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Szansa na COS
i gondolę dla Dusznik

INWESTYCJE, KTÓRE MOGĄ ZMIENIĆ NASZE MIASTO NA POKOLENIA

Nasze województwo jako pierwsze w kraju poznało swój komponent programu Polski Ład. Dolnośląski Ład przedstawił podczas spo-
tkania z samorządowcami regionu 16 lipca minister Michał Dworczyk, poseł na sejm z okręgu wałbrzyskiego. Wśród planowanych 
inwestycji jest utworzenie Centralnego Ośrodka Sportu (COS) w Dusznikach-Zdroju oraz budowa kolei gondolowej łączącej centrum 
miasta ze stacją narciarską w Zieleńcu.

Dolnośląski Ład to regionalny kom-
ponent ogólnopolskiego programu 
Polski Ład, zawierający opis strate-
gicznych przedsięwzięć z zakresu in-
frastruktury drogowej i kolejowej, 
sportu i turystyki, ekologii i zielonej 
energii, rewitalizacji zabytków, gospo-
darki i usług publicznych. Dworczyk 
chciałby, żeby Dolnośląski Ład był 
impulsem napędowym dla całego re-
gionu, bez względu na podziały poli-
tyczne. Przygotowane rozwiązania i 
programy mają poprawić jakość życia 
mieszkańców Dolnego Śląska i utrzy-
mać pozycję regionu jako lidera roz-
woju w Polsce.

Wśród planowanych strategicz-
nych dla regionu inwestycji znalazły 
się: rewitalizacja autostrady A4, bu-
dowa drogi szybkiego ruchu S8 z 
Wrocławia do Kłodzka oraz pro-
jekt połączenia drogą dwupasmową 
Wrocławia z Wiedniem – czyli prze-
dłużenie drogi ekspresowej do przej-
ścia granicznego w Boboszowie, bu-
dowa drogi S5 i dokończenie S3. Na 
liście znalazły się również: inwestycje 
w infrastrukturę kolejową, łącznie z 
przejęciami ich od PLK, zbiornik re-
tencyjny w Kamieńcu Ząbkowickim, 
elektrownia szczytowo-pompo-
wa w Młotach, utworzenie Dolno-
śląskiej Doliny Wodorowej, utworze-
nie COS-u w Dusznikach-Zdroju, 
budowa kolei gondolowej łączą-
cej miasto Duszniki-Zdrój ze sta-
cją narciarską Zieleniec oraz liczne 

inwestycje w stolicy Dolnego Śląska, 
m.in. dokończenie obwodnicy północ-
nej Wrocławia, rozpoczęta już budowa 
700-metrowego Mostu Wschodniego 
czy remont Bastionu Sakwowego.

Ponadto w ramach realizacji Pol-
skiego Ładu realizowane będą rów-
nież inne, mniejsze projekty, nie ujęte 
w dolnośląskim komponencie, np. w 
zakresie modernizacji i budowy sieci 
wodociągowych czy oświetlenia.

Szacuje się, że w ramach realizacji 
Polskiego Ładu nawet kilkadziesiąt 
miliardów złotych trafi do samo-
rządów Dolnego Śląska na realiza-
cję różnych projektów do 2030 r. Pro-
gram wydatkowania tych środków w 
ramach Dolnośląskiego Ładu ma być 
wypracowany wspólnie z samorzą-
dowcami, którzy do końca sierpnia, 
w ramach konsultacji, mogą przesy-
łać propozycje i wskazywać potrzeby 
na dofinansowanie dla konkretnych 
gmin i powiatów.   – Mam nadzieję, 
że we wrześniu ten dokument zosta-
nie przyjęty i potem wspólnie będzie-
my skutecznie zabiegali o realizację 
strategicznych inwestycji – powiedział 
minister Dworczyk.

Jak podczas konferencji prasowej 
ocenił prezydent Wrocławia Jacek 
Sutryk, Dolnośląski Ład to konsump-
cja Polskiego Ładu z wykorzysta-
niem lat doświadczeń i pracy włożo-
nej przez lokalnych samorządowców, 
polityków, społeczników w rozwój re-
gionu. Podkreślał przy tym, że Dolny 

Śląsk to wspólna sprawa i cieszy go 
dialog o wyzwaniach ponad podziała-
mi partyjnymi. W pracy nad projek-
tem wzięło udział ponad 300 samorzą-
dowców, polityków i działaczy.

– Program praktycznie dotyczy 
wszystkich dziedzin, które decydu-
ją o rozwoju Dolnego Śląska, dzięki 
którym będzie można spełnić aspira-
cje Dolnoślązaków. A te aspiracje na 
pewno są ogromne, bo nasz region 
jest wyjątkowy. Jest liderem nie tyl-
ko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej, 
plasujemy się w czołówce jeżeli cho-
dzi o rozwój gospodarczy, nowe miej-
sca pracy. I chcemy to tempo rozwo-
ju Dolnego Śląska utrzymać – mówił 
o programie marszałek województwa 
Cezary Przybylski.

Burmistrz Piotr Lewandowski: – 
Kolejny krok w strategicznym kie-
runku dla Dusznik-Zdroju i regionu 
wykonany. Dla Dusznik-Zdroju i ca-
łej Ziemi Kłodzkiej to niesamowicie 
istotny moment, ponieważ między in-
nymi ważnymi dla regionu projekta-
mi jako strategiczne zostały wpisane 
dwa, które mają szansę na realiza-
cję w Dusznikach-Zdroju. Pierwszy 
to utworzenie Centralnego Ośrod-
ka Sportu, w ramach którego, oprócz 
rozwoju istniejącej infrastruktury, 
mają powstać takie obiekty, jak hala 
lodowa czy tor bobslejowy. Drugim 
jest budowa 7,5-kilometrowej kolei li-
nowej łączącej wielopoziomowy par-
king w centrum z Tauron Duszni-

ki Arena, Podgórzem i Zieleniec Ski 
Arena. Projekt przewiduje wykorzy-
stanie parkingu przez narciarzy zimą 
oraz przez turystów chcących odwie-
dzić Park Narodowy Gór Stołowych 
w lecie. Dziękuję Michałowi Dworczy-
kowi za wsparcie, pomoc  i ogromne 
zaangażowanie. Bez niego te niezwy-
kle istotne dla naszego miasta inwe-
stycje nie miałyby szans na wejście 
do programu. Jestem przekonany, że 
wspólnie jesteśmy bardzo blisko, jak 
nigdy dotąd, od rozpoczęcia nowego 
rozdziału w historii naszego regionu.

– Te dwa wielkie przedsięwzięcia 
to oczywiście nie wszystko. Miasto i 
jego mieszkańcy mają wiele potrzeb  
– podkreśla burmistrz. – Dlatego do-
datkowo złożymy wnioski o dofinan-
sowanie budowy sieci wodno-ka-
nalizacyjnej w Zieleńcu, wymiany 

wodociągu w ul. Zdrojowej i budo-
wy oczyszczalni ścieków dla nasze-
go miasta. Będziemy też aplikować o 
środki na termomodernizację budyn-
ków wielorodzinnych.

Inwestycje w ramach Dolnoślą-
skiego Ładu mają zostać sfinansowa-
ne w ramach realizacji Rządowego 
Funduszu Polski Ład – Program In-
westycji Strategicznych. Od początku 
lipca trwa pilotażowy nabór samorzą-
dowych wniosków na dofinansowanie 
projektów inwestycyjnych w wysoko-
ści do 95 proc. Pula przydzielanych w 
tym naborze środków to 20 miliardów 
złotych. Program realizowany jest po-
przez promesy inwestycyjne udzielane 
przez BGK. Realizacje inwestycji zgod-
nie z programem powinny zakończyć 
się do 2030 r.

sk
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Spisz się
w Urzędzie
Miejskim

W sobotę 31 lipca w go-
dzinach od 10:00 do 12:00  
Gminne Biuro Spisowe przy 
Urzędzie Miejskim w Duszni-
kach-Zdroju (tel. wewnętrzny 
65 i 66) będzie pełniło dyżur 
w sprawie pomocy osobom, 
które nie mogą dokonać sa-
mospisu przez formularz in-
ternetowy lub miejscowym 
seniorom mającym kłopot 

z obsługą telefonu.

Prosimy o przekazanie infor-
macji znajomym i sąsiadom, 
którzy mogą potrzebować 

pomocy w wypełnieniu 
obowiązku spisowego.

Wandalizm na Orlicy
Wieża widokowa na Orlicy, mimo 
że oficjalnie nie została jeszcze 
otwarta, cieszy się bardzo dużym 
powodzeniem wśród turystów. Jest 
to jedna z największych atrak-
cji polskiej części Gór Orlickich. 
Wejście na szczyt nie jest bardzo 
wymagające, a z górnego tarasu 
wieży rozciągają się wspaniałe wi-
doki.

Niestety, w ostatnim czasie kon-
strukcja wieży spotkała się z przy-
krym aktem wandalizmu – została 
pomazana farbą. Niebieskie napisy w 
języku czeskim znajdują się zarówno 
na dolnych słupach wieży, jak i na jej 
szczycie. Sprawca „zostawił” imię i na-
zwisko kobiety, jej adres e-mail i nu-
mer telefonu. 

Jak udało nam się ustalić, po cze-
skiej stronie granicy miejsc zdewasto-
wanych w podobny sposób jest więcej. 
Napisy o podobnych treściach zostały 
naniesione sprajem na pobliskiej wie-
ży na szczycie Velká Deštná, na wia-
cie w Sedloňov oraz barierach ener-
gochłonnych na Przełęczy Spalona. 
Zdarzenie w Dusznikach, tak jak po-
zostałe, zostało zgłoszone policji. W 
przypadku aktów wandalizmu w Re-
publice Czeskiej zgłoszenia dokonała 
kobieta, do której należały dane kon-
taktowe ujawnione w napisach.

Niestety, nie jest to pierwszy akt 
wandalizmu na naszej wieży.  Zimą 
ktoś rozpalił grilla na jednym z drew-
nianych stołów, przypalając jego blat. 
Ponadto wyłamano kilka desek ze 
ścian schronu na parterze. 

Zgodnie z projektem dusznicka 
wieża miała być wyposażona w sys-
tem monitoringu. Ze względu na trud-
ności techniczne, związane z dostę-
pem do prądu, prace nad systemem 
jeszcze trwają.

 W najbliższym czasie na wieży zo-
staną zamontowane panoramy z opi-
sami widocznych szczytów oraz tabli-
ce z informacjami o mieście, regionie 
i przyrodzie Gór Orlickich.

inf. UM

Jaka
powinna być 
Wielopokoleniowa 
Strefa 
Aktywności?

Na Torze Wrotkarskim w Dusz-
nikach-Zdroju odbyły się 11 lipca 
konsultacje społeczne w sprawie 
Wielopokoleniowej Strefy Aktyw-
ności, która w przyszłym roku po-
wstać ma przy łączniku pomiędzy 
Aleją Sybiraków a Aleją Chopina. 

Podczas spotkania przedstawione 
zostały m.in. prace uczniów dusznic-
kiej szkoły, pomysły nadesłane przez 
formularz internetowy, a także wstęp-
na koncepcja inwestycji. 

