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Popłynęło 5 milionów
Przetarg
na utrzymanie 
dusznickiej
zieleni
rozstrzygnięty

Opady deszczu rozpoczęły się ok. 
godz. 15, a skalę ulewy najszybciej 
można było dostrzec na Placu War-
szawy, który został zalany w pierwszej 
kolejności. Po godzinie 19:00 za po-
mocą Systemu Informacyjnego SMS 
rozesłany został do mieszkańców ko-
munikat o zagrożeniu powodziowym, 
z apelem o pomoc przy przygotowy-
waniu worków z piaskiem. 

Przygotowywano je w Punkcie Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) 
przy ul. Dworcowej. Zgłosiło się wie-
lu duszniczan. Akcję koordynował 
Miejski Sztab Kryzysowy przy udziale 
dusznickich strażaków. Gotowe worki 
z piaskiem rozwożono do najbardziej 
zagrożonych miejsc, by powstrzymać 
napływ wody. W pierwszej kolejności 
działania zostały podjęte na ul. Sudec-
kiej 17 i 27 oraz w Podgórzu. Instala-
cja zabezpieczeń trwała do ok. godz. 
1 w nocy.

Następnego dnia stan wód grunto-
wych nadal był wysoki, a prognozy 
pogody wskazywały na nowe opady 
deszczu. W związku z tym sztab kryzy-
sowy podjął działania zapobiegawcze 
i przystąpiono do umacniania najbar-
dziej zagrożonych miejsc. Jednocze-
śnie trwały prace przy udrażnianiu 
przydrożnych rowów i przepustów.

– Straty, jeżeli chodzi o mienie gmi-
ny, szacowane są na ok. 5 milionów 
złotych – ocenia burmistrz Piotr Le-
wandowski. – Kwota ta może jesz-
cze wzrosnąć, gdyż odkrywane są 
nowe szkody, jak np. na ul. Podgór-
skiej, która na pierwszy rzut oka wy-
gląda normalnie, jednak w dużej czę-
ści została wypłukana z podbudowy. 
W efekcie pod nawierzchnią powstały 
liczne dziury i kostka brukowa straci-
ła stabilność.

Przed zamknięciem tego numeru 
odnotowane zostały następujące stra-
ty:

� zarwany przepust pod drogą w 
Podgórzu,

� uszkodzony brzeg strumienia przy 
Czarnym Stawie,

� wyrwy w alejkach spacerowych 
przy Czarnym Stawie,

� dwie latarnie podmyte i przewró-
cone,

� uszkodzone schody do klasztoru 
o.o. Franciszkanów,

� uszkodzenia nawierzchni ulic: 
Sudeckiej, Słowackiego, Podgórze, 
Podgórskiej, Wybickiego,

� podmyty mur oporowy przy ul. 
Słowackiego,

� liczne uszkodzenia gminny dróg 
gruntowych.

Według analizy działu techniczne-
go Urzędu Miasta, powód podtopień 
nie ma podłoża infrastrukturalnego. 
Trudno byłoby projektować instalację 
kanalizacji burzowej gotową odebrać 

na raz tyle wody, gdyż byłaby ona na 
co dzień bardzo mocno przewymia-
rowana. Są oczywiście miejsca, gdzie 
można by szukać innych rozwiązań i 
– jak zapewnia burmistrz Lewandow-
ski – będą w tej sprawie prowadzone 
rozmowy z Wodami Polskimi. 

O skali opadów najlepiej świadczą 
cieki wodne, odrodzone w korytach 
strumyków, o istnieniu których zdąży-
liśmy zapomnieć. Największe szkody 
powstały w Podgórzu, gdzie kilka nie-
wielkich potoków zerwało asfalt na 
odcinku ok. 1,5 km. 

Uszkodzeniu uległa również droga 
powiatowa do Zieleńca, która została 
podmyta z jednej strony na odcinku 
ok. 20 m.

Burmistrz: – Składam podziękowa-
nia osobom, bez pomocy których stra-
ty mogłyby być jeszcze większe. Za-
czynając od dusznickich strażaków, 

poprzez wszystkie jednostki ratowni-
cze z okolic, które przybyły nam na 
pomoc, i Państwową Straż Pożarną. 
Dziękuję mieszkańcom, którzy łado-
wali piasek do worków i przy wyko-
rzystaniu prywatnych samochodów 
rozwozili je do najbardziej zagro-
żonych miejsc. Lokalnym przedsię-
biorcom, którzy przy wykorzystaniu 
ciężkiego sprzętu wspomagali działa-
nia straży pożarnej w walce o doby-
tek innych mieszkańców. Piłkarzom 
MKS Pogoni Duszniki, którzy szybko 
i licznie zorganizowali się do pomo-
cy. Dziękuję również pracownikom 
DZK, MOKiS, Urzędu Miejskiego i 
członkom Sztabu Kryzysowego, który 
czuwał nad działaniami ratowniczymi 
i prewencyjnymi do późnych godzin 
nocnych.

inf. UM

LENIWIE PŁYNĄCE STRUMYKI ZAMIENIŁY SIĘ W SIEJĄCE ZNISZCZENIE RWĄCE POTOKI

Pod koniec kwietnia rozstrzygnię-
ty został przetarg na pielęgnację i 
utrzymanie terenów zielonych na 
terenie gminy Duszniki-Zdrój, w 
tym Parku Zdrojowego. Przetarg 
wygrało przedsiębiorstwo Pie-
lęgnacja Zieleni Piotr Wydrych, 
które przedstawiło najkorzystniej-
szą ofertę.

Ogłoszony przez gminę przetarg do-
tyczył bieżącego utrzymania i pie-
lęgnacji terenów zielonych i parko-
wych, wraz z wykonaniem nasadzeń. 
Składają się na to m.in.: wszelkie pra-
ce ogrodnicze związane z utrzyma-
niem żywopłotów, krzewów, kwiet-
ników, gazonów, wież kwiatowych, 
bylin i roślin; nasadzenia jednorocz-
ne wraz z ich pielęgnacją podczas se-
zonu letniego i uprzątnięcie na okres 
sezonu zimowego, codzienna aktuali-
zacja daty z nasadzeń kwiatów w Par-
ku Zdrojowym; koszenie i utrzymanie 
trawników oraz innych terenów zielo-
nych wraz z wywozem biomasy; wio-
senne i jesienne grabienie liści wraz 
z ich wywozem; utrzymanie czystości 
terenów zielonych – zbieranie i wy-
wóz śmieci; wykaszanie poboczy dróg 
gminnych oraz przyległych terenów 
zieleni.  

Koszt zadania będzie wynosił 
583.200 zł brutto. Firma Pielęgnacja 
Zieleni Piotr Wydrych była odpowie-
dzialna za utrzymanie zieleni w Dusz-
nikach-Zdroju także w roku poprzed-
nim.

inf. UM

Fala gwałtownego deszczu przeszła po południu 12 maja przez powiat kłodzki, w tym przez naszą gmi-
nę. W ciągu kilku godzin spadło ok. 50 mm wody na metr kwadratowy. Kanalizacja burzowa nie była 
wstanie odebrać takiej ilości deszczówki. W rezultacie doszło do lokalnych podtopień. Dusznicki sztab 
kryzysowy rozpoczął działania ok. godz. ok. 18:00 i pracował do godz. 20:00 dnia następnego.



2 17 .05 .2021 -  15 .06 .2021KURIER DUSZNICKI

ABSOLWENCI LO POŻEGNANI HYBRYDOWO Bezpłatne
badania
mammograficzne

Bądźcie zwyczajnie 
szczęśliwi

LUX MED – jeden z największych 
od lat realizatorów Programu Pro-
filaktyki Raka Piersi – w ślad za 
ogólnopolską kampanią promo-
cyjną Ministerstwa Zdrowia pn. 
Planuję Długie Życie zaprasza na 
bezpłatne badania mammogra-
ficzne.

cji pań w Dusznikach-Zdroju 26 maja 
2021 r. w godz. 8:30–13:30 przy Hali 
Sportowej, ul. Sportowa 2a. Aby wziąć 
udział w badaniu, należy zarejestro-
wać się pod nr tel. 586 662 444 lub na 
stronie internetowej www.mammo.pl/
formularz. W celu weryfikacji upraw-
nień do badania, przed połączeniem 

Kolejny rocznik absolwentów Liceum Ogólnokształcącego
Mistrzostwa Sportowego rozpoczął zmagania maturalne.

W piątek odebrali świadectwa 
ukończenia szkoły. Spotkanie z uwa-
gi na czas pandemii przybrało formę 
hybrydową. Licealiści z wychowaw-
czynią Dorotą Axmann-Fabią pojawi-
li się osobiście w Teatrze Zdrojowym 
im.  Chopina. To wyjątkowe wnętrze 
i obecność burmistrza Piotra Lewan-
dowskiego nadały rangę uroczysto-
ści. Zaproszeni goście, nauczyciele i 
pracownicy szkoły, rodzice i młodsi 
uczniowie śledzili relację przed ekra-
nami komputerów. 

