytego, lodowiska oraz wielopokole-
niowej strefy aktywności. Kolejnym 
celem będzie poszukiwanie alterna-
tywnych źródeł wody – wykonanie 
odwiertów mających rozpoznać moż-
liwości poboru wody pitnej ze źró-
deł podziemnych. Inwestycja ta ma 
na celu zabezpieczenie mieszkańców, 
kuracjuszy oraz turystów w wodę do 
celów bytowo-komunalnych w przy-
padku ograniczenia możliwości ko-
rzystania z obecnego powierzchnio-
wego źródła wody. Zadanie zostanie 
zrealizowane do końca 2022 r.

Burmistrz Piotr Lewandowski przekazuje sprzęt
prezesowi MKS ZEM Pogoń Duszniki-Zdrój Pawłowi Skokowi
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Sukces? Owszem, gratulacje, ale rozliczenie musi być szczegółowe. Radni nie zadowolili się podsumowaniem i 
chcą dokładnie przyjrzeć się finansom przeprowadzonych w styczniu Otwartych Mistrzostw Europy w Biathlo-
nie. Również inwestycja na Alei Chopina będzie kontrolowana. Tematów do dalszych kontroli nie zabraknie, bo 
wkrótce rozpocznie się przebudowa remizy strażackiej. A w perspektywie kolejne inwestycje, w tym moderni-
zacja ulicznego oświetlenia.

Radni w komplecie podłączyli się za 
pomocą swoich komputerów do sys-
temu e-sesja, żeby wziąć udział w ob-
radach przeprowadzanych zdalnie 
dzięki sieci internetowej. 

Na wniosek wiceburmistrzyni Ka-
roliny Łuszczki przewodnicząca rady 
Aleksandra Hausner-Rosik zapropo-
nowała wprowadzenie do porządku 
obrad punktu „Rozliczenie Mistrzostw 
Europy IBU”. Sprzeciw zgłosił radny 
Piotr Zilbert, argumentując, że radni 
nie otrzymali wcześniej żadnych ma-
teriałów w tej sprawie. Postulował, by 
temat trafił najpierw do dyskusji w 
komisjach. 

Burmistrz Piotr Lewandowski (łą-
czący się z Urzędu Miasta w Szczyr-
ku) zapewnił, że radni otrzymają 
szczegółowe rozliczenie. – Jeśli Komi-
sja Rewizyjna będzie się chciała przyj-
rzeć wszystkim wydatkom podczas 
Mistrzostw Europy, to się przyjrzy – 
stwierdził. Wyjaśnił, że tu nie chodzi o 
żadną uchwałę, ani o dyskusję, tylko o 
przedstawienie informacji. Po dalszej 
wymianie zdań zmianę w porządku 
obrad przyjęto jedenastoma głosami 
przy czterech przeciwnych (Mieczy-
sław Jakóbek, Wojciech Kuklis, Ry-
szard Olszewski, Piotr Zilbert).

Rozliczenie Otwartych Mistrzostw 
Europy w Biathlonie, które odbyły 
się w naszym mieście w dniach 24–
31 stycznia, przedstawiła dyrektorka 
MOKiS Magdalena Kijanka. Informa-
cje te opublikowaliśmy już w poprzed-
nim numerze „Kuriera”. Gwoli przypo-
mnienia – impreza z udziałem prawie 
pół tysiąca zawodników i członków 
ekip z 37 krajów kosztowała blisko 3 
mln zł. Została jednak przeprowadzo-
na bez wydatkowania środków z bu-
dżetu gminy. Bilans przychodów i wy-
datków wyniósł +18 tys. zł.

Burmistrz zauważył, że organizacja 
tak dużej międzynarodowej imprezy 
była wielkim wyzwaniem dla małego 
miasta, wymagającym ogromu pracy 
i odpowiedzialności. Z satysfakcją po-
kreślił wynik finansowy przedsięwzię-
cia. Duży udział miała w nim dotacja 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
– bezpośrednio z rezerwy premiera 
wpłynęło ponad 725 tys. zł. Lewan-
dowski podziękował za to wsparcie.

Dwa lata chude
Pomimo pozytywnej oceny przygoto-
wania i przeprowadzenia mistrzostw, 
wystawionej przez delegata technicz-
nego IBU (była tylko jedna uwaga 
dot. tras), Duszniki nie otrzymały od 
tej organizacji możliwości organizo-
wania kolejnych międzynarodowych 
imprez w latach 2023–24. Dlacze-

go? Burmistrz wyjaśniał, na podsta-
wie rozmów, jakie przeprowadził z 
przedstawicielami IBU, że pierwszeń-
stwo w organizacji kolejnych zawo-
dów w 2023 r. otrzymały te ośrodki, 
które musiały w okresie pandemii od-
wołać przyznane im i przygotowywa-
ne już wydarzenia. Natomiast w 2024 
r. najważniejsze imprezy biathlonowe 
odbywać się będą na kontynencie pół-
nocnoamerykańskim, jak to się dzie-
je co kilka lat. – Ja jestem przekonany, 
że to jest kwestia tylko tych dwóch lat 
i od 2024 r. Duszniki znowu powrócą 
na tę mapę biathlonową świata – prze-
konywał Lewandowski. A czy nasze 
miasto może być w przyszłości gospo-
darzem Pucharu Świata? Owszem, bę-
dzie mogło starać się o tę najwyższej 
rangi imprezę, tylko najpierw biathlo-
nowa arena musi uzyskać kategorię 
„A”. Procedura została zainicjowana, 
ale opóźnia się z powodu pandemii. 
Teraz inspekcja IBU w tej sprawie 
spodziewana jest wiosną. 

Przed Mokisem zatem duże wyzwa-
nie, by pozyskać jakieś inne imprezy, 
np. w rodzaju ubiegłorocznych Mi-
strzostw Europy Leśników. Tymcza-
sem jeszcze w przyszłym roku ośro-
dek będzie przygotowywał kolejny 
Puchar IBU.

A jednak sukces 
Lewandowski podziękował i pogra-
tulował pracownikom MOKiS oraz 
wszystkim innym osobom zaangażo-
wanym w przygotowanie i przepro-
wadzenie tegorocznych mistrzostw. 
Osobno – kierownikowi zawodów To-
maszowi Bernatowi.

– Panie burmistrzu, to pewnie jest 
pana zasługa i kilku osób, które się do 
tego przyczyniły – wiceprzewodniczą-
cy rady Robert Kowal gratulował suk-
cesu w pozyskaniu środków na prze-
prowadzenie imprezy. Podkreślił, że 
mówi to nie tylko jako radny ale i ten, 
który postulował, żeby miasto zrezy-
gnowało z organizacji mistrzostw ze 
względu na pandemię i brak środków. 
Kowal przyznał, że zakwaterowanie 
ekip w dusznickich hotelach w okre-
sie, kiedy nie mogły one przyjmować 
gości, stanowiło bardzo duży zastrzyk 
pomocy dla miejscowych przedsię-
biorców. Prosił, by przekazać podzię-
kowania i gratulacje pracownikom i 
wszystkim, którzy do sukcesu impre-
zy się przyczynili.

Zawiłości kalendarza
Piotr Zilbert oznajmił stanowczo, że 
– według oficjalnej publikacji IBU – 
Duszniki nie mają w kalendarzu or-

ganizacji żadnych imprez aż do koń-
ca sezonu 2026, także wspomnianego 
przyszłorocznego Pucharu IBU. 

– Pan Piotr może nie do końca zro-
zumiał ten komunikat IBU – zauwa-
żył Lewandowski. Wskazał na publi-
kację federacji z 11 lutego i wyjaśnił, 
że przyszłorocznego Pucharu IBU 
w Dusznikach nie ma w kalenda-
rzu, bo odbywać się on będzie w 
sezonie 2021/22, którego imprezy 
zostały rozdzielone wcześniej, zaś 
nowo opublikowany kalendarz 
dotyczy dalszych sezonów, poczy-
nając od 2022/23. Imprezy pierw-
szych dwóch z tych planowanych se-
zonów zostały już w pełni alokowane, 
zaś alokacja wydarzeń kolejnych se-
zonów dotyczy jedynie Pucharu Świa-
ta. Puchar IBU i Puchar IBU Juniorów 
będą dopiero alokowane w przyszło-
ści – co jest wyraźnie w dokumencie 
zaznaczone.

Zilbert dopytywał, jaką licencję 
posiada obecnie dusznicki obiekt 
biathlonowy, skoro licencja „B” wyga-
sła z końcem października ub. r. Dy-
rektor Kijanka poinformowała, że ze 
względu na pandemię IBU przedłuży-
ło wszystkie dotychczasowe licencje 
do 31 maja, natomiast Duszniki już 
złożyły aplikację na licencję „A”.

Co do złotówki
Radny interesował się ponadto wnio-
skiem MOKiS o dofinansowanie za-
kupu specjalistycznego wyposaże-
nia obiektu biathlonowego. Wniosek, 
opiewający na 10 mln zł, został odrzu-
cony ze względu na konieczność uzu-
pełnienia budowlanej dokumentacji 
technicznej – wyjaśniła Kijanka. 

Czy wszystkie faktury zostały już 
rozliczone i jak wygląda rozliczenie z 
Polskim Związkiem Biathlonu? – za-
pytał radny Wojciech Kuklis. PZB po-
prosił o wydłużenie terminu płatności 
należności za zakwaterowanie pol-
skiej reprezentacji do końca marca – 
poinformowała Magdalena Kijanka. 
Spodziewane są jeszcze wpływy od fe-
deracji rosyjskiej oraz IBU w wysoko-
ści ok. 192 tys. zł. Środki te pozwolą 
na regulację zobowiązań za obsługę 
strzelnicy i częściowo za wynajem ar-
matek śnieżnych.

Na to Kuklis wymienił szereg na-
leżności, które według jego informa-
cji nie zostały jeszcze uregulowane, 
w tym takie, których zapłacenia od-
mówił Polski Związek Biathlonu, bo 
nie zostały ujęte w preliminarzu zawo-
dów. Wartość należności to blisko 250 
tys. zł. – Z czego będą te faktury zapła-
cone? – dopytywał radny. Kijanka od-
parła, że „zobowiązania zostały zaspo-

kojone”, a dokładne informacje może 
podać w rozliczeniu szczegółowym. I 
właśnie o takie analityczne rozliczenie 
mistrzostw poprosiła radna Małgorza-
ta Hołyst. – Żebyśmy w kwietniu mo-
gli się temu bliżej przyjrzeć i rozwiać 
wszelkie wątpliwości – dodała.

Już w ramach „zapytań do dyrekto-
rów jednostek gminy” Robert Kowal 
poprosił o informację, ile kosztowało 
naśnieżanie tras biathlonowych. Mag-
dalena Kijanka poinformowała, iż na 
wodę wydano 7,4 tys. zł, na olej napę-
dowy 27,2 tys. zł, na energię elektrycz-
ną 87,1 tys. zł, a koszty pracownicze to 
24,3 tys. zł.

Najpierw 
przezbrojenie
Wojciech Kuklis złożył wniosek for-
malny, by – po zapoznaniu się rad-
nych z rozliczeniem mistrzostw – za-
prosić na sesję prezesa Polskiego 
Związku Biathlonu, aby ten przedsta-
wił kwestie organizacji zawodów z 
punktu widzenia tej organizacji. Rad-
ni przyjęli wniosek czternastoma gło-
sami, wstrzymała się od głosu Elżbie-
ta Żulińska.

Jak przebiega realizacja zaleceń 
wynikłych z audytu w MOKiS? – za-
pytała Aleksandra Hausner-Rosik. 
Magdalena Kijanka poinformowała, 
że zgodnie z tymi zaleceniami kadra 
ośrodka właśnie została powiększona 
o nową pracownicę z zakresu księgo-
wości, Renatę Dzibasiewicz-Drozdek. 
Będzie się ona zajmowała zadaniami 
wskazanymi w ramach audytu do re-
alizacji.

Ryszard Olszewski wytknął preze-
sowi DZK, że wciąż nie uprzątnię-
te zostały z ul. Orzechowej gałę-
zie, pozostałe tam z wycinki. Radny 
zgłosił te nieporządki na sesji… stycz-
niowej. – Tak, wiemy o tych gałęziach, 
będziemy je zabierać. Z tym że proszę 
zwrócić uwagę, że my musimy opty-
malizować nasze koszty. Będziemy to 
robić razem z wywózką gałęzi z in-
nych elementów w lasach – tłuma-
czył Sławomir Szymaszek. Obiecał, że 
wywózka będzie realizowana w naj-
bliższym czasie, aczkolwiek najpierw 
DZK musi przezbroić sprzęt z wersji 
zimowej na letnią. Olszewski: trzeba 
było to wywieźć od razu.

– Od tygodnia pracujemy. Staramy 
się pracować normalnie. Z tym, że na 
dzień dzisiejszy mamy jeszcze braki w 
personelu – na prośbę przewodniczą-
cej o sytuacji w przedszkolu mówiła 
jego dyrektorka Violetta Żurek. – W 
tej chwili cztery osoby jeszcze są na 
zwolnieniach lekarskich, jedno zwol-
nienie jest związane z koronawiru-

sem. W momencie takim najtrudniej-
szym było tych osób aż dziewięć na 
zwolnieniach lekarskich, z tego sześć 
powiązanych z wirusem – relacjono-
wała. Podziękowała rodzicom za zro-
zumienie okazywane placówce w bar-
dzo trudnej sytuacji.

Będzie jaśniej
Od modernizacji Alei Chopina roz-
począł Piotr Lewandowski „wyjaśnie-
nia dotyczące spraw poruszanych na 
ostatnich komisjach i sesji”. Na prośbę 
wykonawcy termin zakończenia prac 
przedłużono do 15 kwietnia br. 

Burmistrz przyznał, że w czasie roz-
topów nowa nawierzchnia alei była 
„tragiczna”, „zamieniła się w ciapę”, co 
zmartwiło tak jego, jak i wielu miesz-
kańców. W tej sprawie zwołane zo-
stało posiedzenie rady budowy. Pa-
dły nam nim wyjaśnienia, że – przede 
wszystkim – nawierzchnia nie jest 
jeszcze ukończona, a ponadto, że bę-
dzie się ona zmieniać z biegiem cza-
su. W tej sprawie przygotowywana 
jest opinia trzech różnych ekspertów, 
a wyjaśnienia zostaną zaprezentowa-
na radnym i mieszkańcom. Lewan-
dowski zapewniał, że Duszniki nie są 
w kwestii nawierzchni alei królikiem 
doświadczalnym, tego typu alejki są w 
kraju wykonywane. 

Dobra wiadomość: Duszniki otrzy-
mały z funduszy UE dofinansowa-
nie w wysokości 713 tys. zł na mo-
dernizację oświetlenia ulicznego. 
Kwota pokryje 75 proc. kosztów inwe-
stycji szacowanej na 950 tys. zł. Wy-
mienionych zostanie ok. 330 punk-
tów świetlnych, czyli ok. ¼ oświetlenia 
miejskiego. – To jest pierwszy, bardzo 
ważny krok i na pewno będziemy sta-
rać się dalej, żeby po kolei to oświetle-
nie modernizować, na oszczędniejsze, 
nowoczesne, LED-owe – cieszył się 
burmistrz. Inwestycja będzie rozłożo-
na na lata 2021-23. Wkład własny na 
br. zostanie pokryty z rządowego dofi-
nansowania dla gmin górskich.

Na koniec Lewandowski przypo-
mniał, że w Urzędzie Miasta funkcjo-
nuje specjalny numer telefonu (748 
697 660) dedykowany  seniorom i 
osobom niepełnosprawnym, które 
nie są w stanie samodzielnie dotrzeć 
do punktu szczepień. Gmina zapewnia 
tym osobom bezpłatny transport. 

Nie tylko 500+
Sprawozdanie z działalności Ośrod-
ka Pomocy Społecznej za 2020 r. 
przedstawiła krótko jego dyrektor-
ka Elżbieta Paluch. Ten 20-stronico-
wy dokument był szeroko omawiany 
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wcześniej w komisjach i jest dostępny 
w internecie. 