Najważniejsze postulaty zgłoszone 
przez uczestników konsultacji:
 � pozostawienie drzew rosnących w 

tym miejscu,
 � zachowanie "naturalności" miejsca,
 � rozbudowany skatepark i "bowl" 

dla młodzieży,
 � miejsca do uprawiania jogi i in-

nych tego typu aktywności dla se-
niorów,

 � rozmieszczenie poszczególnych 
stref dla różnych grup wiekowych 
tak, aby zachować odpowiedni 
komfort dla wszystkich użytkowni-
ków oraz opiekunów,

 � toalety, w szczególności przysto-
sowane do korzystania przez naj-
młodszych,

Propozycje powyższe, oraz te, zgło-
szone za pomocą formularza interne-
towego i przez uczniów dusznickiej 
szkoły, w wielu aspektach pokrywają 
się ze wstępną koncepcją zagospoda-
rowania strefy. 

inf. UM

BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ 
OGŁASZA PRZETARG 

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

Nr działki: 172 AM8 Obręb Podgórze
Powierzchnia: 5.468 m2

Przeznaczenie: MN/U – teren zabudowy mieszkalno-usługowej

Cena wywoławcza netto:  450.000 zł

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego do przedmiotowej sprzedaży Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa
przysługuje prawo pierwokupu, w związku z powyższym musi zostać zawarta warunkowa umowa sprzedaży.

Przetarg odbędzie się 27 lipca 2021 r. o godz. 11:00 w sali nr 17 Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju (nr 17, II p.)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto nr 05 9523 10110200 0329 2002 0023
wadium w wysokości 100.000 zł w terminie do 22.07.2021 r. Pieniądze muszą być na koncie UM 22.07.2021 r.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w biurze Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój, Rynek 6, II piętro, pokój nr 15, lub telefonicznie pod nr 748 697 663.
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COS na horyzoncie
XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ, 30 CZERWCA

Podczas tego posiedzenia burmistrz Piotr Lewandowski przyznał oficjalnie, że trwają starania o utworzenie
w naszym mieście ośrodka przygotowań olimpijskich. Byłaby to siódma lokalizacja Centralnego Ośrodka Sportu 
w Polsce obok tych w Spale, Władysławowie, Giżycku, Wałczu, Szczyrku i Zakopanem.

Inwestor musi poczekać
W sesji wzięło udział 14 radnych, nie-
obecna była Patrycja Bednarz. Zanim 
przyjęto porządek obrad, Piotr Zilbert 
zgłosił wniosek o wycofanie projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości gminnej. 
Pierwotny projekt uchwały zakła-
dał przeznaczenie do sprzedaży czę-
ści działki 178/2 AM-5 obręb Zdrój. 
Działka liczy 3,1869 ha, położona jest 
na stoku w okolicy Czarnego Stawu, 
a przeznaczona do zbycia część ma 
powierzchnię 1.750 m kw. Zdaniem 
radnego, zanim rada podejmie decy-
zję w tej sprawie, burmistrz powinien 
przedstawić koncepcję podziału dział-
ki. Projekt uchwały był omawiany na 
wspólnym posiedzeniu komisji Rady 
Miejskiej 23 czerwca i – przypomniał 
Zilbert – inni radni byli za tym, żeby 
taka koncepcja została najpierw opra-
cowana. 

Burmistrz Piotr Lewandowski 
poformował, że projekt uchwały 
uwzględniający częściowo postulaty 
komisji został zamieszczony w syste-
mie e-sesja. Zgodnie z tymi postulata-
mi zmieniony projekt zakłada wyra-
żenie przez radę zgody na sprzedaż 
całej działki. Natomiast opracowanie 
koncepcji jej podziału wymaga znacz-
nie więcej czasu. Poza tym nie ma co 
dzielić działki, jeśli radni nie wyrażą 
zgody na sprzedaż – argumentował 
burmistrz.

Chodziło o wypracowanie wstęp-
nej koncepcji podziału, która ułatwi-
łaby radzie podjęcie decyzji – dopre-
cyzował wiceprzewodniczący rady 
Robert Kowal. Burmistrz argumen-
tował, że przygotowanie takiej wstęp-
nej koncepcji już na tę sesję też nie 
byłoby możliwe i to było powiedziane 
na posiedzeniu komisji. Zwrócił uwa-
gę, że akurat ta sprzedaż nie wymaga 
żadnych szczególnych ustaleń, bo za-
interesowany kupnem jest właściciel 
sąsiedniej działki – chce ją powięk-
szyć ze względu na planowana inwe-
stycję. I w związku z tym zależy mu 
na czasie. Lewandowski zapropono-
wał, żeby wrócić do pierwszej wersji 
projektu uchwały, żeby możliwa była 
sprzedaż wyznaczonego fragmentu i 
żeby nie wstrzymywać procesu inwe-
stycyjnego.

Wniosek Zilberta poparł radny 
Wojciech Kuklis. Do argumentów 
przeciwko procedowaniu projektu do-
rzucił jeszcze ten, że na terenie dział-
ki jest siedlisko roślin objętych ochro-
ną Natura 2000 i zanim podejmie się 
decyzję należałoby uzyskać wstępną 
opinię Regionalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska na temat dopuszczal-
ności inwestycji na tym terenie. Ku-
klis złożył wniosek formalny, by taką 
opinię uzyskać przed poddaniem pro-
jektu pod głosowanie. 

Po dalszej dyskusji ostatecznie pod-
dano pod głosowanie wniosek Zil-
berta o zdjęcie projektu uchwały z 
porządku obrad. Wniosek przyję-

to dziewięcioma głosami, dwie oso-
by były przeciwko (Aleksandra Hau-
sner-Rosik, Agnieszka Maksylewicz) i 
dwie wstrzymały się od głosu ( Jakub 
Biernacki, Elżbieta Żulińska). Pod-
czas głosowania oprócz Patrycji Bed-
narz nieobecny był także Mateusz Ry-
beczka.

Zapomniany przekop
W ramach „zapytań do dyrektorów 
jednostek podległych”, pod nieobec-
ność prezesa Dusznickiego Zakła-
du Komunalnego, Małgorzata Hołyst 
skierowała pytanie do radnego Mar-
cina Zuberskiego, pracownika DZK. 
Chodzi o remont przyłącza wody przy 
ul. Kłodzkiej 32 i 32a. Został on prze-
prowadzony pod koniec ub. r., a do tej 
pory nawierzchnia ulicy nie została 
pokryta asfaltem w miejscu przekopu. 
Kiedy to zostanie wykonane?– pyta-
ła radna. Zwróciła ponadto uwagę, że 
również przejście pomiędzy budynka-
mi nr 28 i 32 nie zostało doprowadzo-
ne do porządku po tym remoncie, a 
podobny problem jest także na ul. Sło-
wackiego. Zuberski nie czuł się kom-
petentny, by odpowiedzieć, zapewnił, 
że przekaże sprawę prezesowi.

Więcej kasy 
na Olimpijską
Gmina pozyskała dofinansowanie w 
kwocie 50 tys. zł ze środków Mini-
sterstwa Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu w ramach programu 
„Groby i cmentarze wojenne w kraju”, 
co pozwoli na przeprowadzenie dru-
giego etapu prac na cmentarzu wo-
jennym przy ul. Polnej. To pierwsza 
informacja przekazana przez burmi-
strza w ramach punktu „wyjaśnienia 
dotyczących spraw poruszanych na 
ostatnich komisjach i sesji”.

Z kolei 29 tys. zł pozyskało 
miasto na funkcjonowanie Klu-
bu Seniora, uroczyście niedaw-
no otworzonego. Pieniądze pozwolą 
na przeprowadzenie szeregu różno-
rodnych zajęć dla starszych miesz-
kańców. W tymże klubie w każdy 
czwartek działa punkt kontaktowy 
programu profilaktyki jelita grubego, 
w którym można otrzymać bezpłatny 
test  – przypomniał Lewandowski.

Trwają konsultacje społeczne 
dot. „Wielopokoleniowej strefy 
aktywności”, która ma powstać przy 
Alei Sybiraków i łączniku od niej do 
Alei Chopina. Ponieważ strefa ma słu-
żyć m.in. dzieciom i młodzieży, kon-
sultacje w tej sprawie zostały przepro-
wadzone także w szkołach. Kolejnym 
etapem będzie spotkanie, na którym 
przedstawiona zostanie wstępna kon-
cepcja strefy. Przypomnijmy, że pro-
jekt uzyskał stuprocentowe dofinan-
sowanie ze środków rządowych. Jego 
realizacja jest planowana na przyszły 
rok.

Gmina będzie regularniej 
współpracować z wrocławską 

Akademią Muzyczną im. Karola 
Lipińskiego. W ramach tej współ-
pracy w Dusznikach będą się odbywa-
ły koncerty, recitale, przedstawienia, 
imprezy edukacyjne, warsztaty, kursy 
i wykłady z udziałem studentów, dok-
torantów i nauczycieli akademickich. 
Burmistrz i rektor akademii podpisali 
stosowny list intencyjny w tej sprawie.

Lewandowski wspomniał o uroczy-
stym otwarciu Alei Chopina po mo-
dernizacji (relacjonowaliśmy je w w 
poprzednim numerze Kuriera). Pod-
kreślił bardzo pozytywną ocenę 
prac wystawioną przez wojewódz-
ką konserwatorkę zabytków. Cie-
szył się, że udało się odtworzyć Aleję, 
jaką można zobaczyć na starych foto-
grafiach. – Pytanie jest, kiedy idziemy 
z tą modernizacją dalej, w stronę par-
ku, do serca Parku Zdrojowego. Na 
pewno o tym będziemy myśleć i pla-
nować w przyszłości kolejne etapy.

– Miła niespodzianka: gmina mia-
ła dostać 700 tys. zł od Lasów Pań-
stwowych w ramach dofinansowania 
modernizacji ul. Olimpijskiej. Okazało 
się, że ta kwota została zwiększona, 
jest aż 783.300 zł – poinformował na 
koniec burmistrz.

Szybko i jednogłośnie 
rada przyjęła dwie pierwsze uchwały:
 � w sprawie wymagań, jakie po-

winien spełniać przedsiębior-
ca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie ochro-
ny przed bezdomnymi zwierzę-
tami oraz prowadzenia schro-
nisk dla bezdomnych zwierząt, 
a także grzebowisk i spalarni 
zwłok zwierzęcych i ich czę-
ści, na terenie gminy Duszniki-
-Zdrój;

 � w sprawie określenia wyma-
gań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na pro-
wadzenie działalności na tere-
nie gminy Duszniki-Zdrój w za-
kresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych.

Oba akty prawne są wymagane usta-
wowo, nawet jeśli określone w nich 
działalności nie są prowadzone na te-
renie gminy – wyjaśniła inspektor ds. 
gospodarki komunalnej i mieszkanio-
wej Agnieszka Kunc.

Kto wyegzekwuje?
Kolejny projekt uchwały, w spra-
wie regulaminu prowadzenia han-
dlu w strefie uzdrowiskowej "A" w 
uzdrowisku Duszniki-Zdrój, został 
zaopiniowany pozytywnie przez Ko-
misję Uzdrowiskową i Spraw Gospo-
darczo-Technicznych oraz Komisję 
Finansów.