Zgodnie z tradycją, dyrektor Li-
ceum Renata Brodziak odczytała 
Uchwałę Rady Pedagogicznej nadają-
cą uczniom klasy III status absolwen-
tów rocznika 2021. Tytuł najlepszego 
absolwenta uzyskał Łukasz Gnojnicki 
ze średnią 5,33. Łukasz odebrał także 
Nagrodę Specjalną Burmistrza Miasta 
Duszniki-Zdrój. W gronie wyróżnio-
nych znaleźli się utalentowani ucznio-
wie Jędrzej Krzemiński i Maciej 
Siwka. Świadectwo z czerwonym pa-
skiem odebrała Justyna Panterałka – 
zdobywczyni tytułu najlepszego spor-
towca, laureatka nagrody burmistrza.

Miłą niespodziankę przygotowa-
li biathloniści z klasy I i II. Przekaza-
li swoim starszym kolegom sportow-
com – Marzenie Zoryi, Paulinie Pulik, 
Justynie Panterałce, Maciejowi Siw-
ce, Adrianowi Wojnarowi i Michałowi 
Witkowi – albumy ze zdjęciami z za-
wodów, treningów i zgrupowań.

Dyrektor liceum, „ściskając w ręku 
kamyk zielony”, podzieliła się z abi-
turientami swoimi przemyśleniami  
dotyczącymi szczęścia. Zainspirowa-
na książką Jeana d`Ormessona, pró-
bowała zdefiniować naturę szczęścia. 
Lektura trudnego dzieła pozwoliła jej 
zrozumieć, że ten stan zadowolenia 
zależy od sposobu myślenia o sobie 

i o świecie. Przekazała licealistom, że 
szczęście to umiejętność zauważania 
małych, codziennych radości. To za-
chwyt nad poezją zachodu słońca, nad 
niewyobrażalnym pięknem gór, nad 
urodą pajęczyn z kropelkami wody. 
Stwierdziła, że to także postrzeganie 
świata przez pryzmat koloru niebie-
skiego. Cytując Beatę Pawlikowską, 
życzyła absolwentom, aby nie musie-
li prosić o szczęście, a byli – tak zwy-
czajnie – szczęśliwi. 

Niebanalną formę życzeń wybrał 
uczeń klasy II Bartek Marcinów. Napi-
sał dla swoich kolegów wiersz „Kam-
pania majowa”. Bartek, podobnie jak 
licealni nauczyciele, jest przekonany, 
że absolwenci rocznika 2021 poradzą  
sobie z zadaniami maturalnymi.

Uczniowie klas drugich z wy-
chowawcami Wiktorem Kotarskim 

i Grzegorzem Staniszewskim przy-
gotowali „Galę Tukanów”. To tradycja 
pielęgnowana z niezwykłą pieczołowi-
tością od ponad 20 lat. Zaskakujące 
tytuły wywołały radość i uśmiech na 
twarzach nominowanych. Uśmiech, 
który niestety był ukryty pod zasłoną 
maseczki.

Uroczystość zakończyły podzięko-
wania skierowane przez abiturientów 
do profesorów dusznickiego liceum, 
pracowników szkoły oraz młodszych 
kolegów. 

Maturzyści zaprosili wszystkich 
przed Teatr Zdrojowy, gdzie – nawią-
zując do challengu FB – wykonali bra-
wurowo taniec Jerusalema.

inf. MZS

Po długim czasie lockdownu 
spowodowanego pandemią CO-
VID-19 Muzeum Papiernictwa 
znów z radością przyjmuje spra-
gnionych kulturalnego wypoczyn-
ku turystów. 

Muzeum proponuje niezwykle 
zróżnicowaną ekspozycję. Prócz sta-
łych wystaw, takich jak historycz-
na trasa „Z papierem przez dwa ty-
siąclecia” czy multimedialna wystawa 
„Polski pieniądz papierowy”, gdzie 
możemy w specjalnym urządze-
niu sprawdzić autentyczność swoich 
banknotów, do dyspozycji zwiedzają-
cych pozostają również interesujące 
wystawy czasowe. Możemy podziwiać 
ekspozycję niecodziennej sztuki pa-
pieru „W papierach 20 lat” Macieja Ja-
błońskiego, absolwenta łódzkiej Aka-

demii Sztuk Pięknych oraz wystawę 
„Od wymiany do wymiany. Banknoty 
polskie 1945-1995”, opowiadającej hi-
storię pieniądza papierowego od koń-
ca II wojny światowej. 

Od 17 maja dostępna jest również 
zmodernizowana ścieżka zwiedza-
nia „Komnaty dawnych papierników”. 
Obok pięknie odrestaurowanych 
ściennych malowideł, urozmaiconych 
delikatną grą świateł i ciepłym gło-
sem lektora opowiadającego ich hi-
storię, udostępnimy nową ekspozy-
cję poświęconą naszemu młynowi 
papierniczemu. Zobaczymy tu daw-
ne zdjęcia i obrazy, które przeniosą 
nas w przeszłość. W nowej salce ki-
nowej będzie można obejrzeć krótki 
film przybliżający niezwykłą historię 
zarówno samego obiektu, jak i jego 

uroczej architektury. Do końca maja 
ekspozycja dostępna jest dla wszyst-
kich zwiedzających w ramach stan-
dardowego biletu wstępu. 

Również najmłodsi znajdą u nas 
coś dla siebie. Warsztaty czerpania pa-

pieru, podczas których można wypro-
dukować własne arkusze cieszą się 
niezwykłym zainteresowaniem. Dzie-
ci oraz młodzież, po wcześniejszej re-
zerwacji miejsca, tworzą i otrzymują 
na pamiątkę trzy kolorowe kartki o 

Zapraszamy na komnaty
MUZEUM PAPIERNICTWA OTWARTE DLA ZWIEDZAJĄCYCH

różnych kształtach, z dodatkiem kwia-
tów, czy listków. 

Zasady udostępnienia ekspozy-
cji muzealnej oparte są na zachowa-
niu bezpieczeństwa zarówno zwiedza-
jących jak i pracowników. Wewnątrz 
obiektu obowiązuje nakaz zakrywa-
nia ust oraz nosa, a zwiedzanie odby-
wa się w kilkuosobowych grupach. 
Ze względu na to, wejście do Mu-
zeum oraz warsztaty czerpania papie-
ru podlegają ścisłej rezerwacji telefo-
nicznej pod numerem 748-627-424. 
Przestrzeń muzealna jest regularnie 
dezynfekowana i wietrzona, aby każ-
dy mógł bez obaw cieszyć się mile 
spędzonym czasem w Muzeum Pa-
piernictwa.  

inf. MP

W mammografii finansowanej 
przez NFZ w ramach Programu Pro-
filaktyki Raka Piersi można wziąć 
udział niezależnie od miejsca zamiesz-
kania i bez skierowania lekarskiego. 
Do badania uprawnione są panie w 
wieku 50-69 lat, które są ubezpieczo-
ne, nie były leczone z powodu raka 
piersi a także:
 � nie miały wykonanej mammogra-

fii w ramach Programu w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy

 � lub są w grupie ryzyka i w roku 
poprzedzającym otrzymały pisem-
ne wskazanie do wykonania po-
nownej mammografii po upływie 
12 miesięcy.

Zachęcamy, aby nie zwlekać z de-
cyzją o realizacji badań. Systematycz-
ność w przestrzeganiu terminów ko-
lejnych mammografii umożliwia 
wykrycie potencjalnego zagrożenia 
na bardzo wczesnym etapie rozwoju 
choroby i pozwala na rozpoczęcie na-
tychmiastowego i skutecznego lecze-
nia, które daje niemal stuprocentową 
gwarancję powrotu do zdrowia.

Mobilna pracownia mammogra-
ficzna LUX MED będzie do dyspozy-

telefonicznym prosimy przygotować 
dowód osobisty. Na badanie prosimy 
zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich 
mammografii.

Informujemy, że w trosce o zdro-
wie i bezpieczeństwo pań oraz per-
sonelu medycznego, badania są wy-
konywane z zachowaniem wszelkich 
przewidzianych prawem i wewnętrz-
nymi procedurami LUX MED środ-
ków ostrożności w zakresie zarówno 
wyposażenia techników w niezbędne 
środki ochrony osobistej, jak i proce-
dur dezynfekcji pracowni i aparatury 
diagnostycznej oraz obsługi pacjenta. 
W pracowni mogą jednocześnie prze-
bywać tylko trzy panie,  co zapewnia 
możliwość utrzymania niezbędnego 
dystansu. Przed badaniem pracowni-
cy medyczni mierzą paniom tempera-
turę i proszą o wypełnienie ankiety. 
Do dyspozycji pań są także środki do 
dezynfekcji rąk. Prosimy o wyrozu-
miałość i zrozumienie dla podjętych 
środków ochrony oraz o stawienie się 
na badanie w maseczce ochronnej, 
w czasie wyznaczonym podczas reje-
stracji.

inf. UM
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XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ, 29 KWIETNIA

Po Alei pora na ulice
Modernizacja drogi do Podgórza, remont nawierzchni ulic Willowej i Olimpijskiej, poszukiwania zasobów wody głębinowej 
– ostatnie wieści o sporych pieniądzach spływających do kasy miejskiej spowodowały, że na kwietniowej sesji sporo mówiło 
się o inwestycjach. Może to przysłowiowa kropla w morzu potrzeb, ale w wirtualnej sali obrad powiało optymizmem. Jest też 
powód do radości dla przedsiębiorców z branży gastronomicznej – rada zwolniła ich z części tegorocznej opłaty związanej ze 
sprzedażą alkoholu.