Czym zajmuje się OPS? Przede 
wszystkim oczywiście pomocą spo-
łeczną, realizując ustawę o pomo-
cy społecznej – wyjaśniała Paluch. 
Ośrodek wykonuje świadczenia ro-
dzinne, wypłaca tzw. 500+ i alimenty 
z Funduszu Alimentacyjnego. Dodat-
kowo zajmuje się niebieskimi karta-
mi, współpracuje z rodzinami zagro-
żonymi wykluczeniem społecznym i z 
rodzinami mającymi trudności opie-
kuńczo-wychowawcze. W ub. roku 
pomagał też osobom w kwarantannie 
czy izolacji domowej, a od październi-
ka realizuje program „Wspieraj senio-
ra”. Z tego ostatniego korzysta ok. 60 
osób powyżej 70 r.ż., ale też siedem 
samotnych osób z niepełnosprawno-
ściami, poniżej 60 r.ż.

Odnotujmy tutaj, że łączna kwo-
ta wydatków OPS wyniosła w ub. 
r. 5,87 mln zł, z czego 4.74 mln 
zł pochodziło z budżetu państwa, 
a 1.13 mln zł z budżetu gminy. W 
porównaniu do roku 2019 nastąpił 
wzrost wydatków o 786 tys. zł – finan-
sowanie z budżetu państwa wzrosło o 
kwotę 732 tys. zł z tytułu wsparcia fi-
nansowego programów rządowych, 
natomiast finansowanie z budże-
tu gminy wzrosło o kwotę 54 tys. w 
związku ze zwiększeniem zadań. 

– Cała działalność nasza opiera 
się na pomocy rodzinom. Zarówno 
tym rodzinom, które są wykluczone 
społecznie, nie dają rady, ale też ro-
dzinom, które mają problemy opie-
kuńczo-wychowawcze – pokreśliła 
dyrektorka, przechodząc do „Spra-
wozdania z realizacji zadań z zakresu 
wspierania rodziny na terenie Miasta 
Duszniki-Zdrój za 2020 r.”. To spra-
wozdanie dotyczy realizacji przyjmo-
wanego przez radę miejską co dwa 
lata Programu wspierania rodziny w 
gminie Duszniki-Zdrój. Pomoc OPS, 
dostarczana przez Ośrodek w ramach 
tego programu, obejmuje nie tylko 
świadczenia finansowe, ale też wspar-
cie socjalne, asystę w różnych for-
malnościach i czynnościach, wsparcie 
psychologiczne.

Dres od komisji
I jeszcze jedno sprawozdanie – z re-
alizacji Gminnego Programu Profi-
laktyki Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii za 2020 rok. Przedstawi-
ła je insp. Maria Lis. 

Przyjmowany corocznie program 
realizuje Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
(GKRPA). W ramach jej działalno-
ści m.in. przeprowadzono rozmo-
wy z 25 osobami zgłoszonymi przez 
OPS, Policję, rodzinę do wszczęcia 
postępowania do leczenia odwyko-
wego, a 10 osób skierowano do pla-
cówki ambulatoryjnej Poradni Lecze-
nia Uzależnień i Współuzależnienia w 
Dusznikach-Zdroju przy ul. Sprzymie-
rzonych. Poradnia udzieliła w 2020 r. 
2.102 świadczenia, w tym 1.786 sesji 
psychoterapii indywidualnej, 225 dia-
gnoz i konsultacji psychologicznych i 
91 diagnoz i konsultacji psychiatrycz-
nych. Dodajmy, że z poradni korzysta-
ło 50 osób mieszkających w naszym 
mieście.

Celem strategicznym działań ko-
misji jest profilaktyka prowadzona w 
środowisku dzieci i młodzieży. Stąd fi-
nansowanie programu zajęć sporto-
wych i rehabilitacyjnych (łącznie z za-
kupem sprzętu i strojów sportowych 
dla uczestników) oraz zajęć związa-
nych z organizacją czasu wolnego – 
kulturalnych i rekreacyjnych, także 
podczas ferii i wakacji. 

W roku ubiegłym komisja dys-
ponowała budżetem w wysokości 
330 tys. zł, pochodzącym z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprze-

daż i podawanie napojów alkoho-
lowych. Wydano 319 tys. 

I trasy też
Przewodnicząca zauważyła, że pod-
czas omawiania tego sprawozdania w 
komisjach wątpliwości budził wydatek 
45 tys. zł na przygotowanie nar-
ciarskich tras biegowych. Poprosi-
ła o wyjaśnienia.

Maria Lis poinformowała, że notę 
na to zadanie wystawił MOKiS. Bur-
mistrz tłumaczył, że obiekt na Jamro-
zowej Polanie nie służy wyłącznie or-
ganizacji dużych imprez – na co dzień 
jest miejscem treningów i spędza-
nia czasu wolnego na świeżym po-
wietrzu. Trasy są bezpłatne i dostęp-
ne dla wszystkich. Większość kosztów 
ich przygotowania i utrzymania jest 
pokrywane w ramach dużych imprez 
biathlonowych. 

Tu zaprotestował Ryszard Olszew-
ski. Jego zdaniem MOKiS powinien 
przygotowywać obiekt w ramach 

najmniej z części obiektu, to on zgo-
dziłby się z tym wydatkiem. Pytał, czy 
finansowanie przygotowania tras jest 
zgodne z zasadami działania GKRPA. 
Maria Lis powiedziała tylko, iż w no-
cie znalazł się zapis, że na trasach są 
prowadzone treningi i popołudniowe 
zajęcia pozalekcyjne. Czyli, że reali-
zowany był program opiekuńczo-wy-
chowawczy. 

Magdalena Kijanka przyznała, że 
przed mistrzostwami dostęp do obiek-
tu był utrudniony – z powodu trwa-
jącego naśnieżania. Natomiast zaraz 
po mistrzostwach obiekt został udo-
stępniony, a SMS korzysta z niego cy-
klicznie wg harmonogramu trenin-
gów. Korzystają też młodsze dzieci z 
UKS „Muflon”.

Wszystkie te wyjaśnienia nie prze-
konały Ryszarda Olszewskiego. 
Również Robert Kowal podtrzymy-
wał, że pieniądze będące w dyspozy-
cji GKRPA nie powinny być wydane, 
skoro do końca stycznia dusznicka 
młodzież i dzieci nie mogły korzystać 

planu pracy Rady Miejskiej na I pół-
rocze 2021 roku. Piotr Zilbert wniósł 
o przeniesienie tematu „Analiza re-
alizacji sprzedaży i wykonania inwe-
stycji” z sesji kwietniowej na majową. 
Radny zapowiedział przy tym złożenie 
wniosku o skontrolowanie przez ko-
misję infrastruktury inwestycji prze-
budowy Alei Chopina. Rozmawiano 
też o planach pracy komisji.

Smutek 
niebieskich kart
Uchwałę w sprawie przyjęcia Pro-
gramu Wspierania Rodziny na 
lata 2021–2023 w gminie Duszni-
ki-Zdrój radni przyjęli jednogłośnie. 
Program, będący kontynuacją wcze-
śniejszych działań, służy wspieraniu 
rodzin przeżywających trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wy-
chowawczych. Częścią programu jest 
analiza sytuacji dusznickich rodzin. W 
ub. r. 114 z nich korzystało ze świad-
czeń pomocy społecznej. Przyczyną 

ska na terenie gminy Duszniki-Zdrój. 
Dyr. OPS Elżbieta Paluch zaapelowa-
ła, by zgłaszać każde niepokojące sy-
gnały – czy to do OPS, czy lekarzowi, 
szkole lub GKRPA.

Aglomeracja 
Duszniki
Termin „aglomeracja” mało komu ko-
jarzy się z gospodarką ściekową. W 
tej dziedzinie aglomeracja to obszar, 
gdzie działalność ludzka jest wystar-
czająco skoncentrowana, aby ścieki 
komunalne były zbierane i przeka-
zywane do jednego punktu (oczysz-
czalni). Aglomeracja w tym znaczeniu 
może obejmować obszar położony 
na terenie kilku gmin, jak również w 
granicach tylko jednej gminy (bądź jej 
części). Granice aglomeracji wyznacza 
się uwzględniając zasięg systemu ist-
niejącej sieci kanalizacyjnej oraz za-
sięg systemu planowanej do budowy 
sieci kanalizacyjnej. I właśnie Rada 
Miejska przyjęła uchwałę w spra-
wie wyznaczenia obszaru i granic 
aglomeracji Duszniki-Zdrój. 

W jakim celu wyznacza się aglo-
merację? Wyznacza się ją na potrze-
by Krajowego Programu Oczyszcza-
nia Ścieków Komunalnych (KPOŚK) 
oraz w celu wywiązania się przez Pol-
skę z wymogów Dyrektywy ściekowej 
UE. Ponadto uchwała jest konieczna 
do zatwierdzenia taryfy wodnościeko-
wej oraz do ubiegania się o środki z 
KPOŚK. A te są gminie bardzo po-
trzebne na planowaną budowę kanali-
zacji w Zieleńcu. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Jesion  
pomnikowy
Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt rada gminy jest 
zobowiązana uchwalać corocznie. Ob-
liguje ją do tego ustawa o ochronie 
zwierząt. 

Środki finansowe zabezpieczone 
w budżecie gminy na realizację za-
dań wynikających z programu to 32 
tys. zł. Z kwoty tej finansowane będą: 
całodobowa opieka weterynaryjna 
w przypadku zdarzeń drogowych z 
udziałem zwierząt, dokarmianie ko-
tów wolno żyjących, umieszczanie 
bezdomnych zwierząt w schronisku, 
ograniczanie populacji bezdomnych 
zwierząt poprzez sterylizację i kastra-
cję, usypianie ślepych miotów, koszty 
utrzymania bezdomnych zwierząt go-
spodarskich umieszczanych w gospo-
darstwach rolnych, leczenie chorych 
kotów, zakup materiałów i pozosta-
łych usług.

Projekt tej uchwały został wcze-
śniej przedyskutowany w komisjach. 
Podczas sesji Wojciech Kuklis za-
proponował, by zaprosić na wspólne 
posiedzenie komisji przedstawiciela 
współpracującego z gminą schroni-
ska dla zwierząt oraz weterynarza, w 
celu weryfikacji i ulepszenia progra-
mu. Zdaniem radnego program jest 
oparty na ustawie, a ta odnosi się bar-
dziej do miast dużych niż małych, któ-
re mają inna specyfikę. Poparła ten 
postulat Małgorzata Hołyst.

Uchwałę w sprawie programu 
opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Gminy 
Duszniki-Zdrój w 2021 r. rada przy-
jęła jednogłośnie.  

Na wniosek mieszkańców ul. Sło-
necznej rada podjęła uchwałę w 
sprawie ustanowienia pomnika 
przyrody. Pomnikowe drzewo to ro-
snący nieopodal skrzyżowania ulic 
Orlickiej i Słonecznej jesion wyniosły, 
wysoki na 19 m, o obwodzie pnia wy-
noszącym 4,45 m (na wysokości 130 
cm). Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

z tras. Kijanka odparła, że sezon roz-
począł się bardzo późno, a trasy będą 
dostępne jeszcze długo, bo pokrywa 
śnieżna jest bardzo gruba. Kowal po-
stulował, by w przyszłości przygoto-
wać obiekt tak, aby zajęcia mogły się 
odbywać planowo przez cały sezon, 
wtedy nie będzie wątpliwości.

Zawiłości 
kalendarza – 
ciąg dalszy

Piotr Zilbert poruszył jeszcze kwe-
stię kosztów przygotowania tras 
biathlonowych do sezonu, które to 
koszty trzeba będzie ponieść, gdy nie 
będą się odbywały żadne międzynaro-
dowe zawody. Upierał się przy tym da-
lej – ignorując wcześniejsze wyjaśnie-
nia – że na przyszły rok kalendarz 
IBU nie przewiduje Pucharu IBU w 
Dusznikach. Za dowód podawał zno-
wu komunikat IBU z kalendarzem 
na sezon 2022/23, zaczynający się, jak 
sam zresztą głośno przeczytał... w li-
stopadzie 2022 r., a więc nie obejmują-
cy zimy, która rozpocznie się w grud-
niu br. Radny nie dał się przekonać, 
nawet kiedy burmistrz pokazał oficjal-
ną stronę IBU z kalendarzem zawo-
dów sezonu 2021/22 i zapowiadanym 
Pucharem IBU w Dusznikach-Zdroju 
w dniach 3-9 stycznia 2022. Wymianę 
zdań ucięła przewodnicząca.

Kolejny punkt obrad: zatwierdzenie 

ich trudnej sytuacji są głównie: dłu-
gotrwała choroba (79 rodzin), nie-
pełnosprawność (61), ubóstwo (55), 
bezrobocie (29), alkoholizm (26). Ob-
jęte programem rodziny otrzymują 
wsparcie finansowe i rzeczowe, ko-
rzystają z poradnictwa, pracy socjalnej 
pracowników OPS, wsparcia asysten-
tów oraz innych form pomocy. 

Rada uchwaliła, również jednogło-
śnie, Gminny Programu Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Duszniki-
-Zdrój na lata 2021–2024. W 2020 
roku założono w Dusznikach 16 tzw. 
niebieskich kart (procedura związa-
na z przemocą domową). Jak zauwa-
żono w programie, dane dot. uru-
chomionych procedur nie oddają w 
pełni skali przemocy domowej, która 
– warto przypomnieć – ma różne ob-
licza. Zjawisko to często pozostaje nie-
ujawnione ze względu na to, że ofiary 
wstydzą się, boją, często nie wierzą w 
skuteczność pomocy. Z analizy treści 
niebieskich kart wynika, że sprawca-
mi przemocy są mężczyźni, a ofiarami 
kobiety i – w czterech przypadkach – 
dzieci. Przemoc wkrada się także do 
tzw. „dobrych rodzin” o wysokim sta-
tusie materialnym i społecznym. Ce-
lem głównym programu jest zwięk-
szenie skuteczności działań na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie i ochrony ofiar przemocy w rodzi-
nie oraz zmniejszenie skali tego zjawi-

swojego budżetu. Mocno skrytykował 
ten wydatek również Robert Kowal, 
uzasadniając swą krytykę tym, że tra-
sy przez długi czas były niedostępne 
z powodu kolejnych zawodów, a do-
piero po Mistrzostwach Europy mo-
gły z nich korzystać dzieci i młodzież. 
Kowal zauważył ponadto, że MOKiS 
otrzymał też ze środków GKRPA pie-
niądze na organizację imprez kultu-
ralnych i rekreacyjnych, choć dostaje 
przecież na to dotację celową z budże-
tu miasta.

Lewandowski przekonywał, że 
uczniowie Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego mieli dostęp do tras nie tyl-
ko po mistrzostwach. Były one nie-
dostępne dla nich jedynie podczas 
samych zawodów. Burmistrz tłuma-
czył, że obiekt jest bardzo duży, tra-
sy bardzo długie, a MOKiS nie otrzy-
muje w dotacji celowej środków na 
ich przygotowanie. Stara się pokryć te 
ogromne koszty głównie poprzez or-
ganizację imprez biathlonowych. Ko-
rzystają na tym młodzi sportowcy ze 
szkoły prowadzonej przez gminę, któ-
rzy przecież muszą mieć gdzie treno-
wać. – Jest to wydatek bezpośrednio 
związany z przygotowaniem tras dla 
naszej Szkoły Mistrzostwa Sportowe-
go, jak najbardziej zasadny – podkre-
ślał Lewandowski.

Wiceprzewodniczący podtrzymy-
wał, że uczniowie nie mogli korzystać 
z tras i strzelnicy dużą część sezonu. 
Gdyby mogli korzystać częściej przy-

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rokrocznie finansuje
program zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Foto: G. Moździerz
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Nie zepsuć Podgórza
Firmy Play oraz T-Mobile zwróciły 
się do gminy z wnioskiem o wydzier-
żawienie miejsca pośrodku głównego 
parkingu w Zieleńcu (100 m kw., frag-
ment działki 15/32, AM-3). Play chce 
zbudować tam stację bazową telefonii 
komórkowej (wys. do 43 m) z przy-
łączem energetycznym, natomiast 
T-Mobile podpisać wieloletnią umo-
wę dzierżawy na korzystanie z istnie-
jącej wieży.