Kto będzie kontrolował przestrze-
ganie tego regulaminu? – zapytała 
radna Krystyna Cieślak. Także Ro-
bert Kowal prosił o takie wyjaśnie-

nia: – Wiemy, jak jest teraz. Teraz teo-
retycznie nie mogliśmy nic zrobić i 
cały czas był tam bałagan, tzn. nie u 
wszystkich, tylko u jednej osoby, że 
tak powiem. Wjeżdżanie do parku, 
handlowanie nie w taki sposób, jak 
powinno być… Robi się z tego bardzo 
zła rzecz. Podejmiemy teraz tę uchwa-
łę, ale kto będzie tego pilnował? – do-
ciekał radny.

Burmistrz: – Tu jest jakby bardzo 
prosta sprawa. Mamy inkasenta, który 
ma obowiązek przejść i sprawdzić, czy 
te opłaty są. (…) Każdy, kto będzie han-
dlował w tej strefie uzdrowiskowej „A”, 
będzie musiał też, zgodnie z regulami-
nem, posiadać zawartą z gminą umo-
wę. Ta kwestia przez inkasenta musi 
być sprawdzona, bo inaczej nie może 
pobrać opłaty. Jeśli ten ktoś nie ma 
podpisanej umowy z gminą, inkasent 
zgłosi to do nas, a nam pozostaje tylko 
wtedy zawiadomienie policji.

Według Kowala taka procedura nie 
gwarantuje przestrzegania przepisów, 
bo ten handlujący np. w sobotę jest, a 
w poniedziałek go nie ma. Należało-
by działać od razu, inkasent powinien 
od razu wezwać policję, która powin-
na nałożyć na taką osobę mandat. Jeśli 
nie będzie skutecznych kar, to regu-
lamin nic nie zmieni – przekonywał 
radny. – Mi często jest wstyd, że my 
mamy taki bałagan – wyznał.

Burmistrz przekonywał, że są wy-
znaczone osoby, które odbierają zgło-
szenia inkasenta także w weekend i 
od razu przekazują sprawę policji. W 
ostatnim czasie, w związku z pande-
mią, zasady nie były do końca egze-
kwowane, ale wprowadzenie regula-
minu ma to właśnie zmienić. – Jeśli 
ktoś nie będzie przestrzegał regulami-
nu, musi być kara, bo inaczej nikt re-
gulaminu ni będzie przestrzegał – za-
pewnił Lewandowski.

Małgorzata Hołyst przypomnia-
ła, że ta kwestia była omawiana pod-
czas posiedzenia komisji. Radna miała 
wątpliwości, czy opieranie się na in-
terwencji policyjnej będzie dość sku-
teczne, czy policja będzie miała czas 
się tym zajmować. Zwróciła jeszcze 
uwagę, że i na targowisku potrzebne 
jest skuteczniejsze egzekwowanie po-
rządku.

Tylko policja
Wątpliwości rozstrzygnął radca 
prawny Tomasz Stefański: – Przede 
wszystkim to nie możemy sobie sami 
decydować jako gmina, kto będzie re-
alizował zapisy uchwały, bo nie mamy 
takich kompetencji. Sam regulamin 
nie może zawierać sankcji. My nie 
możemy nakładać żadnych kar, bo 
ustawa tego nie przewiduje i w Polsce 
można kary nakładać tylko w drodze 
ustawy, a nie aktów prawa miejscowe-
go. Tak naprawdę kodeks wykroczeń 
przewiduje dwa wykroczenia, które 
tutaj mogłyby mieć prawdopodobnie 
zastosowanie. Po pierwsze jest wykro-
czenie prowadzenia handlu poza tere-

nem wyznaczonym przez gminę. I tu-
taj sprawca podlega karze grzywny i 
sąd może orzec przepadek towarów, 
które były przeznaczone do sprzeda-
ży. I po drugie mamy przepis z art. 
54. jeszcze, który dotyczy naruszenia 
przepisów porządkowych. I to jest 
taki ogólny przepis-wytrych, który do-
tyczy tych sytuacji, gdzie gmina z upo-
ważnienia ustawy wydaje przepis po-
rządkowy o zachowaniu się w danym 
miejscu publicznym, no i ten przepis 
jest jakby naruszany. Niestety, ale tak 
naprawdę uprawnionym organem, 
który może nakładać takie grzywny 
jest policja. Mogłaby to być ewentu-
alnie straż miejska. Ale my jako gmi-
na nie mamy możliwości, żeby wy-
znaczyć sobie np., że inkasent będzie 
takie kary nakładał, albo że za naru-
szenie tego zakazu będziemy nakła-
dać jakieś kary samodzielnie.

Jakub Biernacki przypomniał, że w 
wyniku regulacji ustawowych związa-
nych z pandemią opłata targowa w br. 
nie jest pobierana.  W związku z tym 
– pytał radny – czy  inkasent w ogó-
le został wyznaczony, czy może jakaś 
inna osoba w Urzędzie Miasta będzie 
się tymi sprawami zajmowała?

Burmistrz przypomniał, że inka-
sent jest wskazany z imienia i nazwi-
ska w uchwale Rady Miejskiej. I wła-
śnie ów inkasent będzie sprawdzał, 
czy handlujący zawarli z gminą sto-
sowna umowę.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Zmiany w budżecie
Ostatni projekt, jakim zajęli się rad-
ni podczas tej sesji: 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. 
Również ten projekt został zaopi-
niowany pozytywnie przez Komisję 
Uzdrowiskową i Spraw Gospodarczo-
-Technicznych oraz Komisję Finan-
sów. Rada przyjęła go jednogłośnie.

Po dużych zmianach budżetowych 
przyjętych podczas poprzedniej sesji, 
ta uchwała zawiera ich niewiele. Naj-
większa kwotowo – to wprowadzenie 
do budżetu 83,3 tys. z tytułu zwiększe-
nia dotacji od Lasów Państwowych, 
o czym wcześniej mówił burmistrz. 
Po stronie wydatków m.in. zwiększo-
no o 60 tys. zł środki niezbędne na 
przygotowywanie nieruchomości do 
sprzedaży. – Jakiej nieruchomości to 
dotyczy? – zapytał Piotr Zilbert. Bur-
mistrz wyjaśnił, że chodzi o ogólną 
pulę środków przeznaczonych na go-
spodarkę nieruchomościami, z której 
opłacane są wyceny, podziały, ogło-
szenia itp. Dotychczasowa pula zosta-
ła już niemal w całości wykorzystana.

Nie zabraknie 
na remizę
Pytania do sprawozdania burmistrza 
z jego pracy w ostatnim okresie roz-
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począł Wojciech Kuklis, którego za-
interesowało zgromadzenie wspól-
ników Dusznickiego Zakładu 
Komunalnego (31 maja): – Czy pod-
jęto jakieś istotne dla mieszkańców 
miasta decyzje? 

Burmistrz wyjaśnił, że było to co-
roczne walne zgromadzenie, które 
jest związane z absolutorium dla za-
rządu, czyli w tym przypadku dla pre-
zesa, a także dla rady nadzorczej. Dys-
kutowano zatem nad sprawozdaniem 
za zeszły rok, choć także o planach na 
następne lata. Na takim zgromadzeniu 
nie są podejmowane konkretne decy-
zje dot. gospodarki komunalnej, doty-
czą one głównie zarządzania spółką.

Jak posuwają się prace przy mo-
dernizacji remizy strażackiej – za-
pytał Marcin Zuberski, nawiązując do 
informacji o uczestnictwie burmistrza 
w radzie budowy (24 maja). – Oczy-
wiście my tych spotkań robimy wię-
cej na bieżąco. Ta rada budowy była 
o tyle istotna, że było dużo uwag zgło-
szonych przez inspektora i przez wy-
konawcę co do projektu – informo-
wał Lewandowski. W związku z tym 
projekt jest na bieżąco korygowany. 
Wprowadzane są zmiany, także prak-
tyczne, które ułatwią służbę straża-
kom. Prace postępują bez znacznych 
opóźnień.

Czy w związku z tymi zmiana-
mi wystarczy środków, które zosta-
ły przeznaczone na remont remizy 
– niepokoiła się Małgorzata Hołyst. 
Burmistrz przypomniał, że jest pew-
na rezerwa, bo umowa z wykonaw-
cą została zawarta na kwotę mniej-
szą, niż zakładano. – Poza tym nie 
zawsze zmiany wiążą się z kosztami 
(…), czasami są oszczędności – zazna-
czył. Dodał, że dotychczasowe zmia-
ny nie powodują zwiększenia kosz-
tów prac. Natomiast jeśli ta rezerwa 
nie będzie musiała być użyta, to nale-
żałoby zwiększyć zakres modernizacji 
o odświeżenie części socjalnej remizy. 

Efekt niepożądany
Burmistrz spotkał się z mieszkańca-
mi Zieleńca w obecności projektan-
ta (28 maja). Chodzi o  budowę sie-
ci wodociągowo-kanalizacyjnej w 
tej części miasta. – Kiedy jest plano-
wane oddanie tego projektu do staro-
stwa celem uzyskania pozwolenia na 
budowę? – zapytał Marcin Zuberski. 
Burmistrz: wydanie pozwolenia na bu-
dowę spodziewane jest na koniec paź-
dziernika.

Zapis w sprawozdaniu dotyczą-
cy uroczystego otwarcia Alei Chopi-
na (16 czerwca) stał się dla Ryszar-
da Olszewskiego okazją do zwrócenia 
uwagi, że tablica informująca o do-
finansowaniu tej inwestycji jest już 
przewrócona. Ponadto według rad-
nego źle wygląda, kiedy woda z ujęć 
rozlewa się na chodnik. Co do ta-
blicy – burmistrz zapewnił, że zaraz 
zleci jej poprawienie. Co do wody: – 
Tu jest rzeczywiście taki efekt niepo-
żądany. Zastanawiamy się, co moż-
na zrobić, żeby ta woda aż tak się nie 
rozbryzgiwała, jak w tej chwili. Tro-
szeczkę jesteśmy tutaj zdani na pogo-
dę, bo chwilami, jak jest wiatr, to nic 
nie poradzimy i ta woda będzie zdmu-
chiwana – odpowiadał. – Zdajemy so-
bie sprawę, że to nie wygląda estetycz-
nie i mam nadzieję, że uda nam się 
coś w tej sprawie zrobić.

Jak upamiętnić?
Interpelacje, zapytania, wolne wnio-
ski, sprawy różne zajęły drugą poło-
wę sesji.

Marcin Zuberski: – Panie burmi-
strzu, mam pytanie od mieszkańców. 
Ja wiem, że to jest nieaktualne, ale 
prosił mnie jeden pan, żeby to jednak 
padło na sesji. Jest taki pomysł uho-
norowania pana Ryszarda Grze-

lakowskiego… Czy nie można by 
mu było w przyszłości ławeczki takiej 
postawić, coś jak ten Szwejk siedzą-
cy w Szczytnej, czy Zagłoba… Bo ro-
zumiem, że na tej alejce, ona jest na 
gwarancji, to już jest niemożliwe, tak?