Rada obradowała zdalnie za po-
mocą internetowego systemu e-se-
sja. Zanim przyjęto porządek obrad, 
radny Wojciech Kuklis poprosił o wy-
jaśnienie, dlaczego nie uwzględnio-
no w nich udziału prezesa Polskiego 
Związku Biathlonu. Przypomniał, że 
podczas sesji 15 marca rada przyjęła 
jego wniosek o zaproszenie na sesję 
szefa PZB, aby ten przedstawił kwe-
stie organizacji przeprowadzonych w 
styczniu Mistrzostw Europy z punk-
tu widzenia związku. Według radne-
go, prezes PZB takiego zaproszenia 
nie otrzymał. – Nie wiem… Czy ktoś 
ma coś do ukrycia? – zastanawiał się 
głośno radny. 

Burmistrz Piotr Lewandowski za-
uważył, że gospodarzem sesji jest 
przewodnicząca rady i do jej kom-
petencji należy zapraszanie gości. – 
Może doszło tutaj do nieporozumienia 
– tłumaczył. Rzeczywiście, Aleksandra 
Hausner-Rosik sądziła, że zaproszenie 
wystosuje MOKiS. Przeprosiła i za-
pewniła, że błąd zostanie naprawiony.

Światło młodym 
drzewom
W kolejnym wystąpieniu Wojciech 
Kuklis zdementował plotki doty-
czące wycinki w lasku miejskim, 
w okolicy drogi na Słoneczną Pola-
nę (tzw. Stary Przekaźnik): – Dzisiaj o 
godz. 9 z panem prezesem Sławomi-
rem Szymaszkiem, przewodniczącym 
komisji infrastruktury Marcinem Zu-
berskim oraz leśniczym Michałem 
Smolarzem udaliśmy się na ul. Wybic-
kiego, gdzie doszło do wycinki drzew. 
Pojawiły się spekulacje w kierunku 
tego, że ktoś chce jakieś działki nabyć 
itd. Uspokajam swoich wyborców, jak 
również tych, którzy nas oglądają, że 
nic takiego nie miało miejsca. Pan Mi-
chał Smolarz, leśniczy, wszystko nam 
wyjaśnił – jak odbywa się gospodar-
ka leśna, że trzeba było te drzewa wy-
ciąć, aby dać światło dla tych młodych 
drzew. Co do poniszczonych tam ja-
kich znaków, singletracków itd., pan 
prezes obiecał, że zostanie to zrobione 
i tutaj w obecności wszystkich chcia-
łem panu prezesowi podziękować za 
to spotkanie, było bardzo owocne. 
Uspokajam wszystkich, że te lasy na-
prawdę są pod kontrolą i nie ma co 
pisać do mnie jakichś maili, wysyłać 
czegoś na Facebooku. Jest to wszystko 
pod kontrolą.

Wodę 
mieszkańcom
Radni nie mieli pytań do dyrekto-
rów jednostek komunalnych, zatem 
głos zabrał burmistrz w kwestii „wy-
jaśnień dotyczących spraw porusza-
nych na ostatnich komisjach i sesji”. 
Pierwsza informacja – wybrany zo-
stał wykonawca modernizacji re-
mizy strażackiej (F.H.U. Szarek s.c. 
z Kudowy-Zdroju), umowa została już 
podpisana, a plac budowy przekazany. 

Prace planuje się rozpocząć z począt-
kiem maja.

Gmina przystąpiła do programu 
bezpłatnej profilaktyki raka jeli-
ta grubego – burmistrz zapowiedział 
akcję informacyjną tego programu 
i poprosił radych o zaangażowanie 
jego w propagowanie.

Wyłoniono wykonawców remon-
tów cząstkowych oraz utrzymania 
i pielęgnacji zieleni. Tym ostatnim 
przez najbliższe dwa lata zajmować się 
będzie dusznicka firma Piotra Wydry-
cha. Oferta konkurencyjna musiała 
zostać odrzucona ze względu na błę-
dy formalne.

W konkursie Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz 
Dróg Samorządowych) gminie uda-
ło się pozyskać 70-procentową do-
tację na remont dwóch ulic – Pod-
górze (1,33 mln zł dofinansowania) i 
Willową (400 tys. zł dofinansowania). 
– Dodatkowo udało nam się też pozy-
skać pieniądze z Lasów Państwowych. 
Jest już decyzja o kwocie 700 tys. zł 
dofinansowania na ul. Olimpijską 
– cieszył się Lewandowski. Skierował 
podziękowania do Nadleśnictwa Zdro-
je i do regionalnego dyrektora Lasów 
Państwowych.

Z kolei z rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych miasto pozyska-
ło 500 tys. zł na poszukiwanie al-
ternatywnych źródeł wody pitnej. 
Chodzi o źródła głębinowe, bezpiecz-
niejsze i lepsze jakościowo.

Plan 
inwestorowi
Pierwszy z rozpatrywanych projektów 
uchwał: w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego dla wyodrębnionych 
obszarów w obrębie Zieleniec, 
gmina Duszniki-Zdrój. Głównym 
celem zaproponowanej przez bur-
mistrza uchwały jest korekta ustaleń 
obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w 
związku z wnioskiem złożonym przez 
inwestora. Korekta dotyczy przezna-
czenia oraz zasad zagospodarowania 
terenu.

Projekt był omawiany 26 kwietnia 
na posiedzeniu Komisji Uzdrowisko-
wej i Spraw Gospodarczo-Technicz-
nych i otrzymał jej pozytywną opinię 
– poinformował przewodniczący ko-
misji Marcin Zuberski. Podczas tego 

posiedzenia inwestor przedstawił rad-
nym swoje plany. Na sesji radni nie 
zgłaszali już pytań. Uchwałę przyję-
to dwunastoma głosami, wstrzymała 
się od głosu Elżbieta Żulińska, dwóch 
radnych było nieobecnych podczas 
głosowania.

Zwolnienie 
przedsiębiorcom
Jednogłośnie, w pełnym już składzie, 
rada przyjęła uchwałę w sprawie 
zwolnienia i zwrotu części opłaty 
pobranej od przedsiębiorców za 
korzystanie z zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych prze-
znaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży na terenie gminy Dusz-
niki-Zdrój na rok 2021.

Tą uchwałą rada zwolniła przed-
siębiorców prowadzących wyszynk 
na terenie gminy z II raty opłaty na-
leżnej w br. (płatnej do 31 maja br.). 
Ci, którzy wnieśli opłatę jednorazowo 
za cały rok z góry, otrzymają zwrot 
równoważny II racie opłaty. Do bu-
dżetu gminy wpłynie w sumie o ok. 
46 tys. zł mniej – poinformowała 
skarbniczka gminy Katarzyna Skow-
ron. Komisja Finansów oraz Komisja 

ds. Społeczno-Kulturalnych, Oświaty, 
Zdrowia, Sportu i Turystyki zaopinio-
wały projekt uchwały pozytywnie.

– Proszę państwa, chciałem tyl-
ko nadmienić, że ta uchwała, można 
powiedzieć, jest to taka wspólna ini-
cjatywa i Rady Miejskiej i moja – za-
znaczył burmistrz. Rozmowy w tej 
sprawie toczyły się od początku roku. 
Lewandowski przyznał, że wymiar po-
mocy dusznickim przedsiębiorcom w 
tym trudnym czasie nie jest wielki, ale 
na taki tylko właśnie stać gminę. – Za-
wsze to troszeczkę ulży przedsiębior-
com – stwierdził wiceprzewodniczący 
rady Robert Kowal, dziękując burmi-
strzowi za przygotowanie uchwały.

Kontrolę Alei
W związku z utworzeniem w gminie 
placówki wsparcia pn. Klub Seniora 
(o czym informowaliśmy w poprzed-
nim numerze), rada podjęła uchwa-
łę o zmianie uchwały Rady Miej-
skiej w Dusznikach-Zdroju nr 
XXII/92/12 w sprawie nadania 
Statutu Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Dusznikach-Zdroju. Zmiana 
polega na wprowadzeniu do statutu 
OPS zapisów dotyczących prowadze-
nia Klubu Seniora. Uchwałę podjęto 
jednogłośnie.

Kolejną uchwałą – w sprawie 
zmiany uchwały nr XXXI/192/21 
Rady Miejskiej w Dusznikach-
-Zdroju w sprawie uchwalenia bu-
dżetu gminy Duszniki-Zdrój na 
rok 2021 – rada wprowadziła zmia-
ny w bieżącym budżecie gminy. Naj-
większa z nich polega na zwiększeniu 
wpływów z czynszów, zgodnie z pla-
nem DZK, o 130 tys. zł. Zmiana ta za-
niepokoiła radnego Ryszarda Olszew-
skiego, czy aby nie chodzi o podwyżkę 
czynszów mieszkań komunalnych. 
Nie, nie chodzi o podwyżkę – uspo-
kajała skarbniczka gminy. Po prostu 
kwota przyjęta w planie budżetowym 
była niedoszacowana i wymagała ure-
alnienia. Środki zwiększające wpływy 
z czynszów będą w całości wydatko-
wane na utrzymanie mieszkań komu-
nalnych. 