Radni także w tej sprawie byli jed-
nomyślni i przyjęli uchwałę w spra-
wie wyrażenia zgody na oddanie 
nieruchomości w dzierżawę oraz 
odstąpienia od obowiązku prze-
targowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy. Uchwała stanowi zgodę 
na 10-letnią dzierżawę dla dwóch pod-
miotów, jednak z powodu tożsamości 
terenu podjęto jedną uchwałę. 

Budowa drugiej wieży telekomuni-
kacyjnej była już przewidziana w pro-
jekcie modernizacji parkingu. Dzię-
ki tym dwóm wieżom można będzie 
oświetlić cały parking – wyjaśnił bur-
mistrz.

Na wniosek zainteresowanego in-
westora burmistrz przedstawił pro-
jekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości 
gminnej. Chodzi o działkę nr 172 
AM-8 obręb Podgórze, o powierzch-
ni 5.468 m kw. Jest to teren ciągną-
cy się wzdłuż drogi wojewódzkiej do 
Zieleńca, objęty opracowywanym wła-
śnie planem zagospodarowania prze-
strzennego. Lewandowski obiecał rad-
nym, a także mieszkańcom Podgórza, 
że zanim ogłoszony zostanie przetarg, 
wspólnie wypracują założenia do pla-
nu dotyczące potencjalnej zabudowy. 
Pośpiech jest tu o tyle istotny, że nie-
dawno zmieniła właściciela duża, po-
bliska działka przy drodze wojewódz-
kiej (teren d. kamieniołomu), której 
nabywca też może planować inwesty-
cję, tak samo zresztą, jak i inni  właści-
ciele działek na tym terenie. Inwesto-
rzy, którzy zwracają się do burmistrza 
o wydanie warunków zabudowy, mu-
szą je otrzymać najdalej w ciągu dzie-
więciu miesięcy. 

Wyjaśniając radnym te okoliczno-
ści burmistrz zapowiedział przyspie-
szenie prac nad planem zagospodaro-
wania dla Zieleńca i Podgórza. Wagę 
tego procesu podkreślił Robert Ko-
wal. Chodzi o to „żeby nie zepsuć Pod-
górza”.

Uchwałę podjęto czternastoma gło-
sami, wstrzymał się od głosu Ryszard 
Olszewski. Sprzedaż nieruchomości 
nastąpi w drodze przetargu nieogra-
niczonego.

Za mundurem
Od połączenia z naczelnikiem Ochot-
niczej Straży Pożarnej Markiem Ki-
janką rozpoczęło się procedowanie 
projektu uchwały w sprawie zmia-
ny uchwały nr XXXI/192/21 Rady 
Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w 
sprawie uchwalenia budżetu gmi-
ny Duszniki-Zdrój na rok 2021. 
Kijanka wystąpił o pieniądze na za-
kup umundurowania bojowego dla 
strażaków. Rada przychyliła się do tej 
prośby pomniejszając rezerwę ogólną 
o 21 tys. zł. 

Uchwałę przyjęto czternastoma 
głosami, wstrzymała się Krystyna 
Cieślak. Wprowadzono w budżecie 
szereg niewielkich zmian. W efekcie 
plan dochodów i wydatków budżeto-
wych zwiększono o 23.315 zł, zaś wy-
kaz zadań inwestycyjnych o 14.500 
tys. zł.

Ostatnia z podjętych na tej sesji 
uchwał – w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy kontroli Komisji Re-
wizyjnej Rady Miejskiej w Dusz-
nikach-Zdroju na 2021 r. Rada 
przyjęła ją jednogłośnie. W kwietniu 

komisja zajmować się będzie przygo-
towaniami do sezonu letniego (prze-
targi na utrzymanie zieleni, cmen-
tarza, porządek w mieście), a także 
utrzymaniem i rozliczaniem kosztów 
utrzymania pojazdów służbowych w 
Urzędzie Miejskim i w MOKiS. W 
maju komisja weźmie pod lupę prze-
targ na odbiór nieczystości i skontro-
luje złożone deklaracje i podpisane 
umowy dot. wywozu nieczystości.

Pojednani 
z PKS-em
– To było spotkanie trójstronne, ta-
kie „pojednawcze” można powiedzieć 
– mówił burmistrz o swoim spotkaniu 
z prezeską PKS w Kłodzku Elżbietą 
Żytyńską oraz starostą powiatu kłodz-
kiego Maciejem Awiżeniem. Odbyło 
się ono 2 lutego, a rozmowy dotyczy-
ły rozliczenia umowy w zakresie za-
pewnienia tymczasowej komunikacji 
dla turystów i narciarzy (skibus), ob-
sługującej trasę Duszniki-Zdrój – Zie-
leniec Ski Arena w sezonie zimowym 
2019/2020. O informacje poprosił Ry-
szard Olszewski w ramach omawia-
nia sprawozdania z pracy burmistrza 
za okres od 21 stycznia do 4 marca br.

Lewandowski wyjaśnił, że było wie-
le zastrzeżeń do usługi wykonywanej 
przez PKS (opóźnienia, niewykonane 
przejazdy). Miasto wystąpiło o kary 
umowne nie płacąc przy tym ostat-
niej faktury. Podczas spotkania udało 
się uzyskać porozumienie bez rozpra-
wy sądowej – miasto nie zapłaci zale-
głej faktury, co zamyka jego roszcze-
nia wobec PKS.

Radni nie mieli więcej pytań do 
sprawozdania burmistrza.

A teściowa 
czeka
Rozpoczynając punkt „interpelacje, za-
pytania, wolne wnioski, sprawy różne”, 
Robert Kowal upomniał się o uchwa-
łę zwalniająca przedsiębiorców z 
opłaty za sprzedaż alkoholu przy-
najmniej za pierwszy kwartał br. Wi-
ceprzewodniczący przypomniał, że w 
ub. roku restauracje i bary zamknięte 
były przez ok. pół roku, a opłata mu-

siała być uiszczona. – Jak najbardziej 
jestem za tym, żeby w tym temacie się 
spotkać, omówić i wyliczyć, czy i na ile 
stać gminę, żeby takich zwolnień do-
konać – poparł burmistrz.

Remonty mostków na Bystrzycy 
Dusznickiej w Parku Zdrojowym, 
zwłaszcza tego przy pasażu – to dru-
ga sprawa poruszona przez Kowala. 
– Chcielibyśmy, żeby do majówki to 
było zrobione – zapewnił burmistrz. 
Przygotowania do zlecenia tych prac 
prowadzi inspektor ds. inwestycji, któ-
ry  nie był obecny na sesji.  

O bardzo uciążliwym braku dro-
gi na Miejskiej Górce w imieniu 
mieszkańców tego osiedla mówił 
Wojciech Kuklis. Ostrzegł, że niektó-
rzy są gotowi wystąpić na drogę sądo-
wą przeciwko miastu z powodu bra-
ku dojazdu do swojej posesji. – Może 
wzorem ul. Wiejskiej położyć tam ja-
kieś płyty, chociaż czasowo (…) czy 
może coś tam wysypać… – sugerował 
radny. 

– Bardzo dobrze znam to miejsce, 
jako że moja teściowa tam mieszka 
– Lewandowski przyznał, że problem 
pozostaje nierozwiązany od kilku lat. 
Projekt na wykonanie drogi na Miej-
skiej Górce, który powstał już daw-
no temu, jest formalnie aktualny. Był 
zgłaszany do Funduszu Dróg Samo-
rządowych, ale nie otrzymał dofinan-
sowania z powodu pewnych braków, 
które dziś okazują się istotne przy 
kwalifikowaniu. Dlatego ten projekt 
musi zostać zmieniony przed kolej-
nym wystąpieniem o dofinansowanie. 
Tymczasem na Miejskiej Górce po-
łożone zostaną płyty betonowe,. Pły-
ty są droższe niż wysypanie tłucznia, 
ale zdecydowanie lepsze – przekony-
wał burmistrz – zdały już egzamin na 
ul. Wiejskiej i kiedy miasto przystąpi 
do budowy drogi, to będzie je można 
wykorzystać w innym miejscu.

Doziarnienie 
i do kontroli
– Ja uważam, że to jest absolutnie nie 
do odbioru, jest nie do przyjęcia to, co 
tam jest zrobione – mówił Piotr Zi-
lbert o Alei Chopina, pytając burmi-
strza, co jeszcze będzie robione, ulep-

szane, „żeby to wyglądało troszkę 
inaczej”.

Prace na alei zostały przerwa-
ne ze względu na warunki atmosfe-
ryczne i one po prostu muszą zostać 
dokończone – wyjaśniał burmistrz. 
Nawierzchnia wymaga m.in. „doziar-
nienia”. – Ja też sobie nie wyobrażam 
odebrania tego, co teraz jest – przy-
znał Lewandowski.

Zilbert złożył wniosek formalny 
o przeprowadzenie kontroli realiza-
cji inwestycji przez Komisję Uzdro-
wiskową. Rada przyjęła go jednogło-
śnie. Radny zasugerował, by kontrolę 
przeprowadzić po ostatecznym odbio-
rze prac. 

Takie kwiatki
Na jakim etapie jest postępowa-
nie przetargowe dot. prowadze-
nia zieleni miejskiej – interesowa-
ła się przewodnicząca. – Pracujemy 
naprawdę pełną parą, na ile mamy 
możliwości. Dopiero co wróciły nam 
osoby, które były zarażone niestety 
covidem. I dla nas priorytetem było 
najpierw puszczenie przetargu na 
modernizację remizy strażackiej. I 
ten przetarg już wisi – tłumaczył bur-
mistrz. Zauważył przy tym, że nastąpi-
ła bardzo duża zmiana w przepisach 
dot. zamówień publicznych, co dodat-
kowo skomplikowało przygotowanie 
aktualnych przetargów, które czeka-
ją na swoją kolej. Zieleń jest teraz na 
pierwszym miejscu.

O jak najszybsze przeprowadzenie 
przetargu dot. zieleni naciskał Robert 
Kowal. Jego zdaniem miasto powin-
no teraz wyglądać lepiej niż wcześniej, 
żeby przyciągnąć gości. Apelował, by 
nie przeciągać ogłoszenia przetargu. 
To poruszyło burmistrza, który za-
pewnił, że nikt niczego  nie przecią-
ga, miasto prowadzi wiele zadań, a 
możliwości kadrowe zostały bardzo 
przez pandemię ograniczone. – Pro-
szę się nie oburzać, panie burmistrzu 
– ripostował Marcin Zuberski, stwier-
dzając, że takie przetargi powinny być 
rozstrzygane do końca poprzedniego 
roku. 

Budżet został uchwalony w styczniu 
– przypomniał Lewandowski. – Od 

tego momentu wiemy tak naprawdę, 
ile mamy pieniędzy w budżecie na te 
zadania.

Przed przeprowadzeniem przetar-
gu na wieloletnie utrzymanie zieleni 
miejskiej należałoby przeprowadzić 
inwentaryzację tejże zieleni – zapro-
ponował Piotr Zilbert. – Przecież taka 
inwentaryzacja była robiona przez 
pracownika gminy – zdziwił się bur-
mistrz. Przypomniał, że dyskutowa-
no o tym w komisjach w ub. r., ale 
oczywiście specyfikację do przetargu 
można będzie szczegółowo omówić i 
ewentualnie wprowadzić zmiany.

Jeżeli teraz jeszcze ma się odbywać 
dyskusja na ten temat, to przetarg od-
będzie się w czerwcu – zżymał się wi-
ceprzewodniczący. Skoro założenia 
zostały wypracowane wcześniej, to 
przetarg powinien się odbyć zaraz po 
sesji budżetowej – przekonywał.

Kto pokieruje OSP?
– Na ostatniej komisji uzdrowiskowej 
dowiedzieliśmy się, że naczelnik na-
szej OSP zrezygnował. Jak dalej bę-
dzie funkcjonowała jednostka OSP 
bez naczelnika i czy tam kroki jakieś 
zostały podjęte w celu zabezpieczenia 
tej funkcji albo rozmowy z naczelni-
kiem?

– Mogę powiedzieć tylko tyle, 
że ja się praktycznie w tym samym 
czasie (…) dowiedziałem o tym fak-
cie rezygnacji. Nie chcę tutaj wcho-
dzić w kompetencje prezesa Ryszar-
da Drozda. (…) – Ja też przyjąłem to 
z zaskoczeniem, trochę zdziwieniem 
– oznajmił burmistrz. Przypomniał, 
że jednostka OSP sama wybiera swo-
je struktury, swoje władze. Więc w ge-
stii prezesa leży teraz doprowadzenie 
do wyboru spośród druhów nowego 
naczelnika.

Prawie czterogodzinną sesję zakoń-
czyły świąteczne życzenia przewod-
niczącej Aleksandry Hausner-Rosik 
skierowane do mieszkańców. – To ko-
lejne święta, w których musimy przy 
stole ograniczyć liczbę naszych naj-
bliższych. Miejmy nadzieję, że to ostat-
nie takie święta. (…) Dużo, dużo zdro-
wia. Dbajmy o siebie i pilnujmy się.

Krzysztof Jankowski
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Klub Seniora
już oficjalnie

Psie zaprzęgi
na Tauron
Duszniki Arenie

XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ, 22 MARCA

Zaledwie tydzień po ostatniej sesji radni zebrali się na nadzwyczajnej sesji. 
Obrady zwołano na wniosek wiceburmistrzyni Karoliny Łuszczki w związ-
ku z pilną potrzebą podjęcia uchwały o utworzeniu Klubu Seniora.

Przewodnicząca Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Patrycja Bednarz 
złożyła wniosek o zmianę porządku 
obrad poprzez wprowadzenie pro-
jektu uchwały w sprawie rozpatrze-
nia skargi na działalność dyrektorów 
Miejskiego Zespołu Szkół oraz Przed-
szkola. Wniosek został przyjęty.

Latarnie 
do wymiany
Na poprzedniej sesji burmistrz poin-
formował o pozyskaniu przez gminę 
środków z funduszy UE na moderni-
zację części oświetlenia w mieście. To 
zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia 
ulicznego w zachodniej i południo-
wej części województwa dolnośląskie-
go”. W związku z tym dofinansowa-
niem radni przyjęli teraz jednogłośnie 
uchwałę w sprawie zmiany uchwa-
ły nr XXXI/192/21 Rady Miejskiej 
w Dusznikach-Zdroju w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy Dusz-
niki-Zdrój na rok 2021. Dochody i 
wydatki budżetu zwiększono o kwo-
tę 362.504 zł na realizację zadania. Z 
tego 90.663 – to środki z dofinanso-
wania dla gmin górskich z przezna-
czeniem na wkład własny gminy do 
zadania, natomiast 271.841 zł to kwo-
ta dotacji z funduszy UE na ten rok. 

Zadanie wprowadzono do wyka-
zu zadań inwestycyjnych gminy. Bę-
dzie ono realizowane w latach 2021–
23. Cała dotacja wyniesie 713 tys. zł. 
Kwota pokryje 75 proc. kosztów inwe-
stycji szacowanej na 950 tys. zł. Wy-
mienionych zostanie ok. 330 punk-
tów świetlnych, czyli ok. ¼ oświetlenia 
miejskiego. 

W konsekwencji tych i wcześniej-
szych zmian w budżecie rada przyję-
ła kolejną uchwałę – w sprawie zmian 
wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Duszniki-Zdrój. Również ta 
uchwała została podjęta jednogłośnie 
przy obecności całego składu rady.

Pod skrzydłami OPS
W lutowym numerze informowali-
śmy o zakończeniu prac w pomiesz-
czeniach na parterze budynku przy 
ul. Orlickiej 8, które przebudowa-
no, przystosowano i wyposażono na 
potrzeby klubu seniora. Inwestycję 
zrealizowano w ramach Programu 
Wieloletniego „Senior+” na lata 2015–
2020 Edycja 2020 „Utworzenie i wy-
posażenie Klubu Seniora + Moduł I”, 
współfinansowanego ze środków Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. 