Burmistrz: – Proszę państwa, mi się 
wydaje, że w tej sprawie powinniśmy 
zrobić sobie oddzielną komisję. Bo tu 
nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestię 
pana Ryszarda Grzelakowskiego, ale 
mamy kilka osób, które się zasłużyły 
dla miasta i moglibyśmy pomyśleć, w 
jaki sposób je upamiętnić. Już od dłuż-
szego czasu jest wniosek Rady Funda-
cji Międzynarodowych Festiwali Cho-
pinowskich, żeby też uhonorować śp. 
pana Andrzeja Merkura…

Dotacje do 
wymiany pieców 
– to kolejna kwestia poruszona przez 
radnego. Wiceburmistrzyni Karoli-
na Łuszczki: – Jeśli chodzi o zwroty, 
to w tej chwili zakończyły się kontro-
le, które mieliśmy do przeprowadze-
nia w stosunku do tych mieszkańców, 
którzy już zrealizowali inwestycje. I ci 
mieszkańcy po przeprowadzonej kon-
troli mają 30 dni na złożenie wniosku 
o wypłatę grantu. No i tak naprawdę 
termin zwrotu już nie zależy od nas, 
a od tego jak ten wniosek jest wypeł-
niony, czy tam będą wszystkie załącz-
niki. I to będzie oceniane przez Sto-
warzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. 
Ale te osoby w pierwszej kolejności 
dostaną zwroty. I tak jak mówił pan 
burmistrz, tutaj te terminy będą bar-
dzo indywidualne, bo będą zależały od 
tego, kiedy dana osoba wniosek o wy-
płatę grantu złoży i czy będzie musia-
ła coś w tym wniosku uzupełniać. Ale 
proszę się nie martwić, wszyscy, któ-
rzy zrealizowali inwestycje, którzy pla-
nują ją zrealizować i mają podpisane 
umowy o dofinansowanie, takie zwro-
ty dostaną.

Uwagi i pytania Ryszarda Olszew-
skiego: na ul. Orzechowej po inten-
sywnych opadach zalegają kamienie, 
trzeba temu zaradzić; mostki w Parku 
Zdrojowym miały być gotowe przed 
sezonem; czy ul. Podgórze będzie tyl-
ko asfaltowana czy remontowana?; 
miasto jest zarośnięte.

Burmistrz: na kamienie nic nie po-
radzimy, tak się dzieje w wielu miej-
scach, trzeba po prostu sprzątać; most-
ki – niestety, okazało się, że nie nadają 
się już do modernizacji, trzeba je wy-

budować od nowa, ale najpierw należy 
wyłonić wykonawcę, prace powinny 
rozpocząć się po sezonie letnim; dro-
ga do Podgórza będzie remontowana, 
nie przebudowywana, tzn. pozostaje 
w tych samych granicach, wymienia-
na będzie podbudowa i nawierzch-
nia; wysokie trawy – rzeczywiście są 
miejsca, gdzie są duże opóźnienia jeśli 
chodzi o wykaszanie, było spotkanie z 
wykonawca w tej sprawie i jeśli prace 
nie będą realizowane, będą wyciągane 
konsekwencje.

Emitel chce dopłat
Czy Duszniki w końcu będą miały do-
stęp do wszystkich stacji cyfrowej te-
lewizji naziemnej w standardzie DVB-
-T2? – Małgorzata Hołyst przytoczyła 
pytanie, które jeden z mieszkańców 
zawarł w swoim mailu do dusznickie-
go samorządu. Sprawa dotyczy także 
Szczytnej i Polanicy. Ciągnie się od 
2013 r. i miała swój dalszy ciąg w 2019 
r. Interwencje nie pomogły, gmina 
musi to załatwić z firmą Emitel, któ-
ra zajmuje się przesyłem sygnału. A 
Emitel chce dopłat. Radna zaapelowa-
ła do burmistrza, by podjął tę kwestię 
jeszcze raz. Może warto  jednak par-
tycypować w kosztach, by nasza gmi-
na nie została technologicznie w tyle 
– proponowała.

– Wydaje się, że nie ma innej opcji. 
(…) Będzie się trzeba zastanowić, czy 
jesteśmy w stanie pokryć takie kosz-
ty – odpowiedział burmistrz. Jednak 
kwota nie jest mała. W ostatniej ofer-
cie było to 3.500 zł miesięcznie, trze-
ba sprawdzić, jak te koszty kształtują 
się aktualnie.

Karać czy czekać?
W boksach śmieciowych zarządza-
nych przez DZK zmienia się pojemni-
ki na mniejsze i śmieci często lądują 
poza pojemnikami. – Ohydnie to wy-
gląda – zwrócił uwagę Robert Kowal. 
Dał przykład posesji przy ul. Granicz-
nej, gdzie ilość pojemników na odpa-
dy zmieszane jest niewystarczająca.

Przewodnicząca przytoczyła odpo-
wiedź prezesa DZK Sławomira Szy-
maszka w tej kwestii. Wyjaśnił on 
mianowicie, że zgodnie ze wskaźni-
kiem przyjętym w regulaminie dot. 
utrzymania czystości, na jedną oso-
bę przypada 40 l odpadów. Przyjęto, 
że z tej ilości 10 l to odpady zmiesza-
ne. Stąd pojemności pojemników do-

stosowane są do ilości osób podanej w 
deklaracjach.

Wyjaśnienia nie usatysfakcjonowa-
ły Kowala, bo przecież bałagan sam 
nie zniknie i trzeba coś z tym zrobić. 
Według radnego przy budynkach nie 
zarządzanych przez DZK takiego ba-
łaganu nie ma. I ta sytuacja się powta-
rza. Trzeba przypilnować, żeby był po-
rządek.

Agnieszka Kunc, insp. ds. gospodar-
ki komunalnej i mieszkaniowej, prze-
konywała, że proces zmian w zakre-
sie gospodarowania odpadami wciąż 
trwa, nie wszyscy mieszkańcy jeszcze 
się przystosowali. Akcja edukacyjna i 
informacyjna jest nadal prowadzona i 
trzeba uzbroić się w cierpliwość. 

Czy istnieje możliwość dołoże-
nia pojemników na odpady zmiesza-
ne tam, gdzie ich nie wystarcza? – 
zapytał przewodnicząca. To kwestia 
porozumienia z zarządcą – poinfor-
mowała Kunc. Pojemnik oczywiście 
można dostawić, trzeba jednak pamię-
tać, że zapłaci za to wspólnota. Z dru-
giej strony,  jeśli pojemnik nie wystar-
cza, może to oznaczać, że mieszkańcy 
niewłaściwie prowadzą obowiązkową 
segregację. Wykażą to kontrole odpa-
dów, które będą przeprowadzane w 
tych miejscach.

– Dalej uważam, że edukacja miesz-
kańców w naszej gminie jest mierna 
– oznajmiła Małgorzata Hołyst. Zda-
niem radnej współpraca wszystkich 
uczestniczących w gospodarowaniu 
odpadami jest niedostateczna, dlate-
go sytuacja niewiele się zmienia. – Po-
wiem szczerze, mnie już to męczy, że 
ja chodzę i widzę ciągle w tych sa-
mych miejscach to samo, to samo. (…) 
Ta edukacja, nie wiem do kogo ona 
tak naprawdę trafia. Chyba do tych 
naszych emerytek, 80 lat. Bo zanie-
sie w malutkim woreczku i ona wie, 
gdzie ma zanieść i co ma w nim być. 
Bo do pozostałych mieszkańców, któ-
rzy mają internety, którzy siedzą na 
forach, na fejsbukach, na instagra-
mach i nie wiem jeszcze na czym, nie 
dociera. Nie dociera po prostu nic. A 
myślałam, że akurat ta grupa społecz-
na będzie najbardziej uświadomiona i 
najszybciej będzie można z taką grupą 
społeczną wdrożyć segregację śmie-
ci… To jest ulica Zamkowa, Kłodzka, 
to jest targowisko znowu, czy tak jak 
Graniczna... Te miejsca… My ciągle 
mówimy o tym samym. Moje pyta-
nie: kiedy zaczniemy dawać kary? (…) 
Może jakaś wspólnota powinna już w 

końcu karę zapłacić. Bo jeżeli tego nie 
wprowadzimy, to chyba nie ruszymy z 
tym, naprawdę. Nie widzę tego.

– Temat segregacji to temat rzeka. 
Ja bym zaapelował, żeby tymi karami 
to jednak tak nie szafować. Ustawo-
dawca popełnił jak zwykle wielki błąd 
przy ostatniej nowelizacji. Państwo 
chcecie likwidować boksy na śmie-
ci, co jest, uważam, złym pomysłem – 
stwierdził Piotr Zilbert. – Może sobie 
te kary jeszcze odpuśćmy, naprawdę 
– apelował radny. Jak stwierdził, nie 
wszyscy jeszcze rozumieją jak powin-
no się podejść do kwestii segrega-
cji, wywozu śmieci i opłat z tym zwią-
zanych. – Apeluję jednocześnie do 
wszystkich nas, mieszkańców, żeby-
śmy starali się te śmieci segregować.

Szybka interwencja
Do zapowiedzi burmistrza dot. kolej-
nych prac na cmentarzu wojennym 
przy ul. Polnej nawiązał  Wojciech 
Kuklis. Wytknął, że brama cmentar-
na jest stara i zardzewiała, na niej łań-
cuch i kłódka w takimże stanie, zaś 
teren zarośnięty pokrzywami i trawą. 
– To jest fatalny widok – skrytykował, 
a krytykę tę poparła przewodniczą-
ca. – Zareagujemy – obiecał Lewan-
dowski. W dalszej części sesji bur-
mistrz przekazał informację, że teren 
cmentarza był koszony w dniach 17-
18 czerwca.

Zapadnięte rynienki odpływowe na 
ul. Mickiewicza, auta blokujące prze-
jazd przy gabinecie weterynaryjnym 
na ul Wybickiego, uszkodzona kładka 
na szlaku do schroniska „Pod Muflo-
nem” – to problemy, na które zwrócił 
uwagę Mieczysław Jakóbek. 

Naprawy zapadniętych przepustów, 
jak też uzupełnienia ubytków w bru-
ku na ul. Mickiewicza będą wkrótce 
realizowane, a sprawa niewłaściwego 
parkowania zostanie zgłoszona policji 
– zapewnił burmistrz. Zaapelował jed-
nocześnie o bezpośrednie zgłaszanie 
policji sytuacji, które stwarzają niebez-
pieczeństwo. Jeszcze w trakcie sesji 
Lewandowski zgłosił nieprawidłowe 
parkowanie w obrębie skrzyżowa-
nia w Dusznikach do Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa, na której 
każdy obywatel może wskazać policji 
miejsca, w których dzieje się coś, co 
zagraża bezpieczeństwu.

Kwestia kładki – do sprawdzenia.

Inne może lepsze
– Jakie są plany dotyczące tej maszy-
ny do robienia lodu, tzw. fabryki śnie-
gu, która funkcjonuje, czy jest podłą-
czona na Jamrozowej Polanie. Ja tam 
czasami przechodzę, ona tam działa, 
jakieś tam są wentylatory włączone… 
Czy ona została zakupiona przez mia-
sto albo MOKiS? wydzierżawiona, wy-
pożyczona? Została nam podarowa-
na przez kogokolwiek? Wydaje mi 
się, że ona jest włączona do naszej in-
frastruktury technicznej, do prądu, do 
wody. Na jakiej to w ogóle zasadzie 
działa i jakie są plany w stosunku do 
tych urządzeń? – pytał Piotr Zilbert.