Projekt uchwały uzyskał pozytyw-
ne opinie Komisji Finansów oraz 
Komisji ds. Społeczno-Kulturalnych, 
Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Na wniosek radnych Mieczysła-
wa Jakóbka, Wojciecha Kuklisa i Pio-
tra Zilberta rada przyjęła uchwałę w 
sprawie przeprowadzenia kontroli 
inwestycji Przebudowa Alei Cho-
pina wraz z odwodnieniem i nie-
zbędną infrastrukturą techniczną 
oraz elementami małej architek-
tury, przebudowa źródeł: Agata i 
Jacek oraz łączników pomiędzy 
Alejami Chopina i Sybiraków, w 
ramach projektu „Aqua Mineralis 
Glacensis". Kontrolę przeprowadzi 
Komisja Uzdrowiskowa i Spraw Go-
spodarczo-Technicznych w terminie 
do 31 lipca br. – To zwyczajne, ruty-

Stan nawierzchni ul. Podgórze już dawno kwalifikował ją do remontu.
Po ostatnich podtopieniach pogorszył się dramatycznie



4 17 .05 .2021 -  15 .06 .2021KURIER DUSZNICKI

nowe działanie rady miejskiej, która 
jest organem kontrolnym – powie-
dział Zilbert. Zarówno on, jak i pozo-
stali wnioskodawcy są członkami ko-
misji. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Finansowanie 
budownictwu
Czy oferta instrumentów finanso-
wych Banku Gospodarstwa Krajowe-
go może być interesująca dla nasze-
go miasta? 22 marca burmistrz Piotr 
Lewandowski i prezes DZK Sławo-
mir Szymaszek rozmawiali o tym z 
regionalnym dyrektorem ds. inwesty-
cyjnych BGK Jerzym Frydlewiczem. 
Oferta banku wspiera rozwój jedno-
stek samorządu terytorialnego w re-
alizacji ich zadań własnych, zwłaszcza 
w obszarze budownictwa mieszkanio-
wego, ale także remontów i termomo-
dernizacji istniejącego zasobu komu-
nalnego. 

Informacja o tym spotkaniu znala-
zła się w sprawozdaniu z pracy bur-
mistrza za okres od 5 marca do 19 
kwietnia br. Radny Ryszard Olszew-
ski poprosił o więcej informacji na 
ten temat. Burmistrz wyjaśnił, że 
bank oferuje finansowanie czy dofi-
nansowanie budowy nowych miesz-
kań komunalnych i modernizacji ist-
niejących. – Trudno jeszcze wyciągać 
wnioski z tego spotkania – powiedział 
Lewandowski. – Poznaliśmy wstępne 
warunki no i teraz zastanawiamy się, 
przymierzamy do tego, jak można by 
skorzystać z tego finansowania.

Współczucie Kudowie 
Spotkaniem roboczym partnerów 
projektów programu Aqua Mineralis 
Glacensis, które odbyło się 6 kwiet-
nia, interesował się Wojciech Kuklis. 
Przypomnijmy, że w ramach tego 
programu zmodernizowana została 
Alei Chopina. W tym transgranicz-
nym przedsięwzięciu, dofinansowa-
nym przez Unię Europejską, uczestni-
czą także Kudowa, Nachod i Chronov. 
Radny zauważył, że media donosiły 
ostatnio o problemach Kudowy z re-
alizacją tamtejszej inwestycji i pytał, 
czy te problemy mogą odbić się na 
pozostałych uczestnikach programu.

Spotkanie zostało zwołane przez li-
dera projektu, gminę Nachod. Doty-
czyło głównie właśnie problemów 
kudowskich. – Te problemy Kudowy 
w żaden sposób nie wpłyną na innych 
partnerów projektu – uspokajał bur-
mistrz. Natomiast Kudowa musi zwró-
cić ok. 1,2 mln dotacji i ponownie wy-
konać to, co zostało źle wykonane. 

Podziękowania  
wspierającym 
Nie było więcej pytań do sprawozda-
nia burmistrza, on sam natomiast za-
brał jeszcze głos, żeby przypomnieć, 
iż tak duża pomoc finansowa, jaką 
gmina ostatnio otrzymuje, jest nie tyl-
ko efektem starań samorządu i jego 
pracowników, ale również osób przy-
chylnych Dusznikom. Lewandowski 
skierował „wielkie podziękowa-
nia” przede wszystkim do ministra 
Michała Dworczyka. Podzięko-
wał również wicemarszałkowi woje-
wództwa dolnośląskiego Grzegorzowi 
Macko i wszystkim innym, którzy w 
różnych sytuacjach pamiętają o spra-
wach ważnych dla ziemi kłodzkiej, dla 
Dusznik. – To wsparcie ogólnie jest 
naprawdę już bardzo duże. Zresztą 
pani skarbnik tu może potwierdzić, że 
mamy teraz taką sytuację, no nieco-
dzienną chyba dla naszej gminy, gdzie 
dużo z tych środków już jest na na-
szym koncie. I chociaż jeszcze te in-
westycje się nie rozpoczęły, dopiero 
wręcz niektóre będą projektowane, 
planowane, to mamy sytuację taką, 
no nie wiem, czy to nie pierwszy raz 

w historii tej gminy, że odłożyliśmy 
pieniądze na lokatę – cieszył się bur-
mistrz. – Więc jeszcze raz, wszystkim, 
którzy pomagają naszej gminie, ser-
decznie dziękuję. – Przyłączamy się 
do tych podziękowań – dodała prze-
wodnicząca.

Toaletę Zdrojowi 
– Super, panie burmistrzu, że mamy 
tych pieniążków trochę... – tak roz-
począł „interpelacje, zapytania, wolne 
wnioski, sprawy różne” Robert Kowal. 
I zaraz przeszedł do pytań. Pierwsze 
– czy miasto ma już projekt na plano-
wany remont ul. Podgórze? – Jeże-
li nie, to chciałbym, żebyśmy wszyscy 
wspólnie siedli, też może część miesz-
kańców Podgórza, przedyskutowa-
li, jak ta droga ma wyglądać (…), żeby 
była jak najbardziej funkcjonalna – 
mówił wiceprzewodniczący.

Burmistrz poinformował, że to bę-
dzie „modernizacja na zasadzie re-
montu”, „na zgłoszenie”. – Oczywiście, 
nie ma najmniejszego problemu, żeby 
przy opracowywaniu przetargu, czy-
li wtedy, kiedy wpisujemy specyfika-
cję zamówienia, zainteresowani radni 
mogli wziąć udział w takim spotkaniu 
– zadeklarował.

Potrzebna jest toaleta w Zdro-
ju – przypomniał wiceprzewodniczą-
cy. Budowa szaletów nie zmieściła się 
na liście inwestycji i remontów, któ-
re będą finansowane  z funduszy pro-
gramu pomocowego dedykowanego 
gminom górskim – odparł burmistrz. 
– Kto wie, może przy różnych prze-
targach, bo mamy wiele zadań, okaże 
się, że będziemy mieć jakieś oszczęd-
ności, wtedy będziemy mogli o tym 
pomyśleć.

Mieszkańcy proszą, żeby zadbać o 
przystanek autobusowy w Zdroju, 
żeby był lepiej widoczny, z ławką i in-
formacją – to kolejny temat zgłoszo-
ny przez Roberta Kowala. Przewodni-
cząca przypomniała, że już w ub. roku 
planowane było postawienie wiaty na 
tym przystanku. – Czy w tym roku 
będzie taka możliwość, żebyśmy przy-
najmniej od września mogli już ją po-
siadać i żeby warunki dojazdu dzieci 
do szkoły były w miarę normalne?

– Trudno mi w tej chwili odpowie-
dzieć na to pytanie. Zobaczymy, jak 
będą się kształtować jeszcze wpływy 
gminy. To jest niby mała inwestycja, 
ale nie jest ona ujęta w tych środkach 
pomocowych, więc będziemy musie-
li to ze swoich zrobić. Zobaczymy w 
sierpniu, jakie będzie wykonanie bu-
dżetu za pierwsze półrocze, żebyśmy 
mogli cokolwiek odpowiedzialnie pla-
nować.

Kowal zaapelował, żeby przynaj-
mniej określić już, jak ta toaleta ma 
wyglądać i ile będzie kosztowała. Żeby 
nie marnować czasu, kiedy znajdą się 
pieniądze.

Czy przedszkole będzie czyn-
ne  przez całe wakacje? Wiceprze-
wodniczący chciałby, żeby tak było. 
– Według arkusza organizacyjnego 
zaplanowana jest przerwa: dwa ostat-
nie tygodnie sierpnia i trzy pierwsze 
dni września –  poinformowała dy-
rektorka przedszkola Violetta Żurek. 
– Jeżeli będzie taka decyzja pana bur-
mistrza, żeby tej przerwy nie było, to 
postaram się to wszystko przeorgani-
zować – zadeklarowała. Dodała, że bę-
dzie to jednak trudne, ponieważ zapla-
nowano już urlopy pracowników. W 
ubiegłym roku placówka była czynna 
przez całe wakacje. Burmistrz: – Te-
mat jest do przedyskutowania z panią 
dyrektor, musimy się nad tym zasta-
nowić, policzyć, wziąć pod uwagę róż-
ne kwestie, w tym urlopowe. Mam na-
dzieję, że się uda. 