Teraz – jak wyjaśniła wiceburmi-
strzyni – miasto będzie starało się po-
zyskać środki na funkcjonowanie klu-
bu. Do tego właśnie potrzebna jest 
uchwała w sprawie utworzenia na 
terenie gminy miejskiej Duszniki-
-Zdrój ośrodka wsparcia pod na-
zwą Klub Seniora. Radni podjęli ją 
jednogłośnie.

Utworzenie ośrodka ma na celu 
wsparcie i aktywizację osób w wie-
ku 60+, nieaktywnych zawodowo, bę-
dących mieszkańcami gminy Dusz-
niki-Zdrój. Będą oni mieli możliwość 
korzystania z oferty prozdrowotnej, 
obejmującej m.in. usługi w zakresie 
aktywności ruchowej, a także z ofer-
ty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyj-
nej i opiekuńczej. Uczestnictwo w za-
jęciach klubu będzie nieodpłatne. 
Rodzaj i tematyka zajęć będzie zale-
żeć od zapotrzebowania zgłaszanego 
przez uczestników.

Klub Seniora będzie działał w 
strukturze Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Dusznikach-
-Zdroju. Pracownicy ośrodka mają 
odpowiednie doświadczenie – zapew-
niła dyrektorka OPS Elżbieta Paluch, 
przypominając, że od 2007 r. w ośrod-
ku działał dzienny dom pobytu dla se-
niorów.

Skrzynka musi być
Na brak elektronicznej skrzynki po-
dawczej miejskich placówek oświato-
wych na platformie ePUAP (Elektro-
niczna Platforma Usług Administracji 
Publicznej) poskarżył się Radzie Miej-
skiej 19 sierpnia ub. r. jeden z miesz-
kańców. W świetle przepisów placów-
ki mają obowiązek taką skrzynkę 
prowadzić. 

Na początku września skargą za-
jęła się Komisja Skarg, Wniosków i 
Petycji, a 13 października poinformo-
wano skarżącego, że skrzynki są już 
założone. Jednak ten poskarżył się z 
kolei wojewodzie na działanie Rady 
Miejskiej, wskazując, że ta nie podjęła 
uchwały w sprawie, ani nie skierowa-
ła do niego zawiadomienia o sposobie 
załatwienia skargi. Wojewoda podzie-
lił jego zastrzeżenia, pomimo pod-
jętych w sprawie działań i pomimo 
usunięcia naruszeń. W konsekwencji 
rada przystąpiła do rozpatrzenia pro-
jektu uchwały w sprawie rozpatrze-
nia skargi na działalność dyrekto-
rów Miejskiego Zespołu Szkół w 
Dusznikach-Zdroju oraz Przed-
szkola w Dusznikach-Zdroju.

Wiceprzewodniczący Robert Kowal 
interesował się, czy skarżący poprzez 
brak skrzynek na platformie ePUAP 
nie był w stanie załatwić jakiejś spra-
wy. – Ten pan nie zwracał się do mnie, 
ani, z tego co wiem, do pani dyrek-
tor Żurek, bo to też chodziło o przed-
szkole, o załatwienie jakiejkolwiek 
sprawy. To po prostu chodziło o to, że 
tej skrzynki w danym momencie nie 
było – wyjaśniała dyrektor MZS Re-
nata Brodziak. 

Komisja Skarg, Wniosków i Pe-
tycji pod przewodnictwem Patry-
cji Bednarz uznała skargę za zasad-
ną – wszak na dzień złożenia skargi 
elektroniczne skrzynki podawcze nie 
były rzeczywiście dostępne. Opinię tę 
rada potwierdziła przyjmując uchwa-
łę dwunastoma głosami. Od głosu 
wstrzymali się radni Ryszard Olszew-
ski, Piotr Zilbert i Elżbieta Żulińska.

Za mało
Wprawdzie porządek obrad został 
wyczerpany, jednak Robert Kowal 
zwrócił się do wiceburmistrzyni z py-
taniem, czy konkurs dla organiza-
cji pozarządowych został ostatecznie 
rozstrzygnięty. Wiceprzewodniczą-
cego zaniepokoiło, że MKS „Dusz-
niki ” otrzymał w ramach tego kon-
kursu kwotę o wiele mniejszą, niż w 
ub. r. – Nie wiem, na co te pięć tysię-
cy wystarczy… – ubolewał. Karolina 
Łuszczki potwierdziła, że konkurs zo-
stał rozstrzygnięty i przypomniała, że 
do rozdysponowania pozostały jeszcze 
środki Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. 

W odpowiedzi Kowal przypomniał 
swój postulat z poprzedniej sesji – by 
podjąć uchwałę o zwolnieniu dusz-
nickich przedsiębiorców z opłaty za 
sprzedaż alkoholu przynajmniej za 
pierwszy kwartał br. Zauważył, że jeśli 
do takiego zwolnienia dojdzie, to środ-
ków będących w dyspozycji GKRPA 
będzie odpowiednio mniej. Ustalono, 
że temat będzie kontynuowany na po-
siedzeniu Komisji Finansów.

Krzysztof Jankowski

W piątek 26 marca na Tauron 
Duszniki Arenie rozegraliśmy za-
wody w wyścigach psich zaprzę-
gów, które niestety z powodu no-
wych obostrzeń musieliśmy także 
w piątek zakończyć. W zawodach 
Igor Tracz Dog Race startowali za-
wodnicy o bardzo zróżnicowanym 
poziomie sportowym.

W pięciu konkurencjach sprinter-
skich wystartowało 50 zawodników z 
Polski, Czech i Słowacji. Wyścigi od-
bywały się w formule jazdy indywidu-
alnej na czas na dystansie 9 km, po-
dzielonych na 3 etapy. Suma czasów 
z trzech biegów decydowała o wyni-
ku końcowym. 

W kategorii Skijoring (narciarz bie-
gowy + 1 pies) kobiet wygrała Cze-
szka Schrova Michaela TJ Sokół Ma-
xicky Fitmin Team z łącznym czasem 
20:14.736 po 3 etapach. 

W kategorii Skijoring mężczyzn 
wygrał Czech Viktora Vaclav TJ Sokół 

Maxicky z czasem 21:24.420.
W kategorii SP2 (zaprzęg na sa-

niach z dwoma psami) wygrał Piotr 
Bąk Dolina Noteci Racing Team z 
czasem 22:29.790. 

W kategorii SP4 (zaprzęg na sa-
niach z czterema psami) wygrał Igor 
Tracz Dolina Noteci Racing Team z 
czasem 19:30.20, wygrywając z Cze-
chem Vaclavem Vancurą Musher 
Club Cesky Raj o jedyne 0,397 se-
kundy. 

W kategorii SP5-O (zaprzęg na sa-
niach z 5 psami lub więcej) wygrał 
Łukasz Paczyński Izerdogs z czasem 
20:20.735. 

Gratulujemy wszystkim zawodni-
kom, tym na dwóch nogach i tym na 
czterech łapach.

inf. MOKiS
fot. Gabriela Moździerz

Igor Tracz Dolina Noteci Racing Team wygrał zawody
w kategorii zaprzęgów z czterema psami

Vaclav Vancura, Musher club Český ráj

Czeszka Michaela Schrova z TJ Sokół Maxicky Fitmin Team
triumfowała w skijoringu

Ze względu na pandemię nowy klub seniora ciągle czeka na otwarcie
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Majówka bez gości
KRONIKA CZASÓW ZARAZY (13)

Trzecia fala pandemii zalała szpitale wielką ilością ciężko chorych pacjentów, zatem rząd przedłużył  obostrze-
nia do 25 kwietnia. Czy hotele i pensjonaty odżyją w nadchodzący długi weekend? Niestety nie, będą nadal 
zamknięte, do 3 maja włącznie. Pozostaje w dalszym chronić się od zakażenia i myśleć z nadzieją o wakacjach.

17 marca
 � Ponad 25 tys. nowych zaka-
żeń koronawirusem i 453 zgo-
ny ostatniej doby. Rząd ogła-
sza wprowadzenie od soboty 20 
marca rozszerzonych zasad bez-
pieczeństwa w całej Polsce. Kra-
jowy lockdown obowiązywać bę-
dzie do 9 kwietnia, czyli obejmie 
także okres Świąt Wielkanocnych.

 � Sytuacja w kraju pogarsza się w 
szybkim tempie. Główną przyczyną 
przyspieszenia pandemii jest brytyj-
ska mutacja koronawirusa, która 
osiągnęła poziom 52%. Najgorzej 
– jeśli chodzi o dzienną liczbę za-
chorowań –  wygląda w wojewódz-
twie mazowieckim i śląskim, a tak-
że małopolskim i wielkopolskim 
(2.034). W ostatnim tygodniu liczba 
zakażeń zwiększyła się o 38 proc., a 
liczba zgonów o 24 proc. Przybyło 
zajętych łóżek covidowych. Obec-
nie w Polsce jest 21.511 zajętych 
łóżek (72 proc.), 2.193 zajętych re-
spiratorów (74 proc.). Do dyspozycji 
pozostają jeszcze 8.444 wolne łóżka 
oraz 786 wolnych respiratorów. 

 � Komisja Europejska ogłasza pro-
pozycję systemu zielonych zaświad-
czeń cyfrowych dla wszystkich 
obywateli UE, który ma ułatwić 
bezpieczne przemieszczanie się na 
terenie Unii Europejskiej w czasie 
pandemii COVID-19. Zielone za-
świadczenia cyfrowe byłyby dowo-
dem na to, że dana osoba została za-
szczepiona, uzyskała ujemny wynik 
testu lub przeszła chorobę. Byłyby 
one dostępne nieodpłatnie w wersji 
cyfrowej lub papierowej. Komisja 
planuje stworzenie portalu umożli-
wiającego weryfikację zaświadczeń 
w całej UE.

18 marca
 � 181 nowych zakażeń w powie-
cie. Poziom dobowego wzrostu za-
chorowań jest już o krok od szczy-
tu z listopada. Podobnie w kraju 
–  ponad 27 tys. nowych przy-
padków. To drugi najwyższy wynik 
od początku pandemii. Polska jest 
już na czwartym miejscu w świecie 
pod względem liczby zakażeń od-
notowanych w ciągu ostatniej doby. 
Zmarło 356 osób.

 � Europejska Agencja Leków (EMA): 
szczepionka przeciwko koronawi-
rusowi firmy AstraZeneca jest bez-
pieczna i efektywna. Daje więcej 
korzyści niż ryzyko jej zastosowa-
nia. 

 � Premier Wielkiej Brytanii Johnson 
oświadcza, że przyjmie szczepion-
kę AstraZeneka, której podawanie, 
mimo pozytywnej opinii Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) i Eu-
ropejskiej Agencji Leków (EMA), w 

wielu krajach europejskich wzbu-
dza kontrowersje.

 � W Wielkiej Brytanii już ponad 25 
milionów osób otrzymało pierw-
szą dawkę szczepionki przeciw CO-
VID-19. To prawie połowa dorosłej 
populacji tego kraju.

20 marca
 � W polskich szpitalach przebywa 
23.293 chorych na COVID-19, 2.315 
z nich jest podłączonych do respi-
ratorów. Dla pacjentów przygotowa-
no 32.713 łóżek i 3.154 respiratory. 
Liczba zajętych łóżek covidowych 
jeszcze nigdy nie była tak duża.

 � Na posiedzeniu Rządowego Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego zapa-
da decyzja o o przyspieszeniu reje-
stracji na szczepienia dla osób 60+. 
Obecnie trwają zapisy na szczepie-
nia seniorów w wieku 67 i 68 lat. 
Zgodnie z planem, 22 marca roz-
poczyna się rejestracja osób z rocz-
ników 1955–1956. Natomiast już od 
23 marca ruszy rejestracja dla rocz-
ników 1957–1961. 25 marca wzno-
wione będą też zapisy dla seniorów 
powyżej 70 lat.

 � W całej Polsce zaczynają obo-
wiązywać jednolite rozszerzo-
ne obostrzenia. Swoją działalność 
muszą zawiesić:
 � hotele (wyjątkiem są m.in. hotele 
robotnicze, a także noclegi świad-
czone w ramach podróży służbo-
wych);

 � galerie handlowe – z wyjąt-
kiem m.in.: sklepów spożyw-
czych, aptek i drogerii, salonów 
prasowych, księgarni, sklepów 
zoologicznych i z artykułami bu-
dowlanymi; w galeriach handlo-
wych nadal będą mogły działać 
m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, 
bankowe, pralnie;

 � teatry, muzea, galerie sztuki 
(możliwa jest jednak organizacja 
prób i ćwiczeń, a także wydarzeń 
online);

 � kina (zakaz projekcji filmów do-
tyczy również domów i ośrod-
ków kultury);

 � baseny (wyjątkiem są baseny w 
podmiotach wykonujących dzia-
łalność leczniczą i dla członków 
kadry narodowej);

 � sauny, solaria, łaźnie tureckie, sa-
lony odchudzające, kasyna;

 � stoki narciarskie;
 � kluby fitness i siłownie;
 � obiekty sportowe (mogą działać 
wyłącznie na potrzeby sportu za-
wodowego i bez udziału publicz-
ności).

 � Wszyscy uczniowie w Polsce, w tym 
także w klasach 1-3, przechodzą 
na naukę zdalną. Rząd zaleca pra-
ce online wszędzie tam, gdzie jest 
to możliwe.

 � Szefowa UE Ursula von der Leyen 
grozi, że wstrzyma eksport szcze-
pionek na COVID-19 firmy Astra-
Zeneca, jeśli UE nie otrzyma obie-
canych dostaw jako pierwsza.

 � Policja w Londynie zatrzymuje 
dziesiątki osób po tym, jak tysiące 
przybyły do stolicy Wielkiej Bry-
tanii, aby zaprotestować przeciwko 
trwającym ograniczeniom. Demon-
stracje przeciwników ograniczeń 
odbywają się też w wielu innych eu-
ropejskich krajach – Niemczech, 
Austrii, Belgii, Finlandii, Rumunii i 
Szwajcarii. W Niemieckim Kessel 
protestuje ok. 20 tys. ludzi. Docho-
dzi do starć z policją.

 � W pustej sali Teatru Zdrojowego 
koncertuje młody pianista Jeremi 
Łukanus. Publiczność uczestniczy w 
recitalu poprzez transmisję online.

21 marca
 � Mutacja brytyjska wypiera inne wa-
rianty koronawirusa w Polsce. Jej 
udział w kolejnych badaniach ge-
nomu osiąga już wartość 80% – in-
formuje minister zdrowia.

 � AstraZeneca oświadcza, że jej szcze-
pionka przeciwko COVID-19 nie 
zawiera składników pochodzenia 
wieprzowego. To reakcja na zarzu-
ty płynące z  Indonezji, najbardziej 
zaludnionego kraju muzułmańskie-
go na świecie, że specyfik narusza 
prawo islamskie.

 � Przy wjeździe z Polski do Niemiec 
należy posiadać ze sobą negatywny 
wynik testu na koronawirusa. Test 
może być wykonany najwcześniej 
48h przed wjazdem. Czas liczy się 
od godziny pobrania próbki.

22 marca
 � Burmistrz Piotr Lewandowski 
wprowadza ograniczenia w przyj-
mowania interesantów w Urzędzie 
Miejskim w dniach od 23 marca 
do 6 kwietnia. Załatwianie spraw i 
udzielanie informacji odbywać się 
będzie telefonicznie, drogą elek-
troniczną, poprzez platformę ePU-
AP oraz za pośrednictwem ope-
ratora pocztowego w godzinach 
pracy Urzędu. Podania i inne do-
kumenty można składać również 
do skrzynki pocztowej umieszczo-
nej na drzwiach wejściowych Urzę-
du Miejskiego. W wyjątkowych sy-
tuacjach, szczególnie dotyczących 
spraw z zakresu działania Urzę-
du Stanu Cywilnego, możliwe bę-
dzie załatwianie spraw w obecno-
ści pracownika Urzędu, ale tylko 
po uprzednim kontakcie telefonicz-
nym.    