– Z tego, co kojarzę, była to jakaś 
umowa, chyba, póki co, użyczenia czy 
wynajmu. Z myślą taką, że chcieliśmy 
ten sprzęt przetestować. Jeśliby się 
sprawdził, a moim zdaniem się spraw-
dził, chcieliśmy go zakupić. Ale teraz 
kwestia zakupów stoi troszkę pod zna-
kiem zapytania, bo rozmawiamy nad 
różnymi rządowymi formami wspar-
cia, jeśli chodzi o ten obiekt i ogól-
nie obiekty sportowe w Dusznikach – 
odpowiedział burmistrz. Dyrektorka 
Mokisu była nieobecna.

Zilberta ta odpowiedź nie usatys-
fakcjonowała. Poprosił o przekazanie 
radnym kopii wspomnianej umowy. 
A ponieważ chciałby porównać para-
metry urządzenia wykorzystywanego 
na Tauron Duszniki Arenie do inne-

Prace przy modernizacji remizy strażackiej postepują w większości zgodnie z harmmonogramem prac
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Cisza przed burzą?
KRONIKA CZASÓW ZARAZY (16)

 � 21.06. Unijny Certyfikat COVID 
(UCC), który umożliwia swobodne po-
dróżowanie po Unii Europejskiej, po-
jawia się w rządowej aplikacji mO-
bywatel oraz aplikacji Ministerstwa 
Zdrowia IKP. Do tej pory UCC moż-
na było pobrać jedynie z Internetowe-
go Konta Pacjenta.
 � 24.06. Liczba osób w pełni zaszcze-

pionych sięgnęła w Polsce 12 mln, ale 
coraz mniej rejestruje się na szcze-
pienie. – Jeżeli nie osiągniemy wy-
starczającego poziomu zaszczepienia, 
będziemy musieli liczyć się z czwar-
tą falą COVID-19 – ostrzega minister 
Michał Dworczyk. Rząd przygotowu-
je plan awaryjny na wypadek kolejnej 
fali epidemii, którą może wywołać wa-
riant Delta koronawirusa. Zarażają się 
nim głównie osoby niezaszczepione 
bądź zaszczepione tylko jedną dawką.
 � 28.06. po raz pierwszy od 27 mar-

ca ub. r. nie odnotowano w Polsce ani 
jednego zgonu z powodu COVID-19.
 � 01.07. Drugą dawkę szczepionki na 

Covid-19 można teraz przyjąć w do-
wolnym punkcie szczepień, bez wzglę-
du na to, gdzie otrzymaliśmy pierw-
szą dawkę.
 � 01.07. Ruszyła Loteria Narodowego 

Programu Szczepień, która wg rządu 
ma zachęcić Polaków do przyjmowa-
nia szczepionki. W loterii można wy-
grać nagrody pieniężne, auta i hulaj-
nogi elektryczne. Uczestnicy muszą 
być pełnoletni i przejść kompletną 
procedurę szczepienia. Zarejestrować 
się w loterii można poprzez Interne-
towe Konto Pacjenta lub przez stro-
nę www.pacjent.gov.pl lub telefonicz-
nie poprzez infolinię 989.
 � 02.07. W ostatnich dniach zachoro-

walność w Polsce spadła do zaledwie 
stu osób dziennie. Ale wykryto już po-
nad sto przypadków wariantu Delta 
koronawirusa oraz dwanaście odmia-
ny Delta plus, które rozprzestrzenia-
ją się bardzo szybko w wielu krajach, 
m.in. w Wielkiej Brytanii. Nowe mu-
tacje, które są bardziej zakaźne, będą 
powodowały, że osoby niezaszczepio-
ne będą trafiały do szpitali – ostrzega-
ją specjaliści i apelują o przyjmowanie 
szczepionek.
 � 05.07. Rosja i Wielka Brytania no-

tują w ostatnich dniach duże wzrosty 
zachorowań na COVID-19. Jednak na 
Wyspach liczba ofiar śmiertelnych i 
hospitalizacji jest znacznie niższa – 
głównie z powodu skutecznej akcji 
szczepień.
 � 07.07. Pierwszy tydzień lipca przy-

niósł wciąż spadającą średnią nowo 
wykrytych zakażeń – według danych 
Europejskiego Centrum ds. Zapobie-
gania i Kontroli Chorób w ciągu ostat-
nich 14 dni zanotowano w Polsce 3,87 
zakażeń na 100 tys. mieszkańców. Na 
terenie Unii Europejskiej mniej było 
tylko w Rumunii.
 � 08.07. Premier Mateusz Morawiec-

ki ogłasza konkurs dla Kół Gospo-
dyń Wiejskich i Ochotniczych Straż 
Pożarnych, które włączą się w akcję 

promowania szczepień przeciw koro-
nawirusowi w Polsce. Zorganizowanie 
imprezy profrekwencyjnej, podczas 
której uczestnicy będą mogli się za-
szczepić, daje szansę na wygranie na-
grody pieniężnej.
 � 09.07. Według ostatnich analiz an-

gielskiego instytutu zdrowia publicz-
nego, szanse osób zaszczepionych 
dwoma dawkami na uniknięcie ob-
jawowego zakażenia koronawirusem 
Delta są o 79 proc. większe niż nie-
zaszczepionych. Dwie dawki szcze-
pionki chronią zaś przed hospitaliza-
cją w 96 proc.
 � 10.07. Liczba w pełni zaszczepio-

nych osób przekracza w Polsce 15 
mln.
 � 12.07. W kraju wykryto już 153 

przypadki zakażenia wariantem Delta.
 � 12.07. W Wielkiej Brytanii najwyż-

szy dobowy poziom zakażeń od 22 
stycznia – 36.660. Odnotowano też 50 
zgonów z powodu COVID-19. Szacuje 
się, że szczyt trzeciej fali epidemii na 
wyspach nastąpi około połowy sierp-
nia. Dobowe bilanse zakażeń mogą 
sięgnąć nawet 100 tysięcy. W Wielkiej 
Brytanii pierwszą dawkę szczepionki 
przyjęło prawie 46 mln osób, a obie – 
35 mln. Stanowi to odpowiednio 87,3 
proc. oraz 66,4 proc. dorosłych miesz-
kańców.
 � 12.07. Wchodzą w życie zaostrzo-

ne zasady wjazdu do Czech i Słowacji 
dla turystów z Polski. Przed przekro-
czeniem granicy polsko-czeskiej nale-
ży wypełnić formularz lokalizacyjny. 
Po przekroczeniu granicy może być 
wymagane okazanie zaświadczenia o 
pełnym zaszczepieniu lub przejściu 
infekcji, ewentualnie negatywnego 
wynik testu na koronawirusa. Tran-
zyt przez Czechy do 12 godzin odby-
wa się bez ograniczeń.
 � 13.07. Izrael jest pierwszym kra-

jem świata, w którym rozpoczęto po-

dawanie trzeciej dawki szczepionki 
przeciwko COVID-19. Mogą ją otrzy-
mać osoby dorosłe, które wykształci-
ły mało przeciwciał bądź liczba prze-
ciwciał szybko u nich spadła.
 � 13.07. Prezydent Francji zapowia-

da w swoim orędziu, że zaświadcze-
nie o szczepieniu na COVID-19 bę-
dzie musiało być okazywane także w 
takich miejscach, jak restauracje czy 
atrakcje turystyczne. Alternatywnie 
będzie można okazać zaświadczenie 
o ozdrowieniu bądź wynik niedaw-
no przeprowadzonego testu. Ponad-
to wszyscy pracownicy służby zdro-
wia będą musieli się zaszczepić do 15 
września. Według Macrona szczepie-
nia to nie tylko kwestia indywidualnej 
odpowiedzialności, ale i sprawa doty-
cząca wolności wszystkich. Obie daw-
ki szczepionki przyjęło dotąd 36 proc. 
populacji Francji. 
 � 14.07 Polska planuje odsprzedać 

innym krajom, m.in. Ukrainie czy 
Gruzji, miliony dawek szczepionek 
przeciwko COVID-19. W umowach 
podpisanych na poziomie Komisji 
Europejskiej Polska zamówiła w su-
mie ok. 100 mln dawek różnych pro-
ducentów. Do kraju trafiło dotąd ok. 
41 mln szczepionek przeciwko CO-
VID-19

15 czerwca
 � Od początku pandemii w powie-

cie kłodzkim wykryto 10.367 za-
każeń koronawirusem. Z tego w 
ciągu miesiąca przybyło zaledwie 12 
(poprzednio – 69). Nikt w tym czasie 
nie zmarł w związku z infekcją (w po-
przednim okresie zmarło 6 osób). 
 � W województwie dolnośląskim 

od początku pandemii zakaziło się 
213.026 osób, zmarło 4.931.
 � W kraju aktualnie zakażonych jest 

153.297 osób (przed miesiącem – 

154.101). Średnia zakażeń na 100 tys. 
mieszkańców w ciągu ostatnich sied-
miu dni to 0,21 (0,75). Liczba zakażo-
nych pacjentów wymagających respi-
ratorów wynosi 62 (277). Liczba osób 
na kwarantannie 90.470 (60.574). Od 
początku pandemii zakaziło się blisko 
2.9 mln mieszkańców naszego kraju, 
zmarło ponad 75 tys. Wykonano po-
nad 18 mln testów na obecność ko-
ronawirusa.
 � Przeciwko COVID-19 zaszcze-

piono w Polsce pierwszą daw-
ką 17,6 mln osób (przed miesią-
cem było to ponad 15,5 mln), drugą 
– 14,6 mln (9,1). Ale biorąc jeszcze 
pod uwagę zaszczepienia jednodaw-
kowe, w pełni zaszczepionych jest 
15,7 mln osób. Dzienna liczba szcze-
pień to 279 tys. (203 tys.). Odnotowa-
no 13.224 przypadków niepożądanych 
odczynów poszczepiennych. W ska-
li światowej Polska zajmuje 64. miej-
sce (przed miesiącem 55.) w odsetku 
wyszczepienia populacji przynajmniej 
jedną dawką (46,42 proc.). W naszym 
regionie nadal najlepiej radzą sobie 
Węgry (57,44 proc.). Średnia UE to 
54,91 proc. 
 � W powiecie kłodzkim, liczącym ok. 

155 tys. mieszkańców, wykonano do-
tąd 111.876 szczepień (przed mie-
siącem było 85.155). W pełni zaszcze-
pionych jest 50.929 (31.964) osób.
 � Na świecie wykryto dotąd prawie 

190 mln zakażeń COVID-19, zmar-
ło 4,1 mln osób. W przeliczeniu na 1 
milion mieszkańców w liczbie aktyw-
nych przypadków aktualnie przodu-
je Gujana Francuska (60 tys.). Wśród 
krajów naszego kontynentu – Wielka 
Brytania (11.318), zaraz za nią Cypr. 
Polska jest w tej statystyce na 34, po-
zycji (4.055 aktywnych przypadków 
na milion mieszkańców).