– Kiedy będzie robiony mostek 
w Zdroju? – zapytał jeszcze Robert 
Kowal, stwierdzając, że nie dobrze by 
było, żeby prace były prowadzone w 

sezonie turystycznym. Burmistrz od-
parł, że te prace mają zostać sfinan-
sowane z funduszy programu po-
mocowego dedykowanego gminom 
górskim. Miasto oczekuje jeszcze na 
oficjalne zatwierdzenie listy wydat-
ków, przedstawionej za pośrednic-
twem wojewody premierowi. Dopiero 
wówczas będzie można zlecać roboty 
wykonawcom.

Ładowarkę  
"elektrykom”
Co ze stacją ładowania elektrycz-
nych samochodów, która miała po-
wstać przy hali sportowej? – zainte-
resował się Ryszard Olszewski. – Ta 
sprawa już drugi rok się ciągnie i ani 
słychu ani dychu… – wytknął.

Burmistrz: – My z naszej strony 
zrobiliśmy, co mogliśmy. Państwo wy-
dali decyzję pozytywną. My podpisali-
śmy umowę. Wykonawca, który miał 
za darmo to wykonać, cały czas się 
wstrzymuje i jest to cały czas opóź-
nione. Powiem szczerze: nie wiem, 
jaka będzie ich decyzja, czy się jesz-
cze z tego nie wycofają. Bo różnie w 
tej chwili wygląda zmiana polityki bu-
dowy tych stacji ładowania. Mam na-
dzieję, że jeśli nie z tej firmy... no to 
wtedy zmienimy, będziemy myśleć o 
kimś innym, żeby ta stacja szybkiego 
ładowania, chociaż jedna, tutaj była.

Olszewski: – Czy przy torze wrot-
karskim będzie przenośna toaleta, 
jak w ub. roku?

Burmistrz: – Tak, chcemy znowu 
wynająć, postawić toitoia. Pomyślimy 
o lokalizacji gdzieś pomiędzy torem… 
Gdzieś bliżej placu zabaw. Bo otrzy-
mujemy dużo sygnałów od rodziców. 
Nie działa budynek przy Zdrojowej 8, 
gdzie był MOKiS, no to jest problem. 
I fajnie gdyby ta toaleta obsłużyła po-
trzeby tych dwóch miejsc. Oczywiście 
w projekcie nowego placu zabaw bę-
dzie już ujęta toaleta, już taka stała…

Robert Kowal upewniał się jesz-
cze, że ta nowa toaleta obsłuży zarów-
no plac zabaw, jak i tor wrotkarski. 
– Oczywiście, cały ten teren sportowo-
-rekreacyjny – potwierdził burmistrz. 

– Kiedy będzie przebudowa Pla-
cu Warszawy, która była planowana 
i zapowiadana przez burmistrza? Czy 
już jest projekt? Na jakim etapie to 
jest? – pytał dalej radny. 

– Właśnie wyłaniamy projektan-
ta – poinformował burmistrz. Tłuma-
czył, że samo projektowanie potrwa 
do października, listopada, bo potrzeb-
ne będą różne uzgodnienia, w tym do-
tyczące reorganizacji ruchu. – Więc 
raczej w tym roku nie planujemy sa-
mej inwestycji. To jest niby nieduży 
odcinek, ale w miarę skomplikowa-
ny. Będę chciał, żeby to było mocno 
przedyskutowane na komisjach już z 
projektantem, jak będzie wybrany. (…) 
Nie musimy wydać tych pieniędzy w 
tym roku. W tym roku zaprojektuje-
my, przyszły rok – budujemy.

Światłowód  
Podgórzu 
Za usunięcie drewnianej budki 
przy Alei Chopina (na wysokości kor-
tów tenisowych), o której wspominał 
na wielu sesjach Robert Kowal, po-
dziękował burmistrzowi Jakub Bier-
nacki. Ponadto radny zadeklarował 
uczestnictwo w spotkaniach dotyczą-
cych remontu drogi w Podgórzu. 
– Bardzo bym tutaj prosił pana bur-
mistrza, żeby wszystko przebiegło w 
bardzo przemyślany sposób. Ponie-
waż modernizacja drogi na tak dłu-
gim odcinku to jest też kwestia ewen-
tualnej możliwości wkopania od razu 
pewnych mediów. Jak wiemy, jest 
szansa, żeby poszedł gazociąg przez 
Podgórze, to jest jedna kwestia. Druga 
kwestia, to trzeba by na pewno się za-
stanowić nad sprawą linii wodociągo-
wej. Trzecia sprawa to jest światłowód. 

W ostatnim czasie pewna firma 
złożyła propozycję jednemu z miesz-
kańców Podgórza i się okazało, że fi-
nansowo, jeśli będzie większa ilość 
chętnych, bez problemu ten światło-
wód mogą dociągnąć do Podgórza ze 
Zdroju, gdzie w jednym z budynków 
już światłowód został podpięty. Ale 
jak wiemy, firma Tauron ciągnie ka-
bel średniego napięcia wraz z kablem 
światłowodowym, przez Podgórze 
właśnie, do stacji transformatorowej, 
która jest umieszczona na krzyżówce. 
Chodzi o to, żeby w przemyślany spo-
sób wszystko to zaplanować. Również 
jest kwestia traktu pieszego bezpo-
średnio przy modernizowanej drodze. 
Przez Podgórze już coraz więcej dusz-
niczan i turystów się przemieszcza…

Biernacki poprosił burmistrza, by 

w pierwszej kolejności wyjaśnić z fir-
mą Tauron na ile i kiedy mieszkańcy 
Podgórza mogliby się podpiąć do jej 
światłowodu.

Radny przypomniał, że zarówno re-
mont ul. Podgórze, jak i Willowej zo-
stał dofinansowany w 70 proc. Trze-
ba więc postarać się o środki własne 
na pokrycie pozostałych 30 proc. 
kosztów, czy to z kredytu, czy w dro-
dze przesunięć budżetowych. Z kolei 
Robert Kowal chciał wiedzieć w ja-
kim terminie dotacje na remont ulic 
muszą zostać wykorzystane. Jeśli ten 
termin jest długi, to zdaniem wice-
przewodniczącego należałoby zapro-
jektować położenie wszystkich po-
trzebnych instalacji, żeby później nie 
trzeba było znowu rozpruwać nowej 
nawierzchni.

Lewandowski nie był pewny co do 
terminu. – Sprawdzimy, ale mi się wy-
daje, że to jest koniec przyszłego roku. 
Potwierdził natomiast, że spotkania w 
sprawie remontu drogi w Podgórzu 
odbędą się przed określeniem warun-
ków przetargu. Wszyscy radni zastaną 
na nie zaproszeni.

Małgorzata Hołyst: – Panie bur-
mistrzu, myśmy swego czasu mieli 
spotkanie z mieszkańcami odnośnie 
reorganizacji ruchu w mieście. Pa-
dały różne propozycje. Jak w tym te-
macie jesteśmy daleko?

Burmistrz: – Przygotowaliśmy już 
po tamtych konsultacjach społecz-
nych wstępną propozycję, ale czekam, 
aż będzie się można znowu spotykać. 
Bo tutaj trzeba po prostu zorganizo-
wać spotkanie mieszkańców. Na ma-
pach trzeba wszystko pokazać. Ro-
bienie tego online może niektórych 
wykluczyć, spowodować, że nie będą 
brali udziału. Słyszymy, że już niedłu-
go będzie się można spotykać, pod ko-
niec maja już chyba, do 50 osób, więc 
to będzie chyba taki moment, kiedy 
będzie można te spotkania z miesz-
kańcami zacząć organizować.

Pomoc pogorzelcom 
„Wracamy do tematu pożaru miesz-
kania, do jakiego doszło 19 kwiet-
nia przy ul. Zdrojowej w Dusznikach-
-Zdroju. Choć od zdarzenia minął już 
ponad tydzień, mieszkańcy bloku do 
tej pory zmagają się z jego skutkami 
i nie ukrywają swojego niezadowole-
nia z powodu braku pomocy ze stro-
ny władz miasta” – doniósł tuż przed 
sesją serwis internetowy doba.pl. Wia-
domość o tym otrzymał w trakcie ob-
rad Wojciech Kuklis i poprosił burmi-
strza o komentarz. 

Lewandowski poinformował, że 
gmina objęła poszkodowaną miesz-
kankę pomocą Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Podjęto starania o zna-
lezienie dla niej miejsca pobytu na 
okres remontu mieszkania, wypłaco-
no zasiłek przewidziany w takich sy-
tuacjach. Spośród sąsiadów tylko jed-
na osoba zgłosiła prośbę o pomoc w 
związku z utratą wózka i fotelika sa-
mochodowego dla dziecka, które znaj-
dowały się na korytarzu obok palące-
go się mieszkania. Udało się szybko 
zorganizować nowy wózek. – Powiem 
szczerze, że dopiero z tego telefonu od 
pani redaktor z portalu doba.pl dowie-
działem się, że są mieszkańcy, którzy 
potrzebowali czy oczekiwali jakiejś 
pomocy. Weryfikowałem to u pani dy-
rektor OPS i u pracowników urzędu i 
nikt się tu już dodatkowo nie zgłaszał. 
Na te potrzeby, które zostały zgło-
szone jak najszybciej zareagowali-
śmy – relacjonował burmistrz.

Radni nie mieli więcej pytań, zatem 
Aleksandra Hausner-Rosik zamknę-
ła posiedzenie. Porządek obrad udało 
się tym razem zrealizować w 75 min. 