 � Minister zdrowia informuje, że 
według Sanepidu, prawie 50 proc. 
ognisk zakażeń jest identyfikowa-

nych w zakładach pracy. Apeluje, 
aby tam gdzie jest to możliwe, wy-
konywać pracę w systemie zdal-
nym.

 � Szczepionka AstraZeneca nie po-
woduje ryzyka zakrzepów – to wy-
nik najnowszych badań klinicznych 
przeprowadzonych w USA na po-
pulacji ponad 32 tys. osób. Nato-
miast skuteczność preparatu oka-
zuje się bardzo wysoka, także w 
grupie 65+. Kraje, które wcześniej 
wstrzymały podawanie szczepion-
ki, teraz wracają do jej stosowania. 
W Polsce wstrzymania nie zarzą-
dzono, ale nawet do 70 proc. zare-
jestrowanych nie stawiało się na 
szczepienie. Teraz – jak informuje 
minister Michał Dworczyk – powo-
li wraca w kraju zaufanie do szcze-
pionki AstraZeneca.

 � „Eksperci Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) są nadzwyczaj za-
niepokojeni. Wskazują, że liczby 
przypadków, hospitalizacji i zgo-
nów w Europie Środkowej na-
leżą do najwyższych na świecie. 
Wschód UE, tzw. kraje wyszehradz-
kie – Polska,  Czechy, Słowacja i 
Węgry, dociera do granic wytrzy-
małości. Wiele szpitali jest całko-
wicie zapełnionych, odnotowuje 
się coraz więcej szczególnie cięż-
kich przypadków COVID-19, także 
wśród młodych ludzi. I nigdzie in-
dziej w UE z powodu tej choroby 
nie umiera tyle ludzi, co na wscho-
dzie Wspólnoty”  – pisze niemiec-
ki dziennik „Die Welt”.  Rzeczywi-
sta liczba zakażeń koronawirusem 
może być znacznie większa, niż ofi-
cjalne dane – zaznacza gazeta. „Rzą-
dy Słowacji czy Polski same nie 
orientują się już w rzeczywistej sy-
tuacji epidemicznej w swoich kra-
jach. Mało się testuje, przy czym, 
jak w Polsce, 30 procent testów wy-
pada pozytywnie. Wielu chorych 
nie zgłasza się ze strachu, że nie 
będą mogli pójść do pracy” – rela-
cjonuje niemiecki dziennikarz. Do-
daje, że eksperci zakładają, iż liczby 
przypadków są od pięciu do dzie-
sięciu razy większe, co dla Polski 
oznaczałoby 125 tysięcy nowych za-
każeń dziennie. (dw.com)

 � W Niemczech po pierwszym 
ostrożnym luzowaniu restrykcji 
liczba covidowych pacjentów na 
oddziałach intensywnej terapii tak-
że wzrasta. Na niemieckich OIOM-
-ach zajętych jest ponad 3 tys. łóżek 
– tyle samo, co w szczytowym okre-
sie pierwszej fali pandemii wiosną 
ubiegłego roku.

 � Badania pokazują, że kobiety w cią-
ży, które otrzymały szczepionkę na 
koronawirusa, nie tylko uzysku-
ją ochronne przeciwciała, ale tak-
że mogą przekazać odporność dzie-
ciom.

23 marca
 � Prawie 180 osób przebywa obecnie 
na oddziałach covidowych w trzech 
szpitalach w powiecie kłodzkim, z 
czego 7 osób podłączonych jest do 
respiratora. Szpitale nadal są prze-
pełnione, a sytuacja jest znacznie 
poważniejsza niż jesienią – infor-
muje serwis 24klodzko.pl.

 � Szpitale są przepełnione w całej 
Polsce, przekłada się zabiegi, łóż-
ka na różnych oddziałach prze-
kształca się na covidowe. Karet-
ki i helikoptery krążą po kraju w 
poszukiwaniu miejsc dla pacjentów 
zaatakowanych przez koronawiru-
sa. Ostatniej doby do szpitali trafia 
ich prawie półtora tysiąca. Drama-
tycznie rośnie liczba bardzo cięż-
kich przypadków, a pacjenci wal-
czący o życie są coraz młodsi. Tak 
źle nie było od początku pandemii. 
Problemem jednak nie jest brak łó-
żek czy sprzętu, ale ludzi, persone-
lu medycznego – relacjonują Fak-
ty TVN.

 � Piąty tydzień z rzędu rośnie liczba 
zakażeń na świecie. Również licz-
ba zgonów wzrasta, po wcześniej-
szym ponadmiesięcznym okresie 
spadków. 

 � Kanclerz A. Merkel ogłasza, że 
Niemcy znajdują się w „nowej pan-
demii”.  Dotychczasowe zasady loc-
kdownu zostaną przedłużone do 18 
kwietnia.

 � Węgry zaakceptował  stosowanie 
drugiej chińskiej szczepionki – Co-
nvidecia. Wcześniej podobną decy-
zję wydano w stosunku do produk-
tu Sinopharm.

 � 17 osób zmarło z powodu CO-
VID-19 w ciągu minionej doby w 
Wielkiej Brytanii. Rząd informu-
je, że jest to najniższy dobowy bi-
lans od 28 września ub. r. Masowe 
szczepienia i wciąż obowiązujący 
lockdown przynoszą efekt.

24 marca
 � 16 śmiertelnych ofiar korona-
wirusa w powiecie, 114 nowych 
przypadków zakażeń. W kra-
ju największa ilość zachorowań 
od początku pandemii – 29.978. 
Liczba zgonów – 575.

 � W szpitalu tymczasowym na PGE 
Narodowym odbywa się inaugura-
cja... szczepień służb mundurowych. 
Funkcjonariusze reprezentujący 
Policję, Państwową Straż Pożar-
ną, Służbę Ochrony Państwa, Straż 
Graniczną oraz Służbę Więzienną 
przyjęli pierwsze dawki szczepio-
nek. Program szczepień obejmie 
także m.in. członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych oraz ratowników 
górskich i wodnych wykonujących 
zadania ratownicze. Natomiast w 
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Wojskowym Instytucie Medycznym 
rozpoczynają się szczepienia żołnie-
rzy Wojska Polskiego. 

 � Mija rok od pierwszego potwier-
dzonego przypadku zarażenia ko-
ronowirusem w powiecie kłodz-
kim. Wykryto go u mieszkanki 
Kudowy. W ciągu roku zachorowa-
ły 8.039 osoby, 263 zmarły w związ-
ku z COVID-19.

 � „Apelujemy do wszystkich księży 
proboszczów o bardzo poważne po-
dejście do obowiązujących zasad 
dotyczących liczby wiernych, któ-
rzy w jednym czasie mogą uczest-
niczyć w nabożeństwach” – piszą we 
wspólnym apelu minister zdrowia i 
sekretarz generalny Konferencji 
Episkopatu Polski.

25 marca
 � Dzień po dniu pada kolejny re-
kord pandemii w Polsce:  34.151 
wykrytych zakażeń. Do tego 
520 zgonów. Służba zdrowia jest 
na granicy wydolności. Karetki z 
pacjentami krążą w poszukiwaniu 
miejsc lub stoją w kolejkach pod 
SOR-ami. Na kwarantannie przeby-
wa 435 tys. osób.

 � Rząd ogłasza wprowadzenie no-
wych zasad bezpieczeństwa od so-
boty 27 marca.

 � W Polsce 14-dniowa skumulowana 
zapadalność na 100 tys. ludności wy-
nosi 716,7 (według stanu opubliko-
wanego 25 marca). W krajach UE 
sąsiadujących z RP ten współczyn-
nik wynosi: w Niemczech – 194,83; 
w Czechach – 1.328,25; na Słowacji 
– 446,92; na Litwie – 247,31.

 � Unia Europejska zaostrza nadzór 
nad eksportem szczepionek prze-
ciwko koronawirusowi, tak aby 
mieć możliwość większego bloko-
wania wysyłki do krajów o wyż-
szych wskaźnikach szczepień, 
takich jak Wielka Brytania, lub ta-
kich, które nie dzielą się szczepion-
kami wyprodukowanymi przez sie-
bie.

 � Kanadyjski departament zdrowia 
podaje, że zaktualizował etykietę 
szczepionki przeciwko COVID-19 
wyprodukowanej przez firmę 
AstraZeneca, aby zawierała infor-
mację na temat „bardzo rzadkich 
zgłoszeń zakrzepów krwi związa-
nych z niskim poziomem płytek 
krwi”. Władze Kanady popierają 
stosowanie tej szczepionki – do-
tychczas nie zostały zgłoszone żad-
ne informacje o pojawieniu się za-
krzepów po jej podaniu.

26 marca
 � W powiecie 151 nowych zacho-
rowań i dwa zgony.

 � Wojewoda dolnośląski po raz ko-
lejny podejmuje decyzję o zwięk-
szeniu liczbę łóżek covidowych, 
w Specjalistycznym Centrum Me-
dycznym w Polanicy-Zdroju – do-
nosi portal 24klodzko.pl. Od 28 
marca SCM ma zapewnić 67 łóżek 
dla pacjentów z podejrzeniem lub 
potwierdzonym zakażeniem SAR-
S-CoV-2, w tym 6 łóżek intensyw-
nej terapii, z kardiomonitorem oraz 
możliwością prowadzenia tlenote-
rapii i wentylacji mechanicznej. To 
oznacza zwiększenie liczby łóżek 
covidowych o 12, w tym jedno wię-
cej na intensywnej terapii. 

 � Krzywa rekordu zachorowań 
w kraju nadal pnie się do góry: 
35.143 nowych przypadków 
COVID-19 oraz 443 zgony. W 
ciągu doby wykonano ponad 107,7 
tys. testów na koronawirusa. Śred-
nia dzienna liczba nowych przypad-
ków w ujęciu tydzień do tygodnia 
wzrosła o ok. 27 proc, liczba zgo-
nów – o ok. 20 proc.

 � Minister Michał Dworczyk zapo-

wiada, że do końca kwietnia do Pol-
ski dotrze 7 mln dawek szczepio-
nek.

 � Ministerstwo Zdrowia uruchamia 
możliwość zgłaszania się na bez-
płatne testy na COVID-19 za pomo-
cą profilu zaufanego. Skierowanie 
będzie wystawiane automatycznie. 
Pozostałe sposoby uzyskiwania 
skierowań wciąż są dostępne.

 � Minister spraw wewnętrznych i 
administracji, komendant główny 
Policji i główny inspektor sanitar-
ny podczas wspólnej konferencji 
prasowej zapowiadają, że działania 
służb państwowych wobec osób, 
które nie przestrzegają ograniczeń 
będą bardzo stanowcze.

 � AstraZeneca, Pfizer/BioNTech i 
Moderna uruchamiają w UE nowe 
zakłady i linie produkcyjne swoich 
szczepionek przeciw COVID-19.

 � Firma AstraZeneca nie będzie mo-
gła eksportować swojej szczepionki 
przeciwko COVID-19 z Europy do-
póki nie wywiąże się z umów na do-
stawy preparatu zawartych z Unią 
Europejską.

27 marca
 � 176 nowych przypadków CO-
VID-19 w powiecie. To rekord 
trzeciej fali pandemii. W kraju – 
31.757 i 448 zgonów.

 � W trzech szpitalach powiatu kłodz-
kiego przebywa 204 pacjentów z 
objawami COVID-19, zajęte są już 
niemal wszystkie miejsca. Tylko w 
ciągu ostatniej doby do szpitali przy-
jęto 14 osób. „Z naszych rozmów z 
personelem medycznym wynika, że 
aktualnej sytuacji w szpitalach nie 
można w ogóle porównać do sy-
tuacji jesiennej – jest znacznie go-
rzej, a kadra pracuje na skraju wy-
trzymałości” – relacjonuje portal 
24klodzko.pl.

 � Zaczynają obowiązywać zaostrzone 
zasady bezpieczeństwa.
 � Wielkopowierzchniowe skle-
py meblowe i budowlane o po-
wierzchni powyżej 2.000 m kw. 
zostają zamknięte. Centra i ga-
lerie handlowe – tak jak przed-
tem – pozostają zamknięte, z 
wyjątkiem m.in.: sklepów spo-
żywczych, aptek i drogerii, sa-
lonów prasowych, księgarni. W 
placówkach handlowych na tar-
gu lub poczcie obowiązują nowe 
limity osób: 1 osoba na 15 m kw. 
– w sklepach do 100 m kw., 1 
osoba na 20 m kw.  – w sklepach 
powyżej 100 m kw.

 � Zakaz działalności obejmuje sa-
lony fryzjerskie, urody i kosme-
tyczne.

 � Zamknięte zostają żłobki i przed-
szkola.  Wyjątkiem będzie spra-
wowanie opieki nad dziećmi pra-
cowników medycznych i służb 
porządkowych (m.in. żołnierzy, 
funkcjonariuszy policji i straży 
pożarnej). Rodzice mogą skorzy-
stać z dodatkowego zasiłku opie-
kuńczego.

 � Działalność obiektów sporto-
wych jest ograniczona wyłącznie 
do sportu zawodowego. Wszelkie 
wydarzenia będą mogły się odby-
wać bez udziału publiczności.

 � W miejscach kultu religijnego 
obowiązuje nowy limit osób – 
na 1 osobę musi przypadać 20 
m kw.

 � Bez zmian pozostaje obowiązek 
zakrywania ust i nosa oraz za-
chowywanie 1,5 m odległości od 
innych osób.

 � Rząd apeluje, by w okresie świąt 
ograniczyć kontakty wyłącznie 
do najbliższych domowników. 
Zaleca także pracę online wszę-
dzie tam, gdzie jest to możliwe.

 � Pozostałe ograniczenia bez 
zmian.

28 marca
 � Agencja prasowa Bloomberg pu-
blikuje ranking państw walczących 
z koronawirusem. Oceniana jest 
głównie skuteczność. W najnow-
szym Polska jest na 50. miejscu na 
53 kraje. Gorzej tylko w Brazylii, 
Czechach i Meksyku. Pierwsze trzy 
zajmują: Nowa Zelandia, Singapur i 
Australia. 

 � Za pośrednictwem programu CO-
VAX (mającego na celu zaopatry-
wanie najbiedniejszych państw w 
szczepionki przeciwko koronawiru-
sowi) dostarczono 32 miliony szcze-
pionek do 61 krajów, ale 36 krajów 
nadal czeka na dostawy, aby rozpo-
cząć szczepienia.

30 marca
 � Rząd ogłasza przyspieszenie Na-
rodowego Programu Szczepień: 
większą liczbę punktów szczepień, 
poszerzenie kadry kwalifikującej 
i wykonującej szczepienia i więcej 
szczepionek już w II kwartale br. – 
Do końca II kwartału chcemy za-
szczepić 20 mln osób, a do końca 
sierpnia – wszystkich chętnych – 
mówi premier Mateusz Morawiec-

ki. Według tych zapowiedzi szcze-
pienia będą przeprowadzane nie 
tylko w przychodniach POZ (i in-
nych stacjonarnych placówkach 
medycznych), ale także w szpita-
lach rezerwowych, szpitalach po-
wiatowych (w każdym powiecie 
jeden szpital), w punktach samo-
rządowych (w każdym powiecie je-
den punkt samorządowy), punk-
tach drive thru, zakładach pracy i 
w aptekach. Kwalifikować do szcze-
pień będą już nie tylko lekarze, 
ale również stomatolodzy, felcze-
rzy, pielęgniarki, położne, ratowni-
cy medyczni, diagności, farmaceuci, 
fizjoterapeuci, asystenci medyczni 
oraz studenci ostatniego roku stu-
diów medycznych. Podstawą kwa-
lifikacji do szczepienia przeciw 
COVID-19 będzie już nie badanie 
lekarskie, ale kwestionariusz wstęp-
nego wywiadu. W kwietniu urucho-
mione mają być zapisy dla roczni-
ków od 1962 (12 kwietnia) do 1972 
(23 kwietnia).