Krzysztof Jankowski

Kiedy w Wielkiej Brytanii i w Rosji dobowa liczba nowych zakażeń koronawirusem sięga ponad 30 tys., 
Polska notuje ich poniżej 100. Jednak nie jesteśmy samotną wyspą, Delta zaatakuje także u nas – ostrze-
gają specjaliści. Może już nawet w sierpniu. Przed powtórką dramatu trzeciej fali uchronić nas mogą 
szczepienia. Niestety, zainteresowanie nimi maleje. Trwa kanikuła.

go, szwajcarskiej firmy TechnoAlpin, 
poprosił o dostarczenie specyfikacji 
technicznej. Zapytał, jaki jest koszt 
urządzeń na Polanie.

Burmistrz nie był pewien: – Ponad 
milion euro chyba te dwa kosztowały, 
może się mylę. To są bardzo drogie 
urządzenia. Jedne z najbardziej wydaj-
nych, jakie istnieją, jeśli chodzi o pro-
dukcję śniegu, która jest tak napraw-
dę niezależna od temperatury. W tej 
chwili stają się normą przy tych naj-
większych obiektach biathlonowych 
na świecie i tak samo my dążymy do 
tego, żeby takiego typu urządzenia 
były na stałe i u nas.

W odpowiedzi Zilbert poprosił o 
udostępnienie dokumentacji, w któ-
rej określono dokładny koszt „fabry-
ki śniegu”.

Państwo kupi Arenę?
Kolejne pytanie radnego Zilberta: – 
Czy prowadzi pan jakiekolwiek roz-
mowy, w szczególności z minister-
stwem kultury i sportu dotyczące 
zbycia nieruchomości na Jamrozowej 
Polanie, tzn. tych obiektów Tauron 
Arena? No tutaj miałbym na myśli w 
szczególności… w ramach włączenia 
tych obiektów do Centralnego Ośrod-
ka Sportu. Czy takie rozmowy są pro-
wadzone przez pana?

Lewandowski: – Tak, jak już pań-
stwa wcześniej też informowałem, 
jeśli chodzi o kwestię starania się 
o to, żeby powstał w Dusznikach 
Centralny Ośrodek Sportu, takie 
starania trwają od dłuższego cza-
su. Mam nadzieję, że niedługo 
będą już jakieś decyzje z tym zwią-
zane i będę mógł państwu przed-
stawić szczegóły.

Zilbert: – Na jakiej zasadzie wobec 
tego byłyby włączone te nieruchomo-
ści? Czy to byłaby sprzedaż, darowi-
zna, użyczenie, jakaś dzierżawa?

Lewandowski: – Sprzedaż do Skar-
bu Państwa.

Najpierw monitoring
– To jest bardzo dobry pomysł – od-
powiedział burmistrz na postulat Mał-
gorzaty Hołyst, by wyznaczyć przy ra-
tuszu drugie miejsce parkingowe dla 
osób niepełnosprawnych (to jedyne 
jest bardzo często zajęte). Pomysł zo-
stanie uwzględniony w planie reorga-
nizacji ruchu w mieście.

Aleksandra Hausner-Rosik wróci-
ła jeszcze do tematu cmentarza wo-
jennego, postulując udostępnienie 
tego miejsca pamięci turystom. Bur-
mistrz zasugerował, że lepiej pocze-
kać na dokończenie projektu rewita-
lizacji cmentarza, kiedy wyznaczone 
już zostaną miejsca po których można 
chodzić i zainstalowany zostanie mo-
nitoring. Poparł go Wojciech Kuklis, 
obawiający się poszukiwaczy ukrytych 
pod ziemią śladów minionych czasów. 
Za monitoringiem opowiedziała się 
również Krystyna Cieślak, przypomi-
nając troskę mieszkańców o zacho-
wanie powagi tego miejsca.

Na koniec Piotr Zilbert zgłosił 
dwa wnioski formalne związane z 
jego wcześniejszym wystąpieniem. 
W pierwszym poprosił o przekaza-
nie do Rady Miejskiej kopii umowy 
dot. wykorzystywania „fabryki śnie-
gu” na Jamrozowej Polanie, w drugim 
– aplikacji złożonej przez gminę do 
ministerstwa sportu o dofinansowa-
nie zakupu tejże „fabryki śniegu”. Oba 
wnioski przyjęto jednogłośnie.

Sesja trwała 2,5 godz. Zamykając 
obrady przewodnicząca zapowiedzia-
ła, że następne posiedzenie odbędzie 
się już w ratuszu.

Krzysztof
Jankowski

GMINA LICZBA ZASZCZEPIO-
NYCH MIN. 1 DAWKĄ

LICZBA W PEŁNI
ZASZCZEPIONYCH

PROCENT W PEŁNI
ZASZCZEPIONYCH

POLANICA-ZDRÓJ 3.145 2.838 45.5%

KŁODZKO (MIASTO) 12.563 11.691 44.2%

DUSZNIKI-ZDRÓJ 1.935 1.779 40.2%

LĄDEK-ZDRÓJ 3.460 3.169 39.0%

KUDOWA-ZDRÓJ 4.446 3.759 38.4%

BYSTRZYCA KŁODZKA 7.570 6.905 37.1%

KŁODZKO (G. WIEJSKA) 6.847 6.162 36.3%

LEWIN KŁODZKI 820 690 35.9%

SZCZYTNA 2.846 2.496 34.7%

RADKÓW 3.377 3.041 33.1%

Wg. danych rządowych na dzień 19.07.2021 z Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej www.gov.pl 

Poziom zaszczepienia mieszkańców w gminach powiatu kłodzkiego
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Zmiana
terminu odbioru
bioodpadów

Zwiększa się ilość odpadów biodegra-
dowalnych odbieranych z nierucho-
mości zamieszkałych w Dusznikach-
-Zdroju. A ponieważ kontener do ich 
przewożenia ma ograniczoną pojem-
ność, odbiór wszystkich tych odpa-
dów jednego dnia nie jest możliwy. 
W związku z tym od 1 lipca do 31 
sierpnia br. odpady z pojemników 
odbierane będą w każdy czwartek, 
natomiast worki odbierane będą 
według ustalonego harmonogra-
mu, tj. w każdy piątek. 

 inf. UM

Wypożycz rower 
i zwiedzaj
okolicę!

Duszniki-Zdrój słyną z niekończących 
się szlaków pieszych, ale też rowero-
wych. Bez znaczenia, czy lubicie prze-
mierzać kilometry gładkimi asfalto-
wymi drogami, czy wolicie zjechać z 
utwardzonej drogi i nie straszne są 
wam leśne dukty, tutaj znajdziecie coś 
dla siebie! 

A co w przypadku, gdy nie zabra-
liście swojego roweru na urlop? Nie 
martwcie się! W Dusznikach-Zdroju 
czekają na Was dwie wypożyczalnie 
rowerów. Pierwsza z nich to wypoży-
czalnia tradycyjnych rowerów MTB i 
miejskich. Druga zaś to samoobsługo-
wa wypożyczalnia rowerów elektrycz-
nych MTB. Sami zdecydujcie, jaki ro-
wer sprosta waszym wymaganiom i 
potrzebom – wypożyczcie i cieszcie 
się zwiedzaniem regionu na dwóch 
kółkach!

Wypożyczalnia 
rowerów MTB i city
Hala Sportowa 
w Dusznikach-Zdroju, 
ul. Sportowa 2a
pon. – pt. 15:00 – 21:00
koszt: 40 pln/doba
tel. 531 864 855

Wypożyczalnia 
rowerów elektrycznych 
MTB
Samoobsługowa wypożyczalnia
Parking Park&Ride,
ul. Sudecka
codziennie 8:00 – 21:00
mtb.visiduszniki.pl

ps

Dlaczego warto się zaszczepić 
przeciwko COVID-19?
1. Bo uchronisz siebie przed nie-

bezpieczeństwem
Z bardzo dużym prawdopodobień-
stwem – sięgającym nawet 95% – 
szczepienie uchroni Cię przed zaka-
żeniem COVID-19.

2. Bo uratujesz komuś życie
Im więcej będzie zaszczepionych 
osób, tym szybciej osiągniemy odpor-
ność populacyjną.

3. Bo możesz!
Szczepionki na koronawirusa są do-
browolne, bezpłatne i skuteczne.

4. Bo pomożesz zwalczyć pande-
mię na świecie

Od wybuchu epidemii na COVID-19 
zmarło już ponad 4 mln ludzi na ca-
łym świecie. Każdy zaszczepiony to 
potencjalnie od kilku do kilkuna-
stu osób uchronionych przed zaraże-
niem. Już 50% zaszczepionej populacji 
istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzy-
ka szerzenia się w niej koronawirusa.

5. Bo zyskasz spokój
Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny 
spokój, wynikający z bezpieczeństwa 
własnego i najbliższych.

6. Bo szczepionki są bezpieczne
Szczepionki są badane przez najlep-
szych naukowców z całej UE. Ich do-
puszczenie do użytku jest zależne od 
decyzji Europejskiej Agencji Leków.

7. Bo zostaniesz zbadany
Przed szczepieniem zostaniesz prze-
badany przez lekarza. Dzięki temu 
sprawdzisz swój aktualny stan zdro-
wia.

8. Bo dzięki Tobie szybciej wróci-
my do normalności!

Szczepiąc się, przyczyniasz się do 
szybszego znoszenia ograniczeń i po-
wrotu nas wszystkich do normalne-
go życia.

9. Powrót do normalności ozna-
cza:
 � odejście od maseczek,
 � swobodne spotkania z rodziną i 
przyjaciółmi,

 � powrót dzieci do szkół i rozwój 
ich kompetencji społecznych,

 � dalszy rozwój gospodarki,
 � ochronę miejsc pracy oraz szan-
sę na nowe zatrudnienia,

 � swobodny dostęp do basenów, 
siłowni, kin i teatrów,

 � wakacje bez ograniczeń,
 � poprawę jakości życia nas 
wszystkich.

10. Szczepionki są najbardziej sku-
teczną metodą chroniącą przed 
zarażeniem różnymi choroba-
mi. Ludzkość z powodzeniem 
korzysta z tej zdobyczy cywili-
zacji od kilkuset lat.

źródłó: www.gov.pl
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Poeta fortepianu
gra nieprzerwanie

76. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHOPINOWSKI W DUSZNIKACH-ZDROJU

Trudno wyobrazić sobie Duszniki bez Fryderyka Chopina i Jego festiwalu – impreza wprowadza nasze miasto
w radosny, świąteczny nastrój. W tym roku muzyką w wykonaniu najlepszych pianistów będziemy się cieszyć
od 6 do 14 sierpnia. W programie także koncert klawesynowy, wystawa rysunków i wykład “Chopin w poezji”.

Festiwal odbywa się od 1946 r. Jego 
pomysłodawcą był Ignacy Potoc-
ki, współzałożyciel Zarządu Uzdro-
wisk Dolnośląskich. Wybrano dusz-
nicki kurort, ponieważ w sierpniu 
1826 Chopin przebywał tu ze wzglę-
dów zdrowotnych. Pierwszy Festiwal 
Chopinowski w Dusznikach odbył się 
25 i 26 sierpnia 1946 – w 120. roczni-
cę koncertu Chopina w naszym ku-
rorcie. Od tego czasu festiwal odbywa 
się corocznie. Z upływem lat zyskał 
znaczny prestiż artystyczny i między-
narodową rangę. W tym najstarszym 
na świecie, nieprzerwanie działającym 
festiwalu pianistycznym brali udział 
niemal wszyscy najznakomitsi współ-
cześni pianiści i wykonawcy muzyki 
Chopina. 