Krzysztof
Jankowski

Pozostawiona przy łóżku włączona lampka nocna była najprawdopodobniej 
przyczyną pożaru w mieszkaniu przy ul. Zdrojowej Źródło: doba.pl,

foto: mł. bryg. Marcin Kosiński
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Widać twarze
na ulicach

KRONIKA CZASÓW ZARAZY (14)

Trzecia fala pandemii była większa i tragiczniejsza w skutkach niż 
druga, nie wspominając o pierwszej.  Na szczęście już odpłynęła. 
Zaszczepionych jest coraz więcej i są coraz młodsi. Jest nadzieja 
na wakacyjny oddech. Jednak do pokonania wirusa SARS-CoV-2 
jeszcze daleko.

 � W połowie kwietnia, choć dzien-
na liczba zakażeń wyraźnie już spa-
da, Polska jest w czołówce krajów 
z największą liczbą zgonów na mi-
lion mieszkańców.

 � Są pierwsze oznaki odmrażania: 19 
kwietnia dzieci wracają do przed-
szkoli i żłobków. Grupy do 25 osób 
mogą już uprawiać wspólnie sport, 
na razie jeszcze tylko w obiektach 
sportowych na świeżym powietrzu. 
Dzieci i młodzieży mogą uczestni-
czyć we współzawodnictwie spor-
towym prowadzonym przez odpo-
wiedni polski związek sportowy.

 � 26 kwietnia wracają do szkół 
uczniowie klas I-III szkół podstawo-
wych. Ale nie wszędzie – na razie 
tylko w jedenastu mniej dotknię-
tych pandemią województwach. 
Niestety, dolnośląskie do nich nie 
należy. Lekcje odbywają się w syste-
mie hybrydowym. Dyrektor szkoły 
jest zobowiązany do ustalenia har-
monogramu zajęć w taki sposób, 
aby zajęcia w szkole miało nie wię-
cej niż 50 proc. uczniów oraz co 
najmniej 50 proc. – zdalnie. Powi-
nien przy tym brać pod uwagę, w 
miarę możliwości, równomierne 
i naprzemienne realizowanie tych 
zajęć przez każdego ucznia.

 � 28 kwietnia rząd przyznaje, że „w 
ostatnim czasie obserwujemy spa-
dek dziennej liczby zachorowań”. I 
zapowiada, że jeśli ta tendencja bę-
dzie się utrzymywała – w maju re-
strykcje będą stopniowo łagodzone.

 � 1 maja w całym kraju wznawiają 
działalność salony fryzjerskie i ko-
smetyczne. Oczywiście, z zachowa-
niem zasad bezpieczeństwa. Limit 
grupowego uprawiania sportu na 
świeżym powietrzu zostaje zwięk-
szony do 50 osób. Dozwolone jest 
uprawianie sportu w obiektach kry-
tych oraz na basenach dla zorgani-
zowanych grup dzieci i młodzieży 
(maks. 50 proc. obłożenia obiektu).

 � 2 maja w Polsce po raz pierw-
szy potwierdzony zostaje indyjski 
wariant COVID-19. Zarażonym 
jest polski dyplomata ewakuowa-
ny wcześniej z Indii. W kraju tym 
(drugim najludniejszym na świecie) 
od  połowy marca lawinowo rośnie 
liczba nowych przypadków zaka-
żenia koronawirusem. Służby me-
dyczne nie są w stanie walczyć z 
pandemią. Brakuje miejsc w szpi-
talach, tlenu oraz szczepionek. Nie 
nadąża się z kremacją zmarłych.

 � W długi majowy weekend bran-
ża hotelowa jest jeszcze oficjalnie 
zamknięta, ale turystów w Dusz-
nikach widać na każdym kroku. 

Mnóstwo ludzi na szlakach, pieszo 
i na rowerach.

 � W majówkę w każdym wojewódz-
twie działa specjalny punkt szcze-
pień. Osoby z grupy wiekowej 
uprawnionej do szczepienia, któ-
re mają wystawione e-skierowanie, 
mogą bez rejestracji i umawiania 
się na konkretną godzinę, przyjąć 
jednodawkową szczepionkę firmy 
Johnson & Johnson. Mimo odstra-
szającej aury do punków ustawia-
ją się olbrzymie, wielogodzinne ko-
lejki.

 � We wtorek 4 maja otwarte zosta-
ją, wciąż z ograniczeniami, gale-
rie sztuki i muzea. W tym oczywi-
ście nasze Muzeum Papiernictwa. 
Wznawiają działalność sklepy bu-
dowlane, meblowe, galerie handlo-
we – też z ograniczeniami i w ści-
słym reżimie sanitarnym.

 � Również od 4 maja już wszyscy 
uczniowie klas I-III szkoły pod-
stawowej uczą się tylko stacjo-
narnie. Dalszy harmonogram po-
wrotu uczniów do szkół jest taki: 
od 17 maja uczniowie klas IV-VIII 
szkół podstawowych, szkół ponad-
podstawowych, placówek kształce-
nia ustawicznego i centrów kształ-
cenia zawodowego przechodzą 
na naukę w tzw. systemie hybry-
dowym (50 proc./50 proc.). Od 31 
maja wszyscy uczniowie i słuchacze 
uczą się już stacjonarnie w szko-
łach i placówkach.

 � Jednak wielu uczniów i rodziców 
obawia się powrotu do szkoły tuż 
przed wakacjami. Uważają, że może 
to przyczynić się do zwiększenia za-
każeń koronawirusem i niepotrzeb-
nego stresu. Pod żądaniem uczniów 
o powrocie do szkół dopiero we 
wrześniu 2021 podpisuje się ponad 
pół miliona osób.

 � 5 maja Ministerstwo Zdrowia Ka-
nady wydaje zezwolenie na stoso-
wanie szczepionki Pfizer-BioNTech 
COVID-19 u dzieci w wieku od 12 
do 15 lat.

 � Zdaniem brytyjskich specjalistów 
nie ma związku między piciem al-
koholu a odpornością, jaką ma 
nam zapewnić szczepionka przeciw 
koronawirusowi.

 � 7 maja Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) zatwierdza w try-
bie pilnym szczepionkę przeciw-
ko COVID-19 wyprodukowaną 
przez chińską firmę Sinopharm. To 
pierwsza szczepionka opracowana 
w kraju niezachodnim, która uzy-
skała poparcie WHO.

 � W sobotę 8 maja ruszają wresz-
cie hotele i inne obiekty nocle-

gowe. Na razie jeszcze tylko na pół 
gwizdka (maksymalnie 50 proc. ob-
łożenia), ale jest światełko w tune-
lu! Nadal zamknięte są restauracje 
oraz strefy welness & spa.

 � Średnia 7-dniowa nowych zaka-
żeń spada do ok 4 tys. przypadków 
– poniżej minimum między II a III 
falą, które wynosiło ok 5 tys.

 � W związku z nadchodzącą rejestra-
cją kolejnej grupy wiekowej (rocz-
niki 2000–2003) rząd informuje 8 
maja, że skierowania na szczepie-
nie wystawione zostają wszystkim 
osobom, które do 9 maja bieżącego 
roku ukończyły 18. rok życia.

 � 63,1 proc. Polaków popiera możli-
wość szczepienia dzieci i młodzieży. 
Odmiennego zdania jest 28,1 proc. 
badanych. 8,8 proc. ankietowanych 
nie ma zdania na ten temat.

 � Niemcy zaklasyfikowały Polskę 
jako zwykły obszar ryzyka infek-
cji koronawirusem, co oznacza uła-
twienia dla podróżnych.

 � 10 maja Minister Michał Dworczyk 
informuje, że od 17 maja do 35 dni 
zostanie skrócony okres pomiędzy 
podaniem pierwszej i drugiej daw-
ki szczepionek Moderny, Pfizer i 
AstraZeneca. Natomiast ozdrowień-
cy będą mogli być szczepieni już po 
30 dniach od uzyskania pozytywne-
go wyniku testu (do tej pory było to 
około 90 dni). Zmiana spowodowa-
na jest zwiększającą się dostępno-
ścią szczepionek.

 � Stany Zjednoczone zezwalają na 
szczepienie przeciwko koronawiru-
sowi preparatem Pfizera dzieci od 
12. roku życia. Wcześniej taką decy-
zję podjęła Kanada.

 � Mediolańska La Scala ponownie 
otwarta dla publiczności. Według 
włoskich mediów to symbol po-
czątku powrotu do normalności po-
dobnie jak pierwszy koncert, który 
odbył się w La Scali po zakończe-
niu II wojny światowej w dniu 11 
maja 1946 roku, czyli dokładnie 75 
lat temu.

 � 12 maja premier zapowiada, że o 
osiem dni zostanie przyspieszo-
ne otwarcie kin, teatrów, filharmo-
nii – stanie się to 21 maja. Również 
kluby fitness, baseny, siłownie będą 
mogły być uruchamiane dzień 
wcześniej – 28 maja. Jednocześnie 
szef rządu ostrzega, że wirus nadal 
jest groźny i apeluje o ostrożność. 

 � Rząd ogłasza, że od 17 maja szcze-
pienia będą dostępne również dla 
17- i 16-latków.