 � Zaczynają obowiązywać nowe, 
ujednolicone zasady dotyczą-
ce kwarantanny dla przyjeż-
dżających do Polski. Podróżni 
przybywających do Polski ze stre-
fy Schengen podlegają kwarantan-
nie, chyba że przedstawią negatyw-
ny wynik testu na COVID-19. Test 
(PCR lub antygenowy) będzie mu-
siał być wykonany nie później niż 
48 godzin przed przekroczeniem 
granicy. Nowe zasady obejmują 
wszystkie środki transportu: trans-
port zbiorowy i indywidualny oraz 
piesze przekraczanie granicy. Po-
dróżni, którym została nałożona 
kwarantanna w Polsce, mogą wy-
konać test, którego negatywny wy-
nik zwolni z kwarantanny. Każdy z 
podróżujących przybywających do 
Polski spoza strefy Schengen jest 
kierowany na kwarantannę.  Po-
dróżni, którym została nałożona 
kwarantanna, mogą w Polsce wy-
konać test, którego negatywny wy-
nik zwolni z kwarantanny. Z kwa-
rantanny nie będzie zwalniać test 
wykonany w kraju, z którego przy-
bywa dana osoba. Osoby zaszcze-
pione na COVID-19 są zwolnione 
z kwarantanny. Będzie to dotyczyć 
osób, którym wystawiono zaświad-
czenie o wykonaniu szczepienia 
ochronnego szczepionką, która zo-
stała dopuszczona do obrotu w Unii 
Europejskiej.

 � W Wielkiej Brytanii po raz pierw-
szy od października nie odnotowa-
no żadnych zgonów związanych z 

COVID-19. Na wyspach ponad 30 
mln mieszkańców otrzymało przy-
najmniej pierwszą dawkę szcze-
pionki.

 � Niemieckie laboratorium BioN-
Tech ogłasza, że zamierza wypro-
dukować w 2021 r. do 2,5 miliarda 
dawek swojej szczepionki opraco-
wanej we współpracy z amerykań-
skim Pfizerem, czyli o 25% więcej 
niż pierwotnie zapowiadano.

31 marca
 � Aż 14 mieszkańców powia-
tu kłodzkiego umiera ostatniej 
doby w związku z COVID-19. W 
skali kraju liczba zgonów wyno-
si 653 i jest bliska rekordowi z 25 
listopada (674). Nowo wykrytych za-
każeń jest w powiecie 89, w całej 
Polsce – 32.874. 

 � Minister zdrowia informuje na 
konferencji prasowej, że sytuacja 
na Śląsku jest krytyczna pod wzglę-
dem liczby zachorowań i hospitali-
zacji. Planowane jest relokowanie 
ze śląskich szpitali do placówek w 
ościennych województwach do 170 
pacjentów. W stan gotowości zosta-
ły postawione wszystkie południo-
we załogi Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Wsparcie zadekla-
rowało wojsko. System się zała-
mał, stoimy przed ścianą – oce-
niają eksperci.

 � W posiedzeniu Wojewódzkiego 
Sztabu Kryzysowego COVID-19 w 
Szpitalu Tymczasowym we Wrocła-
wiu uczestniczy premier. Zdecydo-
wano o powiększeniu bazy łóżek na 
Dolnym Śląsku.

 � Ministerstwo Finansów podaje, że 
od początku epidemii Krajowa Ad-
ministracja Skarbowa wydała po-
nad 76,2 tys. decyzji o przyznaniu 
ulg na łączną kwotę ok. 6,7 mld zł.

 � Nie koniec zamieszania wokół 
szczepionki brytyjsko-szwedzkiego 
koncernu AstraZeneca. Niemiecka 
Stała Komisja ds. Szczepień wyda-
je zalecenie, że preparat powinien 
być podawany tylko osobom powy-
żej 60 r.ż. A to z powodu objawów 
zakrzepowo-zatorowych. 31 takich 
zakrzepów krwi zostało zgłoszo-
nych do 29 marca na ok. 2,7 milio-
nów dawek AstraZeneca, które zo-
stały podane w całych Niemczech 
do tej pory. Dziewięć osób zmarło 
i wszystkie przypadki, z wyjątkiem 
dwóch, dotyczyły kobiet w wieku 
od 20 do 63 lat. Wcześniej Kana-
da zawiesiła stosowanie szczepion-
ki AstraZeneca u osób poniżej 55. 
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roku życia.
 � Tymczasem AstraZeneca zmienia 
rynkową nazwę swojej szczepion-
ki. Teraz nazywa się ona Vaxzevria.

 � Amerykańska firma Pfizer Inc. i jej 
niemiecki partner BioNTech poin-
formowały w środę, że po przepro-
wadzeniu testów można potwier-
dzić 100-procentową skuteczność 
szczepionki przeciwko COVID-19 
dla dzieci w wieku 12-15 lat.

 � Przywódcy 23 państw oraz Świa-
towa Organizacja Zdrowia (WHO) 
apelują o wypracowanie międzyna-
rodowego traktatu, który zapewnił-
by lepsze przygotowanie świata na 
kolejną globalną pandemię. Nie ma 
wśród nich USA, Chin ani Rosji. 
Nie ma też Polski.

1 kwietnia
 � 155 nowych zakażeń i dwa zgo-
ny w powiecie. W kraju znowu 
rekord pandemii – 35.251 no-
wych przypadków COVID-19. 
Zmarło 621 osób. Pogarsza się 
sytuacja w województwie dolnoślą-
skim.

 � Starosta kłodzki Maciej Awiżeń 
(FB): „W powiecie kłodzkim dziś 
jest 2.659 osób na kwarantannie. W 
trzech szpitalach mamy trzy oddzia-
ły covid – w sumie 227 łóżek co-
vidowych, z czego 213 jest obecnie 
zajętych, w tym 12 osób pod respi-
ratorami i 5 pod high-flowami (apa-
rat wspomagający płuca). Radni po-
wiatowi wczoraj na sesji zgodzili 
się na kolejny zakup trzech high-
-flow. Oczekujemy na kolejne trzy 
od Wojewody. Na szczęście w po-
wiecie szczepienia są wykonywane 
wzorcowo i ponad 30 tys. osób jest 
już zaszczepionych. Ale nadal sytu-
acja jest dramatyczna, coraz młodsi 
ludzie chorują i umierają…”

 � Nocą niespodziewanie otwarte zo-
stają zapisy na szczepienia osób 
40+, i to na kwietniowe terminy, 
podczas gdy wedle harmonogra-
mu nie rozpoczęto jeszcze rejestra-
cji 60-latków. Sprawa wywołuje po-
lityczną burzę. Rząd tłumaczy, że to 
awaria systemu rejestracji i prze-
prasza. Pacjencji w wieku 40-49 lat, 
którym udaje się uzyskać termin 
do 5 kwietnia, maja zostać zaszcze-
pieni. Pozostali otrzymają propozy-
cje terminu majowego.

 � Rząd zapowiada, że w drugim 
kwartale przeznaczy 30 mld zł na 
ochronę miejsc pracy i wsparcie 
przedsiębiorców, w tym właścicie-
li sklepów zamkniętych przez loc-
kdown.

 � Na Węgrzech od kilku dni odno-
towuje się najwyższy na świecie 
wskaźnik śmiertelności z powodu 
COVID-19. Wynosi on 26,4 na mi-
lion mieszkańców. To o wiele wię-
cej, niż w przodujących do niedaw-
na w tej statystyce Czechach czy 
w jakimkolwiek innym kraj do tej 
pory. Dla porównania dla Polski 
wskaźnik ten wynosi 10,21 plasując 
nasz kraj na 10. miejscu.

 � W brazylijskim stanie Sao Paulo zo-
staje wykryty nowy wariant koro-
nawirusa SARS-CoV-2, przypomi-
nający ten wykryty po raz pierwszy 
w RPA.

 � Prezydent Francji ogłasza, że od 
3 kwietnia na terenie całego kra-
ju zostanie wprowadzony surowy 
lockdown, obowiązujący dotychczas 
w Paryżu i kilku innych regionach. 
Ograniczenia będą obwiązywały 
przez co najmniej miesiąc.

2 kwietnia
 � Izrael planuje rozpocząć szczepie-
nia dzieci w wieku od 12 do 15 lat 
szczepionką firmy Pfizer. Badania 
wykonane przez producenta wska-
zują na pełna skuteczność szcze-

pionki w tej grupie wiekowej, a 
wkrótce w USA rozpocznie się pro-
cedura dopuszczenia preparatu do 
stosowania wśród dzieci. W Izraelu 
dwie dawki szczepionki otrzymała 
już ponad połowa ludności.

 � Światowa Organizacja Zdrowia 
określa proces szczepień w Euro-
pie jako „zdecydowanie zbyt powol-
ny”. Równocześnie podkreślono, że 
sytuacja epidemiczna na kontynen-
cie jest najgorsza od wielu miesięcy.

 � Wielka Brytania: Agencja Regu-
lacyjna Leków i Produktów Opie-
ki Zdrowotnej informuje o wy-
kryciu 30 przypadków rzadkich 
incydentów zakrzepowo-zatoro-
wych u osób, którym podano szcze-
pionkę AstraZeneca.

3 kwietnia
 � Specjaliści radzą, by tegorocz-
ną Wielkanoc spędzić w bar-
dzo wąskim gronie rodzinnym 
i z dala od kościoła. Świątynie 
należą do miejsc, w których ła-
two dochodzi do zakażenia. Pomi-
mo apeli rząd nie ogranicza w nich 
zagęszczenia tak bardzo, jak w ub. 
roku. We mszy uczestniczyć może 
jedna osoba na 20 m kw., przy za-
chowaniu dystansu społecznego 
(min. 1,5 m) oraz z zasłonięciem ust 
i nosa. Natomiast w spotkaniach or-
ganizowanych w domu udział może 
brać pięć osób oprócz gospodarza 
i mieszkańców. Do tego limitu nie 
wliczają się zaszczepieni drugą daw-
ką szczepionki na koronawirusa, o 
ile preparat został im podany co 
najmniej siedem dni wcześniej.

5 kwietnia
 � Łagodzenie lockdownu od 12 kwiet-
nia zapowiada premier Wielkiej 
Brytanii Boris Johnson. W wyniku 
surowych obostrzeń i masowych 
szczepień liczba nowych zakażeń 
na wyspach spadła z ponad 60 do 
3 tysięcy nowych zakażeń dziennie.

7 kwietnia
 � Rząd przedłuża obowiązują-
ce obostrzenia do 18 kwietnia. 
Choć od kilku dni odnotowuje się 
mniejszą liczbę zakażeń, to praw-
dziwy stan epidemii obrazuje ak-
tualna dobowa liczba zgonów (638) 
oraz sytuacja w szpitalach. A ta jest 
wciąż bardzo trudna. Zajętych jest 
blisko 34,7 tys. (78%) łóżek covido-
wych, wykorzystywanych ponad 3,3 
tys. (ok. 79%) respiratorów. To naj-
więcej od początku pandemii. Dwa 
tygodnie wcześniej zajętych łóżek 
było ponad 27 tys., a respiratorów 
– 2,6 tys.

 � Narodowy Program Szczepień ma 
dynamicznie przyspieszyć. W naj-
bliższych dwóch tygodniach do 
punktów trafi ponad 2 mln dawek 
szczepionek. W dużych miastach 
szykuje się punkty szczepień maso-
wych. Tymczasem ostatnio Polska 
spada w światowych statystykach 
szczepień na coraz dalsze pozycje.

 � Europejska Agencja Leków (EMA) 
poinformowała, że przeprowadzo-
no szczegółową analizę 86 przy-
padków zakrzepicy po szczepie-
niu preparatem firmy AstraZeneca, 
z których 18 zakończyło się zgo-
nem. Agencja przyznała, że istnieje 
prawdopodobieństwo wystąpie-
nia zakrzepów po szczepieniu. 
Jest ono jednak bardzo niskie. 
EMA przypomina, że COVID-19 
wiąże się z ryzykiem hospitalizacji i 
zgonu, natomiast korzyści ze szcze-
pionki w zapobieganiu chorobie 
zdecydowanie przeważają nad ryzy-
kiem skutków ubocznych. 
Do 4 kwietnia br. do systemu Eu-

draVigilance (europejski system słu-

żący do zgłaszania m.in. niepożąda-
nych działań leków) zgłoszono łącznie 
169 przypadków zakrzepicy zatoki żyl-
nej mózgu i 53 przypadki zakrzepicy 
żył splanchnicznych. Do tego dnia 
w Europejskim Obszarze Gospodar-
czym i Wielkiej Brytanii zaszczepiono 
preparatem firmy AstraZeneca ok. 34 
mln osób.

EMA podaje, jakie objawy po przy-
jęciu szczepionki powinny zaniepoko-
ić. To duszność, ból klatki piersiowej, 
obrzęk nogi, uporczywy ból brzucha, 
objawy neurologiczne, w tym silne i 
uporczywe bóle głowy lub niewyraź-
ne widzenie, małe plamy krwi pod 
skórą poza miejscem wstrzyknięcia. Z 
tymi objawami należy zgłosić się po 
pomoc medyczną.
 � Według największego do tej pory 
opublikowanego badania u jednej 
na trzy osoby, które przezwyciężyły 
COVID-19, sześć miesięcy później 
diagnozuje się problemy neurolo-
giczne lub psychiatryczne.

 � Wasz trud i wysiłek, który wkłada-
cie w pracę zwłaszcza teraz w cza-
sach pandemii jest ponadludzki 
– zaznacza burmistrz Piotr Lewan-
dowski, składając pracownikom 
służby zdrowia życzenia z okazji ich 
święta (FB).

 � Rząd czeski zatwierdza pierwsze 
w tym roku poluzowanie ograni-
czeń związanych z koronawirusem, 
w tym ponowne otwarcie niższych 
klas szkół podstawowych i wybra-
nych sklepów.

 � Węgry łagodzą ograniczenia do-
tyczące koronawirusa. Wg oficjal-
nych danych, ok. jednej czwartej 
populacji tego kraju otrzymało co 
najmniej pierwszą dawkę szcze-
pionki.

8 kwietnia
 � Najczarniejszy jak dotąd dzień 
pandemii w Polsce – 954 zgony 
(o 280 więcej niż rekordowego 25 
listopada). Przyczyną 241 z nich jest 
wyłącznie COVID-19. Ministerstwo 
Zdrowia wskazuje, że wysoka licz-
ba zgonów to wynik m.in. opóźnień 
w raportowaniu, spowodowanych 
okresem świątecznym. Nowych za-
każeń jest 27.997. W powiecie 85 
nowo zarażonych i 12 zgonów.

 � Rząd rejestruje nauczycieli na szko-
lenia w ramach programu „Aktyw-
ny powrót uczniów do szkoły po 
pandemii”. Szkolenie obejmie za-
gadnienia dotyczące metod prze-
ciwdziałania skutkom hipokinezji 
– bezczynności ruchowej, izolacji 
społecznej czy zdrowotnej, poja-
wiającym się w związku z pande-
mią. Podczas warsztatów poruszane 
będą również kwestie psychologicz-
ne.

 � Na Słowacji media publikują opi-
nię państwowej agencji kontroli 
leków (ŠÚKL) nt. dostarczonej na 
początku marca transzy 200 tys. da-
wek rosyjskiej szczepionki Sputnik 
V. W opinii uznano, że szczepionki 
te nie są tożsame ani z preparatem 
ocenianym obecnie przez Europej-
ską Agencję Leków (EMA), ani opi-
sywanym w czasopiśmie medycz-
nym „The Lancet”. Według ŠÚKL, 
szczepionki Sputnik V wykorzysty-
wane w ok. 40 krajach świata „łą-
czy tylko nazwa”, a różnice dotyczą 
kwestii fundamentalnych, jak skład 
czy sposób przechowywania. ŠÚKL 
zaznaczyła, że mimo ponawianych 
próśb, strona rosyjska nie dostar-
czyła ok. 80% potrzebnych infor-
macji. Agencja uznała więc, że nie-
możliwe jest przyjęcie konkluzji i 
zaleca szczepienia tylko szczepion-
kami z pozytywną opinią EMA.