Koncertom Festiwalu Chopinow-
skiego towarzyszą cieszące się olbrzy-
mim zainteresowaniem Ogólnopol-
skie Kursy Mistrzowskie. To jedyne 
tego typu kursy w Polsce i jedyne, 
których wykładowcami są najwybit-
niejsi zagraniczni pianiści-pedagodzy, 
którzy wykształcili dziesiątki laure-
atów najwyższych nagród wielu naj-
poważniejszych konkursów piani-
stycznych. W tym roku odbędzie się 
jego 76. edycja.

Podczas koncertu inauguracyj-
nego w piątek 6 sierpnia o godzi-
nie 20:00 usłyszymy koreańskiego 
pianistę, zwycięzcę XVII Międzynaro-
dowego Konkursu Chopinowskiego 
Seong-Jin Cho. W sobotę o 16:00 
zagrają uczestnicy XVIII Konkur-
su Chopinowskiego Piotr Alexe-
wicz i Adam Kałduński. Obaj na-
leżą do najbardziej utalentowanych 
pianistów polskich młodego pokole-
nia. Alexewicz jest dwukrotnym zwy-
cięzcą Ogólnopolskiego Konkursu 
Pianistycznego im. Fryderyka Chopi-
na (2017, 2020), natomiast Kałduński 
podczas konkursu w 2020 r. zajął dru-
gie miejsce. O godz. 20:00 festiwalowi 
goście wysłuchają recitalu włoskiego 
pianisty Antonio Pompa-Baldiego.

W niedzielę o 16:00, podobnie jak 
dnia poprzedniego scena w Teatrze 
Zdrojowym będzie należeć do dwóch 
młodych polskich pianistów – Jaku-
ba Kuszlika i Kamila Pacholca. W 
poniedziałek o tej samej porze nato-
miast usłyszymy Piotra Pawlaka i 
Andrzeja Wiercińskiego. Wszyscy 
to uczestnicy XVIII Konkursu Chopi-
nowskiego.

Wieczorny koncert w niedzielę bę-
dzie należał do Elżbiety Stefańskiej 
i jej klawesynu. Stefańska to profe-
sor Akademii Muzycznej w Krako-
wie, a jej koncert będzie dedykowany 
20. rocznicy śmierci jej matki, wybit-
nej chopinistki Haliny Czerny-Ste-

fańskiej. Natomiast w poniedziałek o 
20:00 zagra Martin James Bartlett.

We wtorek 10 lipca o 16:00 odbę-
dzie się koncert wielokrotnego lau-
reata konkursów pianistycznych na 
całym świecie, Rosjanina Alexande-
ra Kobrina. O 19:00 nastąpi otwar-
cie wystawy rysunków "Nokturny 
– Hommage a Chopin". Jej autorem 
jest malarz i rzeźbiarz Wojciech Siud-
mak uważany za głównego przedsta-
wiciela realizmu fantastycznego, który 
łączy nadrealną wizję ze sztuką na-
turalistyczną i ma swoje korzenie w 
surrealizmie reprezentowanym przez 
Salvadora Dalego i René Magritte'a. 
Wydarzenie poprowadzi polska muzy-
kolożka i znawczyni twórczości Fry-
deryka Chopina prof. Irena Ponia-
towska.

Tego dnia, tradycyjnie o 22:00, roz-
pocznie się najbardziej zazwyczaj wy-
czekiwany przez publiczność koncert 
Nokturn, który po raz kolejny popro-
wadzi Róża Świadczyńska, redaktorka 
Polskiego Radia.

W środę o 16:00 swój recital roz-
pocznie Nicolas Namoradze, a czte-
ry godziny później zagra zwycięzca 
Międzynarodowego Konkursu Piani-
stycznego w Cleveland (2016) i Mie-
dzynarodowego Konkursu Piani-
stycznego im. Paderewskiego (2007) 
Nikita Mndoyants.

W czwartek i piątek o 11:00 melo-
mani będą mogli posłuchać koncer-
tów uczestników XX Ogólnopolskiego 
Mistrzowskiego Kursu Pianistyczne-
go. W czwartek na scenie zobaczy-
my jeszcze Marię Eydman (16:00) i 
Daniela Ciobanu (20:00). W piątek 
o 16:00 zagra Japonka Shiori Kuwa-
hara, a o 20:00 Genova – Dimitrov 
Piano Duo.

Ostatni dzień festiwalu rozpocz-
nie o 12:00 wykład prof. Ireny Po-
niatowskiej "Chopin w poezji". O 
16:00 zagra rosyjska pianistka Sofya 
Gulyak, która jako pierwsza na świe-
cie kobieta wygrała Międzynarodowy 
Konkurs Pianistyczny w Leeds (2009).

Ostatnie akordy 76. edycji MFCh 
będą należały do Erica Lu. Ten wy-
bitny amerykański pianista jest lau-
reatem pierwszej nagrody XVII 
Międzynarodowego Konkursu Piani-
stycznego im. Fryderyka Chopina w 
Warszawie. Koncert finałowy rozpocz-
nie się o 20:00.

sk

Oficjalny plakat 76. Międzynarodowe-
go Festiwalu Chopinowskiego

w Dusznikach-Zdroju autorstwa
Karola Kierzynki
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Na nogach 
i na nartorolkach
Muflon 
– półmaraton górski

Już 14 sierpnia w sobotę Miejski 
Ośrodek Kultury i Sportu w Duszni-
kach-Zdroju oraz Miasto Duszniki-
-Zdrój zapraszają na nowy bieg gór-
ski na mapie Ziemi Kłodzkiej.

Tor rolkarski w Dusznikach-Zdroju 
(522 m n.p.m.), Schronisko pod Muflo-
nem, Dolina Strążyska, Rancho Pan-
deroza na Podgórzu, Tauron Duszniki 
Arena i znowu dusznicki tor rolkar-
ski – 21 kilometrów malowniczych 
tras po górach Bystrzyckich i Or-
lickich, a w nich około 1.100 me-
trów przewyższeń. Ostre podbie-
gi, ale i ostre zbiegi, łatwo nie będzie, 
ale… przecież nie może.

Kategoria Open oraz kategorie wie-
kowe kobiet i mężczyzn: do 29 lat, 30-
39, 40-49 oraz 50+. Nagrody finan-
sowe w kategorii Open za miejsca 
1-3: 1.000, 700 i 500 zł, nagrody rze-
czowe w pozostałych kategoriach. 
Ponadto dla najlepszego dusznicza-
nina nagroda rzeczowa oraz Puchar 
Burmistrza.

Start biegu planowany jest na go-
dzinę 10:00 a już 10 minut później 
rozpocznie się towarzyszący bieg 
górski na 10 km. Trasa krótsza i 
nieco łatwiejsza, ale równie malow-
nicza. Także w tym dystansie przewi-

duje się odwiedzenie Schroniska pod 
Muflonem oraz Tauron Duszniki Are-
na. W „dyszce” klasyfikacja będzie tyl-
ko w dwóch kategoriach: mężczyźni 
i kobiety.

Zapisy online dostępne będą 
do 12 sierpnia. Później zapisujemy 
już tylko bezpośrednio w Biurze Za-
wodów. Więcej informacji o biegach 
znajdziecie na stronie www.biegigor-
skie.visitduszniki.pl

Asfalt Uphill
Również w sobotę 14 sierpnia po 

roku przerwy do kalendarza wy-
darzeń sportowych powraca Asfalt 
Uphill, czyli najstarszy polski otwar-
ty bieg pod górę na nartorolkach. Po 
raz pierwszy został zorganizowany w 
sierpniu 2014 r. 

Podobnie jak w 2019 r., będzie on 
częścią cyklu biegów na nartorol-
kach Vexa Skiroll Tour. Zawody 
zostaną rozegrane w dwóch stylach: 
techniką klasyczną i dowolną. 

Trasa biegu prowadzi niemal cały 
czas pod górę i na dystansie 10,5 
km zawodnicy do pokonania będą 
mieli 340 m przewyższeń. Tak jak 
co roku, start odbędzie się na ul. Woj-
ska Polskiego, a meta zawodów zlo-
kalizowana jest na głównym parkingu 
w Zieleńcu. Tam również znajdować 
się będzie punkt odżywczy. Dekoracja 

i losowanie nagród nastąpią na torze 
wrotkarskim w Dusznikach-Zdroju 
po zakończeniu biegu przez ostatnie-
go zawodnika. Organizator zapewnia 
transport z mety na miejsce dekoracji.

Zgodnie z regulaminem podczas 
zawodów obowiązują limity dotyczą-
ce nartorolek: rozmiar kół i materiał 
z którego są wykonane. Szczegóły i 
zapisy na www.tour.vexa.pl

Bieg Tropem Wilczym
W niedzielę 15 sierpnia odbędzie 
się Bieg Tropem Wilczym. Jest to już 
9 edycja największego w Polsce bie-
gu pamięci. Po raz pierwszy został on 
zorganizowany w 2013 r. w lesie koło 
Zalewu Zegrzyńskiego. Dzisiaj bieg 
organizowany jest w miejscowościach 
w całym kraju, a patronat nad wyda-
rzeniem objął prezydent RP Andrzej 
Duda.

Start biegu odbędzie się tradycyjnie 
na dusznickim Rynku. Tutaj też zlo-
kalizowany będzie w tym dniu prze-
nośny zakład fotograficzny Akademii 
Tiff z Wrocławia, wystawa fotograficz-
na, a na zakończenie wydarzenia wy-
konane zostanie wspólne zdjęcie 
duszniczan.

sk

Szuter
Master
w Zielu!

W tym roku po raz pierwszy w nasze 
strony zwita jedna z edycji zawodów 
rowerowych Szuter Master. 24 lipca 
Zieleniec stanie się bazą całych zawo-
dów rozgrywanych na przepięknych 
i widokowych trasach Ziemi Kłodz-
kiej. Na głównym parkingu znajdzie 
cię cała baza zawodów: start i meta, 
biuro zawodów  oraz na zakończenie 
wyścigu impreza Fajrant.

Rywalizacja w ramach wyścigu od-
bywać się będzie na dwóch dystan-
sach: krótkim 50-80 km oraz dłu-
gim 150-200 km. Trasy zgodnie z 
zasadami zawodnicy poznają dopiero 
w piątek 23 lipca przed zawodami i zo-
staną one opublikowane na oficjalnej 
stronie organizatora. Na dziś możemy 
zdradzić, że trasy dokładnie eksploru-
ją całe Góry Bystrzyckie, ale i nie tyl-
ko. Całość rywalizacji będzie moż-
na śledzić dzięki nadajnikom GPS.

Na krótkim dystansie limit czasu, 
dobrany będzie tak, by każdy zawod-

nik niezależnie od formy mógł spo-
kojnie dojechać do mety, nawet jeśli 
są to pierwsze tego typu zawody w ży-
ciu. Bardziej doświadczeni zawodnicy 
będą mogli wybrać dłuższą i cięższą 
trasę, która jest o wiele bardziej wy-
magająca. Dla obu dystansów będzie 
prowadzona klasyfikacja generalna 
cyklu.