 � Norwegia rezygnuje ze stosowa-
nia szczepionek firm AstraZeneca i 
Johnson&Johnson. Ta pierwsza cał-

Firma STEIBUDEX wykonała re-
mont nawierzchni drogowej przy 
wyjeździe z Rynku na ul. Słowac-
kiego. Zakres prac objął m.in. ro-
zebranie starej kostki, wymianę i 
wyrównanie podłoża oraz ponow-
ne ułożenie bruku. Koszt remontu 
to 30.417 zł.

Kostka została również przełożona 
przy wjeździe na ul. Wybiciego i na 
Rynku (Rynek 17) przy wjeździe na 
ul. Kłodzką.

 Natomiast przedsiębiorstwo BIT-
MEX przeprowadza w maju prace 
naprawcze uszkodzonych nawierzch-

ni drogowych. Zadanie polega na wy-
cince uszkodzonej nawierzchni i uzu-
pełnieniem miejsc masą asfaltową. 
Prace będą prowadzone na ul. Wiej-
skiej, Okólnej, Wojska Polskiego, 
Zamkowej, Stawowej, Słowackiego, 
Wybickiego, Dworcowej i Orzecho-
wej. Koszt remontów to 58.031 zł. Ze 
względu na zaplanowane remonty ca-
łościowe nawierzchni na ul. Willowej, 
Olimpijskiej i Podgórze, w tych miej-
scach nie będą przeprowadzane pra-
ce naprawcze.

inf. UM

Wiosenne naprawy

Poprawa jakości powietrza to je-
den z priorytetów zarówno rządu, 
jak i samorządów. Minister kli-
matu i środowiska Michał Kurty-
ka wraz z wiceministrem Irene-
uszem Zyską ogłosili 17 maja dwa 
programy mające na celu popra-
wę jakości powietrza w dolnoślą-
skich gminach i wszystkich pol-
skich uzdrowiskach.

15 milionów 
na termomodernizację
Jako pierwszy ogłoszono program pi-
lotażowy o wartości 15 mln zł dla 
gmin województwa dolnośląskie-
go na termomodernizację budyn-
ków wielorodzinnych. Rozszerzono 
tym samym program Czyste Powie-
trze, który kierowany był z zasady do 
właścicieli domów jednorodzinnych.

Dotacje będą przeznaczone na wy-
mianę źródeł ogrzewania i poprawę 
efektywności energetycznej. Co waż-
ne, z programu będą mogły skorzy-
stać również mieszkańcy budynków 
z częściowo wymienionymi źródłami 
ciepła. W przypadku gdy powyżej 50 
proc. powierzchni użytkowej budynku 
wyposażone jest w nieefektywne źró-
dła ciepła, to wspólnota mieszkaniowa 
będzie mogła ubiegać się o środki. Je-
śli 100 proc. właścicieli we wspólnocie 
mieszkaniowej złoży wniosek na ter-
momodernizację całego budynku, to 
mogą liczyć na dofinansowanie w 
wysokości do 290 tys. zł.

Program będzie obsługiwany przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu. Nabór wniosków, składa-
nych bezpośrednio przez zarządców 
budynków, rozpocznie się w III kwar-
tale br.

Program pilotażowy pomoże po-
prawić jakość powietrza w boryka-

jących się ze smogiem gminach i 
ustalić parametry dla programu ogól-
nopolskiego.

250 milionów 
dla uzdrowisk

Drugi z ogłoszonych programów 
to „Klimatyczne Uzdrowisko”. Jest 
on skierowany do wszystkich 45 
gmin uzdrowiskowych w Polsce, a 
jego celem jest poprawa jakości po-
wietrza poprzez inwestycje w efek-
tywność energetyczną i odnawialne 
źródła energii. Pozwoli na realizację 
nowoczesnych projektów w zakre-
sie rozwoju zielono-niebieskiej infra-
struktury. Łączny budżet programu 
na lata 2021–2025 wyniesie aż 250 
mln zł.

– Zachęcam włodarzy gmin uzdro-
wiskowych, szczególnie z subre-
gionu wałbrzyskiego, do składania 
wniosków w ramach planowanych 
naborów. Środki są przeznaczone na 
inwestycje służące adaptacji gmin do 
zmian klimatu, poprawę efektywno-
ści energetycznej i rozwój OZE. To 
pierwszy w historii program zapro-
jektowany specjalnie z myślą o wielo-
kierunkowym wsparciu gmin uzdro-
wiskowych. To dla mnie osobiście 
wielka satysfakcja z powodu urucho-
mienia programu zapowiadanego w 
kampanii wyborczej w 2019 r. Gmi-
ny uzdrowiskowe podlegają licznym 
ograniczeniom inwestycyjnym, zwią-
zanym ze statusem uzdrowiska, dlate-
go powołanie programu

„Klimatyczne Uzdrowiska” było nie-
zbędne. Dzięki niemu nasze polskie 
zdroje mają szansę stać się najwyższej 
klasy europejskimi kurortami – ko-
mentował rozpoczęcie programu Ire-
neusz Zyska.

Źródło: fb Ireneusz Zyska

Więcej pieniędzy
na czyste powietrze
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kowicie zostanie usunięta z progra-
mu szczepień.

15 maja
 � Ponieważ wskaźnik zakażeń na 100 
tys. osób spada poniżej 15, zniesio-
ny zostaje obowiązek noszenia 
maseczek na świeżym powie-
trzu. Na ulicach pamiętać trzeba 
jednak o zachowaniu dystansu 1,5 
metra od innych osób. Nadal mu-
simy zakrywać nos i usta za pomo-
cą maseczki w pomieszczeniach za-
mkniętych.

 � Kolejna znakomita wiadomość: ru-
sza gastronomia na świeżym po-
wietrzu! Z gródków restauracyj-
nych korzystamy w ścisłym reżimie 
sanitarnym – m.in. z zachowaniem 
bezpiecznego dystansu między sto-
likami oraz limitu osób na stolik.

 � Działać mogą już kina i teatry na 
świeżym powietrzu (50 proc. obło-
żenia). Imprezy okolicznościowe na 
zewnątrz (np. wesela czy komunie) 
– owszem, ale z limitem do 25 osób 
i w ścisłym reżimie sanitarnym (do 
limitu nie wliczają się osoby w pełni 
zaszczepione przeciw COVID-19). 

 � Pociągami PKP Intercity znów 
może podróżować więcej osób. Za-

jęte mogą być wszystkie miejsca 
siedzące, do leżenia i sypialne.

 � Od początku pandemii w powie-
cie kłodzkim wykryto 10.286 za-
każeń koronawirusem. Z tego 
w ciągu miesiąca przybyło 515 
(poprzednio – 2.640). W tym czasie 
zmarło w związku z infekcją 24 
mieszkańców (poprzednio – 81). 

 � W województwie dolnośląskim od 
początku pandemii zakaziły się 
210.353 osoby, zmarło 4.634.

 � W kraju aktualnie zakażonych 
jest 184.654 osób (przed miesią-
cem – 342.994). Średnia zakażeń na 
100 tys. mieszkańców w ciągu ostat-
nich siedmiu dni to 8,75 (53,88). 
Liczba zakażonych pacjentów wy-
magających respiratorów wynosi 
1.627 (3.443). Liczba osób na kwa-
rantannie – 115.750 (352.951). Od 
początku pandemii zakaziło się 
już 2.9 mln mieszkańców nasze-
go kraju, zmarło prawie 72 tys. 
Wykonano ponad 15 mln testów na 
obecność koronawirusa.

 � Przeciwko COVID-19 zaszcze-
piono w Polsce pierwszą dawką 
ponad 11,3 mln osób (przed mie-
siącem było to ponad 6 mln), drugą 
– 4,2 mln (2,2). Dzienna liczba szcze-
pień to 350 tys. (244 tys.). Odnoto-

wano 8.330 przypadków niepożąda-
nych odczynów poszczepiennych. 
W skali światowej Polska zajmuje 
53. miejsce w odsetku wyszczepie-
nia populacji przynajmniej jedną 
dawką (30 proc.). W naszym re-
gionie najlepiej radzą sobie Węgry 
(47 proc.). Średnia UE to 31 proc. 
Szczepionek w kraju właściwie już 
nie brakuje, za to tu i ówdzie zaczy-
na brakować chętnych do zaszcze-
pienia.

 � W powiecie kłodzkim, liczącym 
ok. 155 tys. mieszkańców, wykona-
no dotąd 60.618 szczepień. W peł-
ni zaszczepionych jest 19.300 osób. 
Dzienna liczba szczepień to 1.064. 

 � Na świecie wykryto dotąd 163 
mln zakażeń COVID-19, zmar-
ło 3,4 mln osób. W przeliczeniu 
na 1 milion mieszkańców w licz-
bie zakażeń przoduje Andora, da-
lej Czarnogóra, Czechy, San Ma-
rino, Gibraltar, Słowenia, Bahrajn. 
Luksemburg, Szwecja, USA. Pol-
ska jest na 32. miejscu (przed mie-
siącem – na 31.). Jednak w liczbie 
zgonów nasz kraj jest na 15. pozycji 
(przed miesiącem na 20.), na czele 
tej smutnej statystyki – Węgry.

Krzysztof Jankowski

Wyrusz w podróż 
Dusznickim
Expressem

Radosny sygnał Dusznickie-
go Expressu już rozbrzmiewa po 
dusznickich ulicach i okolicznych 
drogach. Ten wyjątkowy pojazd 
zabierze was w magiczną podróż 
do najpiękniejszych zakątków 
miasta i innych atrakcji w pobliżu.