9 kwietnia
 � 28.487 nowych zakażeń i 768 

zgonów w kraju. W powiecie 
odpowiednio 113 i 1.

 � Rada Gabinetowej pod przewodnic-
twem prezydenta Andrzeja Dudy 
rozmawia o sytuacji epidemicznej 
oraz dalszej strategii działań pań-
stwa w walce z COVID-19. Prezy-
dent był często krytykowany za 
swoją nieobecność w walce z pan-
demią.

 � Afryka znajduje się na uboczu świa-
towej kampanii szczepień przeciw-
ko COVID-19. Wg danych WHO, 
jedynie 2 proc. ludności kontynen-
tu otrzymało szczepionkę z powo-
dów problemów z dostawami, bra-
ków kadrowych i finansowych.

10 kwietnia
 � 24.856 nowych zakażeń i 749 
zgonów w kraju. W powiecie – 
58 i 7.

 � Narodowy Fundusz Zdrowia ogła-
sza program rehabilitacji dla pa-
cjentów, którzy chorowali na CO-
VID-19. Rehabilitacja potrwa od 2 
do 6 tygodni. Skierowanie będzie 
mógł wystawić lekarz ubezpiecze-
nia zdrowotnego.

 � Dyrektor chińskiego Centrum Pre-
wencji i Kontroli Chorób stwierdza, 
że skuteczność krajowych szcze-
pionek w zapobieganiu zachorowa-
niom na COVID-19 jest niska i na-
leży rozważyć mieszanie różnych 
preparatów w celu zwiększenia ich 
skuteczności. Wcześniej badania 
w Brazylii określiły skuteczność 
szczepionki Sinovac na ok. 50%.

12 kwietnia
 � Z badań przeprowadzonych w Izra-
elu wynika, że szczepionka Pfizera 
jest mniej skuteczna przeciw wa-
riantowi południowoafrykańskie-
mu w porównaniu z oryginalnym 
wirusem i wariantem brytyjskim.

 � Czeskie szkoły, biblioteki, ogrody 
zoologiczne i niektóre sklepy zosta-
ją ponownie otwarte po miesiącach 
restrykcji. Sześciomiesięczny stan 
wyjątkowy wygasł o północy, zno-
sząc ograniczenia w poruszaniu się, 
w tym godzinę policyjną.

 � Anglicy mogą już korzystać z re-
stauracji i pubów, ale tylko na świe-
żym powietrzu. Tłumy ruszyły, by 
napić się piwa. Otwarte są niemal 
wszystkie sklepy, salony fryzjerskie, 
salony piękności oraz siłownie, jed-
nak spotykanie się z w pomieszcze-
niach jest nadal mocno ograniczo-
ne.

13 kwietnia
 � Stany Zjednoczone zalecają wstrzy-
manie podawania szczepionki John-
son&Johnson w celu zbadania do-
niesień o rzadkich, ale potencjalnie 
niebezpiecznych zakrzepach krwi. 
Badane są przypadki sześciu kobiet 
w wieku od 18 do 48 lat, jedna oso-
ba zmarła. W USA podano ponad 
6,8 mln dawek szczepionki J&J.

14 kwietnia
 � Choć dzienny przyrost zakażeń 
w kraju zdaje się nieco spadać, to 
wciąż jest bardzo wysoki – 21.283 
nowe przypadki ostatniej doby. 
Ale to liczba zgonów oraz zajętych 
łóżek covidowych oddaje prawdzi-
wiej obraz sytuacji – tych pierw-
szych jest aż 803, tych drugich – 
33.906 (78 proc.). W powiecie od 
kilku dni wyraźne spadki liczby 
wykrytych zachorowań – ostatniej 
doby tylko 12.

 � Rząd przedłuża obowiązujące 
obostrzenia do 25 kwietnia. Z 
tym wyjątkiem, że od 19 kwietnia 
dzieci wrócą do przedszkoli i żłob-
ków, dopuszczona będzie możliwość 

uprawiania sportu w obiektach 
sportowych na świeżym powietrzu 
dla grup do 25 osób i uczestnictwa 
dzieci i młodzieży we współzawod-
nictwie sportowym prowadzonym 
przez odpowiedni polski związek 
sportowy. Zasiłki opiekuńcze zwią-
zane z pandemią przedłużone do 25 
kwietnia. Hotele i obiekty noclego-
we pozostają zamknięte do 3 maja 
włącznie.

 � Do końca sierpnia wszyscy chętni 
powinni dostać szczepionkę – obie-
cuje minister Michał Dworczyk. 

 � Kolejne państwa zawieszają użycie 
szczepionek firmy ohnson & John-
son przeciwko koronawirusowi 
Covid-19. DO USA dołączyła Unia 
Europejska oraz Republika Połu-
dniowej Afryki.

 � Premier Wielkiej Brytanii powie-
dział, że spadek zgonów z powodu 
COVID-19 w większej mierze jest 
wynikiem trzymiesięcznego loc-
kdownu niż programu szczepień 
i że liczba przypadków wzrośnie, 
gdy ograniczenia zostaną złagodzo-
ne. Wielka Brytania jest, po Izraelu, 
krajem z największym odsetkiem 
osób, które dostały pierwszą dawkę 
szczepienia.

15 kwietnia
 � 21.130 nowych zakażeń i 682 zgony 
w kraju. W powiecie nowych 100 
przypadków koronawirusa.

 � Od początku pandemii w powie-
cie kłodzkim wykryto 9.771 za-
każeń koronawirusem. Z tego w 
ciągu miesiąca przybyło 2.640. 
W tym czasie zmarło w związku 
z infekcją 81 mieszkańców. 

 � W województwie dolnośląskim od 
początku pandemii zakaziło się 
189.864 osoby, zmarło 3.811.

 � W kraju aktualnie zakażonych 
jest 342.994 osób (przed miesią-
cem – 297.179). Średnia zakażeń na 
100 tys. mieszkańców w ciągu ostat-
nich siedmiu dni to 53,88 (45,57). 
Liczba zakażonych pacjentów wy-
magających respiratorów wynosi 
3.443 (2.139). Liczba osób na kwa-
rantannie to 352.951 (314.744). Od 
początku pandemii zakaziło się już 
2.642.242 mieszkańców naszego 
kraju, wyzdrowiało 2.238.638, zmar-
ło 60.610. Wykonano ponad 13,3 
mln testów na obecność korona-
wirusa.

 � Przeciwko COVID-19 zaszcze-
piono w Polsce pierwszą daw-
ką ponad 6 mln osób (przed mie-
siącem było to prawie 3 mln osób), 
drugą – 2,2 mln (1,6). Dzienna licz-
ba szczepień to 244 tys. (23,5 tys.). 
Odnotowano 6.132 przypadki nie-
pożądanych odczynów poszcze-
piennych. W skali światowej Polska 
zajmuje 52. miejsce w odsetku wy-
szczepienia populacji przynajmniej 
jedną dawką (15,41 proc.). W na-
szym regionie najlepiej radzą so-
bie Węgry (32 proc.). Średnia UE 
to 16.64 proc. 

 � W powiecie kłodzkim wykonano 
dotąd  37.617 szczepień, w tym dru-
ga dawką – 11.254. Dzienna liczba 
szczepień to 1.205.

 � Na świecie wykryto dotąd ponad 
139,4 mln zakażeń COVID-19, 
zmarło prawie 3 mln osób. W prze-
liczeniu na 1 milion mieszkańców 
w liczbie zakażeń przoduje Ando-
ra, dalej Czarnogóra, Czechy, San 
Marino, Gibraltar, Słowenia, Luk-
semburg, USA. Polska jest na 31 
miejscu (przed miesiącem – na 44). 
Jednak w liczbie zgonów nasz kraj 
jest na 20. pozycji.

Krzysztof
Jankowski
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Jesion na cztery
strony świata
Duszniki mają kolejny pomnik przyrody – jesion wyniosły. To dopiero siódme drzewo
pomnikowe w naszym mieście, jedyny jesion wśród lip i buków. 

Rośnie u zbiegu ulic Orlickiej, 
Słonecznej i Wybickiego, rozło-
żysty i wysoki na 19 metrów. Na 
podstawie średnich wartości rocz-
nych przyrostów ustalono, że ma 
210 lat. To oznacza, że „przyszedł 
na świat” mniej więcej w tym sa-
mym roku, co Fryderyk Chopin. 

Pamięta czasy, gdy Bad Reinerz do-
piero zyskiwało na uzdrowiskowej 
sławie: wszak dopiero w 1769 r. mia-
steczko oficjalnie uznano za uzdrowi-
sko w Prusach, a w 1802 r. wybudo-
wano pierwsze pawilony i urządzenia 
kąpielowe.  Gdy jesion miał kilka lat, 
w Bad Reinerz (za obecnym dworcem 
PKP) w 1832 r. założono cmentarz ży-
dowski, po którym nie został żaden 
ślad. Gdy miał kilkanaście lat, jego 
rówieśnik Fryderyk Chopin dał w 
Dusznikach swój pierwszy zagranicz-
ny koncert, którego pamiątką jest fe-
stiwal. Gdy miał setkę, w Dusznikach 
uruchomiono linię kolejową. Pamię-
ta rządy wybitnego burmistrza Pau-
la Denglera, którego dom nadal stoi 
w rynku. Pamięta, jak podczas pierw-
szej wojny w zdroju stworzono lazaret. 
Podczas drugiej wojny widział żołnie-
rzy niemieckich, potem ukraińskich 
i polskich. Widział, jak dawni miesz-
kańcy opuszczają Bad Reinerz, a do 
Dusznik przyjeżdżają nowi przybysze 
z różnych stron. Widział wielki pożar 
w 1844 r. i powódź w 1998 r.

Patrzył na to wszystko z wysoko-
ści – dumny samotnik na wzgórzu, li-
ściasty świadek historii. Jego pień ma 
prawie 4,5 metra obwodu, a rozłożysta 
korona składa się z konarów zwróco-
nych na cztery strony świata. Konar 
rosnący na wschód ma 16 metrów, na 
zachód – 12,5, na północ  – 11,5, a na 
południe – 18. Specjalista, który je ba-
dał, uważa, że stan korony świadczy o 
dobrym potencjale życiowym drzewa. 
Jeden z konarów, północno-zachodni, 
odcięto kilkanaście lat temu i w tym 
miejscu powstała dziupla zainfekowa-
na grzybem. Blizny po innych odcię-
tych w przeszłości konarach zarastają 
prawidłowo.

Jesion wyniosły to po łacinie Fra-
xinus excelsior: łac. fraxinus od gr. 
phraxis „ogrodzenie, płot” (od sposobu 
użytkowania rośliny) lub od łac. fran-
go „łamię” (odniesienie do łupliwości 
drewna); łac. excelsus „wyniosły” pod-
kreśla okazałe rozmiary.

Należy do rodziny oliwkowatych, 
żyje do 300 lat, więc dusznicki okaz 
jest osobnikiem w sile wieku. Może 
dorastać nawet do 40 metrów, jest pod 
tym względem rekordzistą wśród na-
szych drzew liściastych. Jeśli ma wo-
kół wolną przestrzeń, to jego pień roz-
gałęzia się widlaście – jak u naszego.  
Jego drewno jest tak elastyczne, gięt-
kie i wytrzymałe, że jesion, podobnie 
jak wiąz i jawor, zalicza się do szlachet-
nych drzew liściastych. Wyrabia się z 
niego cenne meble, parkiety, narty, 
a nawet lutnie. Cenili je wikingowie, 
używając go do wyrobu łuków i włócz-
ni, pojawia się w mitologii nordyckiej. 

Ma spore wymagania: lubi ży-
zne gleby, jest ciepłolubny i światło-
żądny. Jest wrażliwy na przymrozki, 
ale odporny na wywrócenie i śred-
nio wrażliwy na uszkodzenia korze-
ni; dość szybko regeneruje rany, jest 
dość odporny na infekcje i szkodli-
we grzyby. Dawniej sadzono jesiony 
przy domostwach – chroniły przed 
piorunami, odstraszały węże i żmije. 
W medycynie ludowej naparu z jego 
wysuszonych liści używano do lecze-
nia reumatyzmu i poprawy przemia-
ny materii.

Według dr inż. Edyty Rosłon-Sze-
ryńskiej (architekt krajobrazu, SGGW 
w Warszawie, Federacja Arborystów 
Polskich, Polskie Towarzystwo Den-
drologiczne) duże drzewa, jak nasz je-
sion, mają największe znaczenie biolo-
giczne. Dla przykładu, jedna 60-letnia 
sosna produkuje w ciągu doby tyle 
tlenu, ile potrzebują trzy osoby. Stu-
letni buk pobiera w ciągu godziny 
2.552 gramy dwutlenku węgla i wy-
dziela 1.712 g tlenu, zaspokajając za-
potrzebowanie na tlen 10 mieszkań-
com miasta. W gorący dzień podczas 
transpiracji wydziela do atmosfery 
około 300-400 dm3 wody. Stuletni buk 
ma taką wydajność biologiczną, jaką 
ma aż 1.700 młodych buków o zaled-
wie metrowej średnicy korony. Duże 
drzewa są również filtrem powietrza: 
usuwają 60–70 razy więcej zanieczysz-
czeń niż drzewa małe. Uświadamia 
nam to jak wartościowe są duże, doj-
rzałe drzewa w stosunku do młodych 
i małych egzemplarzy. 

Dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska: – 
Pochopne usuwanie drzew wynika z 
niskiej świadomości społecznej na te-
mat ich znaczenia dla naszego życia, a 
także z niewiedzy o zasadach ich pra-
widłowej pielęgnacji i ochrony. Opi-
nie społeczne kształtują również na-
głaśniane przez media jednostkowe 
przypadki wypadków śmiertelnych 
spowodowanych przez wiatrołomy, 
demonizujące skalę zagrożenia. W 
Ameryce w ciągu roku przez kon-
tynent przechodzi aż 1.200 tornad, 
podczas gdy w naszym kraju śred-
nio rocznie występuje 8–14 tornad, z 
czego 5–7 to słabe tornada, a 1–3 to 
tornada znaczące. Co roku są odno-
towywane średnio 2–3 nawałnice. W 
amerykańskich stanach nie ma jed-
nak presji społecznej na usuwanie 
drzew w związku z tak wysoką licz-
bą wichur. Tam, w działaniach profi-
laktycznych ograniczających zagro-
żenie wywołane przez przewrócone i 
łamiące się drzewa, kładzie się duży 
nacisk na edukację. Warto uświada-
miać i mówić o tym, by nie uszkadzać 
drzew podczas prac pielęgnacyjnych 
i budowlanych, aby nie udeptywać 
strefy korzenienia się i nie składo-
wać pod drzewami toksycznych sub-
stancji (sól, cement, wapno itp.). Każ-
da rana jest miejscem potencjalnej 
infekcji patogenami chorobotwórczy-
mi. Zagęszczenie i zanieczyszczenie 
podłoża prowadzi do obumierania ko-

rzeni i osłabienia ich kondycji. Wśród 
ważnych zadań jest uświadamianie o 
faktycznej skali ryzyka wypadków po-
wodowanych przez drzewa przez pro-
wadzenie statystyk w tym zakresie. W 
naszym kraju wypadki spowodowane 
przez łamiące się i wywracające drze-
wa zdarzają się bardzo rzadko w po-
równaniu do wypadków drogowych 
czy kataklizmów powodziowych. Do-
wodzą tego statystyki tych zdarzeń ze-
brane podczas 38 ważniejszych wi-
chur o charakterze regionalnym i 
ogólnopolskim w latach 2000–2004. 
W ciągu pięciu lat odnotowano 108 
ofiar wiatrołomów, z czego skutek 
śmiertelny kolizji z drzewem dotyczył 
27 osób, a 21 osób wyszło z wypadku 
bez większych obrażeń. Dla porówna-
nia w tym samym okresie liczba wy-
padków drogowych według statystyk 
policyjnych wyniosła 266.836, któ-
re przyniosły aż 335.891 ofiar, w tym 
29.007 osób zabitych. To oznacza, że w 
związku z wiatrołomami i wykrotami 
zginęło w ciągu pięciu lat tyle ludzi, ile 
ginie w wypadkach drogowych w cią-
gu siedmiu dni. 

W wielkanocnym wywiadzie dla 
„Gazety Wyborczej” dr inż. Rosłon-
-Szeryńska napisała: „Nie jesteśmy 
oderwani od natury, nasza egzystencja 
zależy od stanu środowiska. Usuwając 
drzewa w mieście, tracimy instynkt 
samozachowawczy, działamy autode-
strukcyjnie. (…) Drzewo jest naszym 
dobrem narodowym, o które powin-
niśmy dbać nie tylko dla nas samych, 
ale też dla następnych pokoleń”.

Mieszkańców ulicy Słonecznej i 
Orlickiej, którzy obawiają się o swoje 

auta, uspokajamy: to olbrzym w świet-
nej kondycji, a dodatkowo arboryści 
zabezpieczyli jego konary wiązaniami 
elastycznymi. 

Serdecznie dziękuję duszniczanom,  
którzy poparli naszą rodzinną inicja-
tywę – moją i mamy, Alicji Filipiak – 
i podpisali się na społecznej liście w 
sprawie ochrony tego pięknego drze-
wa, oraz władzom miasta, które pod-
jęły tę decyzję. Zyskaliśmy w ten spo-
sób w Dusznikach kolejny, dopiero 
siódmy pomnik przyrody. Mamy na-
dzieję, że kiedy pandemia odpuści i 
będziemy mogli się bezpiecznie spo-
tykać, urządzimy pod nim sąsiedzki 
Dzień Jesiona. 

Aneta Augustyn

 

Wg Ustawy o ochronie przyrody 
z 2004 roku: „Pomnikami przyro-
dy są pojedyncze twory przyrody 
ożywionej i nieożywionej lub ich 
skupienia o szczególnej wartości 
przyrodniczej, naukowej, kulturo-
wej, historycznej lub krajobrazowej 
oraz odznaczające się indywidual-
nymi cechami, wyróżniającymi je 
wśród innych tworów, okazałych 
rozmiarów drzewa, krzewy gatun-
ków rodzimych lub obcych, źródła, 
wodospady, wywierzyska, skałki, 
jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”. 
W Polsce mamy 36.510 pomników 
przyrody (dane z 2015 r.).

Nowe mundury 
dla dusznickiej 
OSP
Gmina Miejska Duszniki-Zdrój, 
w porozumieniu z przedstawicie-
lami Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Dusznikach-Zdroju, do-
finansowała zakup mundurów 
bojowych dwuczęściowych (kurt-
ka i spodnie) na potrzeby straża-
ków – ochotników uprawnionych 
do uczestnictwa w akcjach. 

Kwota dofinansowania ze strony 
gminy to blisko 20 tys. zł. Uzupełnie-
niem nowego umundurowania są heł-
my, które OSP zakupiła ze środków 
własnych. Nowy komplet umunduro-
wania zapewni nie tylko ergonomię i 
komfort pracy, ale przede wszystkim 
bezpieczeństwo podczas akcji. Jest to 
bardzo istotne, ponieważ strażacy – 
ochotnicy dbają o nasze wspólne bez-
pieczeństwo, często narażając swoje 
własne życie i zdrowie.

inf. UM

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu Kuriera 
Dusznickiego 3 (66) 2021 w tekście 
pt. "Sąd: Protest oddalam." błędnie po-
dano, że prezesem Stowrzyszenia Li-
bra jest Wojciech Kuklis. Funkcje tę 
w rzeczywistości pełni Przemysław 
Kuklis. 

Tym samym fragment: "Protest re-
ferendalny złożył do Sądu Okręgowe-
go w Świdnicy Maciej Schulz, pełno-
mocnik referendalny Stowarzyszenia 
Libra, reprezentowany przez rad-
cę prawnego Wojciech Kuklisa, pre-
zesa tegoż stowarzyszenia." Powinien 
brzmieć: "Protest referendalny zło-
żył do Sądu Okręgowego w Świdnicy 
Maciej Schulz, pełnomocnik referen-
dalny Stowarzyszenia Libra, repre-
zentowany przez radcę prawnego 
Przemysława Kuklisa, prezesa tegoż 
stowarzyszenia."
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Jesion na cztery
strony świata

Drzewa
pomnikowe
w Dusznikach-
Zdroju

 Lipa drobnolistna – Tilia cordata 
 Data ustanowienia:  2008-08-08 

 Buk pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus sylvatica 
 Data ustanowienia:  2008-08-08 

 Buk pospolity (Buk zwyczajny) – Fagus sylvatica 
 Data ustanowienia:  2008-08-08 

 Lipa drobnolistna – Tilia cordata 
 Data ustanowienia:  2008-08-08 

 Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior L. 
 Data ustanowienia:  2021-03-15 

 Lipa drobnolistna – Tilia cordata 
 Data ustanowienia:  2008-08-08 

 Lipa drobnolistna – Tilia cordata 
 Data ustanowienia:  2008-08-08 
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BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ
OGŁASZA PRZETARG

w celu sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
w Dusznikach-Zdroju, obręb Podgórze

BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ
OGŁASZA PRZETARG

w celu sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
w Dusznikach-Zdroju, obręb Zdrój

Nr działki: 120/4 Obręb Podgórze
Powierzchnia: 344 m2

Przeznaczenie: MN/U – teren zabudowy mieszkalno-usługowej

Cena wywoławcza netto: 

30.000 zł
Przetarg odbędzie się:  20 maja 2021 r. o godzinie 11:00, w sali posiedzeń 

Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju (nr 17, II p.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 5.000 zł na konto BS Kłodzko oddział Duszniki-Zdrój

nr 05 9523 10110200 0329 2002 0023 do dnia 17.05.2021 r.
Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium

na wskazany wyżej rachunek bankowy. 
Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej. 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w biurze 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój przy ul. Rynek 6, II 

piętro pokój nr 15 lub telefonicznie pod nr 748 697 663.

Nr działki: 203/10 Obręb Zdrój
Powierzchnia: 564 m2

Przeznaczenie: 17-UZ – teren usług uzdrowiskowych

Cena wywoławcza netto: 

49.000 zł
Przetarg odbędzie się:  20 maja 2021 r. o godzinie 10:00, w sali posiedzeń 

Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju (nr 17, II p.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 8.000 zł na konto BS Kłodzko oddział Duszniki-Zdrój

nr 05 9523 10110200 0329 2002 0023 do dnia 17.05.2021 r.
Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium

na wskazany wyżej rachunek bankowy. 
Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej. 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w biurze Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój przy ul. Rynek 6, II 

piętro pokój nr 15 lub telefonicznie pod nr 748 697 663.

Co robić z gruzem i odpadami
poremontowymi?
Skute kafle i tynki, zmiana podłogi w mieszkaniu, remont łazienki, wyburzone ściany – oto okoliczności wytwa-
rzania odpadów, które nie powinny trafić do pojemników na odpady komunalne. Co z nimi zrobić?

Remont mieszkania zawsze wiąże się 
z dużą ilością odpadów. Mogą to być 
tynki, kafle, gipsy, cegły, gruz albo 
zdarte podłogi, wyprodukowane z 
najróżniejszych rodzajów materiałów 
(deski, panele, linoleum, wykładziny). 
Większość z tych odpadów nie jest 
klasyfikowana jako odpady komunal-
ne, a ich wrzucenie – w jakiejkolwiek 
ilości – do pojemników na odpady jest 
nielegalne i może się wiązać z grzyw-
ną w wysokości do 5.000 złotych. 
Ponadto, wiele odpadów budowla-
nych zawiera niebezpieczne substan-
cje, a ich niewłaściwe zagospodaro-
wanie – jak spalenie czy wywiezienie 
do lasu – ma katastrofalne skutki śro-
dowiskowe. Nie należy też zapominać, 
że odpady poremontowe i budowlane 
mogą zawierać cenne surowce, nada-
jące się do recyklingu lub odzysku. 

Co więc możemy 
z nimi zrobić?
Jeśli odpadów nie ma dużo, a pra-
gnąca się ich pozbyć osoba dyspo-

nuje pojazdem, może złożyć odpady 
poremontowe w lokalnym PSZOK-
-u (Punkcie Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych). Nie ponosi-
my wtedy żadnych kosztów. Jeśli nie 
mamy możliwości samodzielnego 
przetransportowania odpadów lub jest 
ich za dużo, możemy zamówić kon-
tener. Tutaj najczęściej mamy wybór 
między firmami zajmującymi się wy-
łącznie transportem odpadów na skła-
dowisko a firmami zobowiązującymi 
się odpowiednio je zagospodarować i 
odzyskać maksymalną ich zawartość. 
Na naszym terenie poza lokalną firmą 
jaką jest Dusznicki Zakład Komunal-
ny (748 627 632), transportem takich 
odpadów zajmuje się  również firma 
Ekoekspress z Kłodzka (501 478 330). 
Należy pamiętać, że w obydwu wypad-
kach kontener należy zamówić z kil-
kudniowym wyprzedzeniem.

Drogi mieszkańcu, 
pamiętaj! 
Jeżeli wynajmujesz do wykonania re-

montu specjalistyczną firmę budowla-
ną to wiedz, że firma ta w myśl usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminie jest wytwórcą odpadu i to 
ona zobowiązana jest do poniesienia 
kosztów wywozu i przekazania odpa-
dów na składowisko. Aktualna cena 
czystego gruzu budowlanego przeka-
zanego na składowisko wynosi 250 zł  
brutto za 1 tonę (jest to przykładowa 
cena składowiska współpracującego 
z DZK), bez kosztów transportu. Jako 
osoba podpisująca umowę na remont 
masz prawo upomnieć się u wyko-
nawcy o przedłożenie potwierdzenia 
prawidłowego pozbycia się odpadów, 
może to być faktura lub karta prze-
kazania odpadu, jeżeli odpad jest prze-
kazany firmie powtórnie wykorzystu-
jącej gruz.

Najcenniejszą pod względem recy-
klingu grupą odpadów budowlanych 
stanowi gruz, który dzielony jest na 
betonowy i ceglany. Podstawową me-
todą przetwarzania gruzu budowla-
nego jest jego kruszenie i sortowa-
nie. Gruz po recyklingu może zostać 

wykorzystany jako kruszywo do pro-
dukcji betonu lub kruszywo drogowe. 
Przy wykorzystaniu gruzu budowla-

nego ponownie do produkcji betonu 
należy zapewnić, że nie zawiera on za-
nieczyszczeń w postaci gipsu, drewna, 
plastiku, stali, szkła – stąd tak ważne 
jest odpowiednie jego przekazanie w 
czystej postaci bez zanieczyszczeń in-
nymi odpadami.

Nowe godziny pracy 
PSZOK

Aby umożliwić dostęp większej ilo-
ści mieszkańców do możliwości prze-
kazania odpadów, informujemy o 
zmianach godzin otwarcia Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) 
w Dusznikach-Zdroju: poniedzia-
łek – nieczynne, wtorek – piątek 
8:00–14:00, sobota 9:00–14:00. Jed-
nocześnie informujemy o koniecz-
ności podawania swoich danych przy 
przekazywaniu odpadów na PSZOK. 
Jest to niezbędne do prowadzenia ewi-
dencji przyjęcia odpadów na potrzeby 
sprawozdawcze.

inf. UM
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53. Mistrzostwa Polski
Seniorów w biathlonie

NA TAURON DUSZNIKI ARENA 19-21 MARCA ROZEGRANO OSTATNIE ZAWODY W TYM SEZONIE ZIMOWYM

Anna Mąka, złota medalistka biegu ze startu wspólnego podczas
53. Mistrzostw Polski Seniorów w biathlonie

FOTORELACJA: G. MOŹDZIERZ

Zawodnicy AZS AWF WROCŁAW i UKN MELAFIR CZARNY BÓR podczas mistrzostw
wywalczyli 9 medali. Od lewej: Wojciech Filip, Wojciech Janik, Marcin Kaczanowski,

trener UKN Melafir Czarny Bór Robert Szczepaniak, Przemysław Pancerz

Andrzej Nędza-Kubiniec, złotym medalistą biegu sprinterskiego Grzegorz Guzik, zwycięzca biegu ze startu wspólnego
trzeciego dnia 53. Mistrzostw Polski w biathlonie

Monika Hojnisz-Staręga, złota medalistka w biegu indywidualnym Kamila Żuk, wicemistrzyni Polski w biegu indywidalnym

Magda Piczura, zwyciężczyni biegu ze startu wspólneg
w kategorii młodzieżowiec
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Nowe sprzęty
dla Pogoni
9 marca nastąpiło przekazanie sprzętu, który MKS ZEM Pogoń Duszniki-Zdrój wywalczył w tegorocznej edycji budżetu oby-
watelskiego. To już druga edycja budżetu, w której Pogoń jest liderem. Tym razem klub wzbogacił się o maszyny i urządzenia 
służące poprawie stanu infrastruktury technicznej stadionu im. Kazimierza Górskiego w Dusznikach-Zdroju.

– Nowy sprzęt, który otrzymaliśmy 
w ramach budżetu obywatelskiego 
na rok 2021 umożliwi nam wykona-
nie większej ilości zabiegów pielęgna-
cyjnych na płycie boiska. Dzięki wie-
lofunkcyjnemu traktorkowi wszystkie 
czynności wykonane zostaną szybciej 
oraz efektywniej. Niezmiernie ważne 
dla nas jest posiadanie własnej kosiar-
ki. Daje nam to możliwość dopasowa-
nia terminów koszenia do własnych 
potrzeb. Spodziewamy się, że dzięki 
nowemu sprzętowi i fachowej pracy 
Bartka Drozdowskiego w najbliższym 
czasie jakość murawy znacznie się po-
prawi – powiedział Paweł Skok, pre-
zes MKS ZEM Pogoń Duszniki-Zdrój.

Urządzenia i maszyny, które zosta-
ły zakupione, zostały sfinansowane 
z budżetu gminy Duszniki-Zdrój, a 
ich koszt to blisko 22 tys. zł. W ra-
mach projektu zakupiono:
 � maszynę do malowania linii boisko-
wych,

 � aerator,
 � weltykulator,
 � rozrzutnik do nawozu,
 � myjkę ciśnieniowa,
 � opryskiwacz przewoźny do nawozu,

 � traktor ogrodowy (kosiarka),
 � dmuchawę spalinową.
– Nowy sprzęt wykorzystamy do re-

gularnego koszenia, nawożenia oraz 
aeracji płyty boiska. Dmuchawa spa-
linowa oraz myjka ciśnieniowa umoż-
liwią wykonanie prac poprawiają-
cych czystość oraz estetykę obiektu. 
W imieniu całej społeczności Pogo-
ni chciałem serdecznie podziękować 
mieszkańcom Dusznik za wszystkie 
oddane głosy. To dzięki waszej aktyw-
ności obywatelskiej możemy cieszyć 
się nowym sprzętem. Dziękuję wło-
darzom miasta za stworzenie nam tej 
możliwości – dodaje Paweł Skok.

Dzięki szybkiej realizacji budże-
tu, klub będzie miał możliwość przy-
gotować murawę stadionu oraz jego 
otoczenie już na tegoroczny sezon. 
Gratulujemy Pogoni determinacji i 
zaangażowania tak dużej liczby osób, 
które, oddając głos na ten projekt, 
zdecydowały o jego spektakularnym 
zwycięstwie. Dziękujemy dusznicza-
nom, którzy wzięli udział w głosowa-
niu.

inf. UM Sprzęt dla MKS ZEM Pogoń Duszniki-Zdrój przekazali burmistrz Piotr Lewandowski (po lewej)
i zastępczyni burmistrza Karolina Łuszczki, a odbioru dokonał prezes MKS-u Paweł Skok (w środku)