Kolejka turystyczna kursować bę-
dzie na trzech trasach: Duszniki-Zdrój 
– Zieleniec Ski Arena przez Torfowi-
sko, Duszniki-Zdrój – Karłów, oraz 
wokół Dusznik-Zdroju. 

Podczas wycieczek do Zieleńca, 
Torfowiska pod Zieleńcem i Kar-
łowa zaplanowany jest czas wolny, po-
trzebny na zwiedzenie danego miej-
sca. W ramach wycieczki do Karłowa 
można wejść na Szczeliniec Wielki 
– najwyższy szczyt Gór Stołowych. 
Jadąc do Zieleńca turyści mają możli-
wość wjazdu kolejką Nartorama Sky-
way Express do granicy państwowej 
i odwiedzenia czeskiego schroniska 
Masarykova Chata lub wejścia na 
wieżę widokową na Orlicy. Na tra-
sach do Karłowa i Zieleńca Dusznicki 
Express będzie kursował ze specjalną 
przyczepką na rowery. Turyści będą 
mogli zabrać je ze sobą, aby później 
wrócić samodzielnie na dwóch kół-
kach lub wyruszyć w dalszą podróż. 
Wybierając się z rowerem do Zieleń-
ca, warto wdrapać się swoim jedno-
śladem na Orlicę i stamtąd zjechać 
single trackami w kierunku miasta. 
Rozkład jazdy kolejki prezentuje się 
następująco: 

 � Trasa Duszniki 
przejazd całej trasy  (11 km) – 
niedziela, odjazd co godzinę od 
13:00 do 14:00

 � Trasa Duszniki – Zieleniec – 
Duszniki  środa, sobota – wyjazd 
15:00, powrót 17:00; niedziela – od-
jazd 10:00, powrót 12:30

 � Trasa Duszniki – Karłów – 
Duszniki piątek, niedziela – wy-
jazd 15:00, powrót 17:30

Kolejka odjeżdża z przystanku przy 
ul. Chopina, nieopodal wejścia do Par-
ku Zdrojowego. 

Cennik kształtuje się następująco:
 � przejazd całej Trasy Duszniki – 20 

zł dorośli i 13 zł dzieci do lat 15. 
 � trasa Duszniki – Zieleniec – Dusz-

niki oraz Duszniki – Karłów – 
Duszniki – 30 zł dla osób doro-
słych i 20 zł dla dzieci do lat 15. 

 � Trasa Duszniki – Zieleniec – 20 
zł dla osób dorosłych i 13 zł dla 
dzieci do lat 15.

 � Trasa Duszniki – Torfowisko – 
Duszniki – 20 zł dla osób doro-
słych i 13 zł dla dzieci do lat 15. 

Przewóz dzieci do drugiego roku 
życia jest bezpłatny. Transport rowe-
ru w cenie biletu. Istnieje możliwość 
zorganizowania wycieczki Dusznic-
kim Expressem dla grup. W tym celu 
prosimy o kontakt pod numerem tel. 
604 508 948.

DEX
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Musimy zwrócić pieniądze z dota-
cji, bo poprzedni burmistrz Piotr 
Maziarz nie wykorzystał jej prawi-
dłowo na remont muru na stawie 
w parku zdrojowym. To też wiel-
ki wstyd przed naszymi czeskimi 
partnerami, z którymi wspólnie 
realizowany jest projekt. 

2,6 mln złotych kredytu zaciągnie 
Kudowa-Zdrój. Pieniądze nie pój-
dą jednak na kolejne remonty dróg, 
czy mieszkań komunalnych. Zostaną 
przeznaczone na zwrot uzyskanej za 
czasów poprzedniego burmistrza 
Piotra Maziarza dotacji unijnej 
w wysokości  1,4 mln zł oraz na 
ponowny remont muru na stawie 
w parku zdrojowym w wysokości 
1,2 mln zł. Podczas kontroli urzędni-
cy stwierdzili, że remont muru został 
przeprowadzony niezgodnie ze złożo-
nym we wniosku projektem budowla-
nym na remont stawu.  A to właśnie 
na podstawie tego dokumentu ówcze-
sne władze gminy otrzymały dotację 
w ramach polsko-czeskiego projektu  
„Aqua Mineralis Glacensis”. 

– Inwestycję wykonano z pominię-
ciem dokumentacji technicznej i po-
zwolenia na budowę. Została wykona-
na na podstawie nowej dokumentacji 
technicznej opracowanej przez wyko-
nawcę robót. Nie powiadomiono part-
nera wiodącego o  zmianach, nie za-
pytano, czy można dokonać zmian. 
Nie wystąpiono też o  zmianę pozwo-
lenia na budowę. W  dodatku prace 
wykonano także niezgodnie z nową 
dokumentacją opracowaną przez wy-
konawcę i niezgodnie ze sztuką bu-
dowlaną. Nie prowadzono dziennika 
budowy, brak było właściwego nadzo-
rowania inwestycji – tłumaczyła pod-
czas sesji Aneta Potoczna.

Zwrot dotacji nie 
kończy sprawy

Burmistrz zapowiada, że chce od-
zyskać pieniądze. Zarówno te, które 
musimy oddać do Unii, jak i te, któ-
re przeznaczymy na kolejny remont 
muru, czyli w sumie ok. 2,6 mln zł. 

– Mamy nadzieję, że nie będzie to 
miało negatywnych wpływów na roz-
wój miasta, w szczególności na rezy-
gnację z  wcześniej zaplanowanych 
inwestycji – wyjaśnia Aneta Potocz-
na. Kolejny remont przeciekające-
go muru stawu i umocnień brzegów, 
a  także schodów tarasowych musi 
być przeprowadzony do końca roku. 
Tak nakazał Dolnośląski Wojewódzki 
Inspektor Nadzoru Budowlanego na 
podstawie ekspertyz przeprowadzo-
nych  w ostatnich miesiącach.

Na ponowny remont muru został 
ogłoszony przetarg i wyłoniono wy-
konawcę z najkorzystniejszą ofertą 
w wysokości ponad  1 mln 188 tys. 
zł.  W dniu 11 maja został przekazany 
plac budowy nowemu wykonawcy po 
spuszczeniu wody w stawie  i wyłowie-
niu wszystkich ryb.

* * *

W prokuraturze toczy się postę-
powanie przeciwko byłemu bur-
mistrzowi Piotrowi Maziarzowi i 
jego współpracownikom. Obecne 
władze Kudowy-Zdroju zamierzają do 
sądu podać też wykonawcę trefnego 
remontu.

przedruk
z Przeglądu Kudowskego,

wydanie wiosna 2021

Co zrobić ze skoszoną trawą,
liśćmi, gałęziami?
Do Urzędu Miasta wpływają licz-
ne zgłoszenia dotyczące odbioru 
bioodpadów pochodzących z pie-
lęgnacji terenów zielonych. Wy-
jaśniamy, jak należy postępować.

Zgodnie z Uchwałą nr XVIII/114/20 
Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdro-
ju z dnia 30 stycznia 2020 r. w spra-
wie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Dusz-
niki-Zdrój, właściciele terenów zie-
lonych zobowiązani są odprowadzać 
odpady stanowiące części roślin po-
chodzące z pielęgnacji tych terenów 
(np. skoszona trawa, liście, gałęzie, 
krzewy itp.) we własnym zakresie do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów (PSZOK).

PSZOK znajduje się przy ul. Dwor-
cowej (za Stacją ORLEN), a czynny 
jest w dniach roboczych od wtorku 

do piątku w godz. 8:00-14:00 w sobo-
ty w godz. 9:00-14:00, w poniedziałki 
nieczynny.

Wspólnota, która nie jest właścicie-
lem terenu (budynek po obrysie), ale 
dba we własnym zakresie o teren zlo-
kalizowany w obrębie wspólnoty, a na-
leżący do gminy, może odprowadzać 
odpady zielone pochodzące z pielę-
gnacji tego terenu na koszt gminy. 
W takim przypadku należy poinfor-
mować dział komunalny DZK, gdzie 
i w jakiej ilości są do odbioru odpady 
zielone. Powinny one być umieszczo-
ne w odpowiednich workach przezna-
czonych na bioodpady. Worki o odpo-
wiednio dużym litrażu można odebrać 
w DZK Sp. Z o.o. przy ul. Słowackiego 
32, dział komunalny.

inf. UM

Kudowa musi 
zwrócić dotacjęSiła wody

Gwałtowne opady były niewątpliwie dużym sprawdzianem dla nowej nawierzchni Alei Chopina. Prawie w całości pozostała 
ona nienaruszona. Dzięki świetnej przepuszczalności nawet tuż po ulewie nie było na niej kałuż ani błota. Woda wypłukała 
jedynie wierzchnią warstwę w tych nielicznych miejscach, na które wpłynęła z zewnątrz szerokim i wartkim strumieniem

Leniwie zazwyczaj płynący potok Podgórna zamienił się w szalejąca rzekę. Wyrwał kawał gruntu niebezpiecznie blisko 
misy Czarnego Stawu, a jeszcze więcej przy alejce biegnącej w kierunku Parku Zdrojowego.

Woda zabrała jej fragment, podmyła i powaliła dwie latarnie

Ogromne szkody woda wyrządziła w Podgórzu, przede wszystkim w ulicznej nawierzchni
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