Po zakończeniu zawodów czas na 
Fajrant czyli tradycyjnej imprezy któ-
ra rozpoczyna się zaraz po dotarciu 
na metę. Same dekoracje zawodni-
ków nieco będą się różniły od tych 
znanych z maratonów MTB czy z szo-
sy. Możliwość policzenia się i integra-
cji gravelowej społeczności dla or-
ganizatorów jest równie istotna jak 
rywalizacja w trakcie wyścigu. Planu-
jąc więc przyjazd na zawody zaplanuj-
cie wystarczająco dużo czasu aby nie 
zabrakło was na Fajrancie.

inf. zieleniec.pl

Szuter Master to pierwszy w Polsce cykl zawodów 
gravelowych, który 24 lipca zawita do Zieleńca. 
Piękne widoki na trasie, rowerowa eksploracja 
nowych miejsc i przygodowe przeprawy z naturą 
tak w skrócie można opisać rowerową rywalizację 
w ramach całego cyklu zawodów.

Do kalendarza imprez sporotwych powracją dusznickie klasyki: 
bieg górski Muflon i Asfalt Uphill.

Foto: Manuel Uribe Photography
Podobnie jak w poprzednim roku, tak i w tym Asfalt Uphill bedzie częścią Vexa Skiroll Tour,

foto: Mateusz Dek / sportowykadr.pl
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DUSZNIKI-ZDRÓJ, 26-27.06.2021 R.

Vesmaco Cup 3

PODSUMOWANIE ZDOBYCZY ME-
DALOWYCH PRZEZ KLUBY PODCZAS 
VESMACO CUP 3.

Wielobój
1. IN LINE Veseli/CZ – 3xZ
2. UKS Orlica  – 2xZ, 5xS, 3xB
3. UKS Sprint Sanok – 2xZ
4. ASRNCz. – 1xZ, 2xS, 2xB
5. Sparta Grodzisk M. – 1xZ, 1xS, 2xB
6. Legia Warszawa – 1xZ, 1xS
7. TUKS Roztocze TL – 1xZ, 2xB
8. Zryw Słomczyn – 1xZ
8. Stare Mesto Nachod/CZ – 1xZ
8. Niestowarzyszony – 1xZ
8. Roll 4 Life Poznań – 1xZ
8. Stegny Warszawa – 1xZ
13. UKS Znicz Kłodzko – 2xS, 2xB
14. Zwoleń Team – 1xS, 1xB
15. KSBM Praha/CZ – 1xS
15. Korona Wilanów – 1xS
15. Benatky/CZ – 1xS
18. IUKS 9 Tomaszów Maz. – 1xB

**************************************

Dystanse           
1. UKS Orlica – 9xZ, 12xS, 9xB   
2. IN LINE Vesely/CZ – 7xZ, 1xS, 1xB
3. UKS Sprint Sanok – 5xZ, 1xS
4. ASRNCz. – 3xZ, 7xS, 6xB
5. Sparta Grodzisk M. – 3xZ, 2xS, 7xB
6. Legia Warszawa – 3xZ, 3xS
7. TUKS Roztocze TL – 3xZ, 4xB
8. Zryw Słomczyn– 3xZ, 2xB
9. Roll 4 Life Poznań – 3xZ, 1xB
9. Stare Mesto Nachod –  3xZ, 1xB
9. Niestowarzyszony – 3xZ, 1xB
12. Stegny Warszawa – 2xZ, 1xS
13. Praha/CZ – 1xZ, 2xS
14. UKS Znicz Kłodzko – 5xS, 6xB
15. Zwoleń Team – 3xS, 1xB
16. Korona Wilanów – 3xS
16. Benatky/CZ – 3xS
18. Koszyce/SLV – 1xS
18. Bechovice/CZ – 1xS
20. IUKS 9 Tomaszów Maz.
21. KS Jastrzębie Bydgoszcz
22. UKS Wilki Otwock
23 Fundacja Crazy Sport
24. UKS Altus Podkowa Leśna

Podczas dwudniowych zawodów na dusznickim torze rywalizowały zespoły z Polski, Czech i Słowacji

Na starcie stanęło blisko 200 zawodników w 15 kategoriach wiekowych

Liderem klasyfikacji medalowej klubów została UKS Orlica, której zawodnicy
wywalczyli 11 złotych medali, 17 srebrnych i 11 brązowych

Niejednokrotnie o zwycięstwie decydował fotofinisz

Jak zawsze podczas zawodów wrotkarskich, zawodnicy mogli liczyć
na głośny i gorący doping kibiców i klubowych kolegów

foto: KORZUCH
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Co dzieje się 
w Klubie Seniora?
W ramach szerokiego wachlarza 
zajęć oferowanych w dusznickim 
Klubie Seniora 13 lipca odbyły się 
zajęcia kulinarne. 

Tego dnia panie zrzeszone w klu-
bie oraz wiceburmistrzyni Karolina 
Łuszczki, przewodnicząca Rady Miej-
skiej Aleksandra Hausner-Rosik, dy-
rektorka OPS w Dusznikach-Zdroju 
Elżbieta Paluch oraz radna Krystyna 
Cieślak przygotowywały pyszne, do-
mowe pierogi. To jedna z wielu pro-
pozycji, jakie ma w ofercie dusznicki 
Klub Seniora. 

Oprócz zajęć kulinarnych, na 
wszystkich seniorów czekają m.in. za-
jęcia ruchowe, prowadzone przez pro-
fesjonalnych fizjoterapeutów, zaję-

cia rękodzieła artystycznego, zajęcia 
umysłowe, zajęcia artystyczne, nauka 
tańca i śpiewu. 

Więcej informacji odnośnie zajęć i 
wydarzeń mających miejsce w dusz-
nickim Klubie Seniora można zna-
leźć na stronie www.ops-duszniki.ebip.
info.pl 

Powstanie i bieżąca działalność klu-
bu w Dusznikach-Zdroju jest finanso-
wana w ramach Wieloletniego Pro-
gramu Rządowego „Senior+” na lata 
2015–2020 oraz 2021–2025 ze środ-
ków Budżetu Państwa oraz środków 
własnych gminy Duszniki-Zdrój.

inf. UM

Wakacje
w mieście
Czas wakacji wszystkim kojarzy się 
z beztroską, odpoczynkiem, pieszymi 
wędrówkami i rowerowymi wyciecz-
kami. Duszniki-Zdrój i okolica to bar-
dzo atrakcyjny teren, idealny dla osób 
ceniących sobie aktywny wypoczy-
nek. Mnóstwo atrakcyjnych miejsc, 
szlaków pieszych i rowerowych czeka 
na turystów. Jednak gdyby zabrakło 
wam pomysłów lub po prostu chcie-
libyście, aby wasze pociechy spędzi-
ły czas z rówieśnikami, przedstawia-
my propozycję Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdro-
ju. Proponowane zajęcia i wycieczki z 
pewnością sprawią, że w te wakacje 
nie będziecie się nudzić!

Harmonogram 
zajęć

27.07. (wtorek), godz. 9:00 
wycieczka pieszo-autokarowa na wie-
żę widokową na Wielkiej Destnej, 
obowiązują zapisy – tel. 515 159 735

4-11.08, godz. 9:30–13:00
akademia gry w golfa, obowiązują za-
pisy – tel. 515 159 735

10.08. (wtorek), godz. 9:00
wycieczka pieszo-autokarowa na wie-
żę widokową na Orlicy, obowiązują 
zapisy – tel. 515 159 735

14.08. (sobota) godz. 10:00
Półmaraton Górski Muflon, szczegóły 
na www.biegigorskie.visitduszniki.pl

14.08. (sobota)
Asfalt Uphill, szczegóły na www.tour.
vexa.pl/zapisy

15.08. (niedziela)
Bieg Tropem Wilczym, wspólne zdję-
cie duszniczan, Wystawa Akademii 
Tiff z Wrocławia, przenośny zakład 
portretowy

inf. MOKiS

Szczypta szaleństwa
z dużą dozą przygody

Do dyspozycji fanów turystyki rowe-
rowej na stokach Gryglówki i Nar-
toramy dostępne będą 4 trasy o 
łącznej długości 9 km. Na dzień 
dzisiejszy śmigać można po trzech 
w całości otwartych trasach (PATA-
TAJ i SZTOS oraz ZIG ZAG). Ostat-
nia z nich – BOM-BEL o długości 2,6 
km będzie oddana do użytku w sierp-
niu. Ilość oraz różnorodność tras po-
zwala na niezapomniane wrażenia. Z 
tras Family Bike Parku roztaczają się 
piękne górskie widoki, które zapiera-
ją dech w piersiach nie tylko zimą. 

Zieleniec poszerza swoją ofertę o 
atrakcje letnie, aby móc odkrywać 
jego uroki również w te mniej doce-
niane pory roku, dzięki czemu tury-
ści mogą eksplorować tę destynację 
z sukcesem przez cały rok. Miłym 
udogodnieniem rowerowej przygody 
jest fakt, iż dla turystów – nie tylko 
pieszych ale i rowerowych – czynne 

są codziennie przez całe wakacje (w 
godzinach 10-19) koleje linowe Gry-
glówka i Nartorama. Zapewniają bez-
pieczny i bezwysiłkowy transport ro-
werów oraz turystów na szczyt Family 
Bike Parku, a stamtąd... już tylko czy-
sta zabawa. 

Jeśli jednak uważacie się bardziej za 
amatorów niż profesjonalistów może-
cie szlifować swoje umiejętności pod 
okiem wykwalifikowanych i pełnych 
zajawki instruktorów, na każdym po-
ziomie wyszkolenia oraz w każdym 
wieku. Na terenie Bike Parku, przy 
dolnej stacji kolei Gryglówka znaj-
duje się wypożyczalnia i serwis rowe-
rowy zapewniające w pełni profesjo-
nalne doradztwo oraz sprzęt, dzięki 
czemu na ten aktywny wypoczynek 
można pozwolić sobie spontanicznie. 
Dla tych osób, które posiadają swoje 
własne dwa kółka lub po prostu szu-
kają transportu, a urlop spędzają w 

Family Bike Park Zieleniec – dokładnie jak nazwa wskazuje – jest parkiem 
rowerowym zlokalizowanym w centrum Zieleńca, przeznaczonym dla całej 
rodziny, od najmłodszych do najstarszych. Na tych trasach każdy znajdzie 
coś dla siebie.

Dusznikach-Zdroju, od wakacji ruszył 
specjalny Bike Bus Gryglówka, dzię-
ki któremu będzie można dojechać z 
Dusznik-Zdroju do Family Bike Park 
Zieleniec. Przejazdy są realizowane 
zupełnie bezpłatnie dla osób, które za-
kupią karnet do korzystania z Bike 
Parku. Na miejscu dostępne jest za-
plecze gastronomiczne w postaci baru 
Ski&Bike, który zaprasza swoich go-
ści na odpoczynek z widokiem na tra-
sy rowerowe.

Family Bike Park Zieleniec jest 
atrakcją długo planowaną, sukcesyw-
nie rozwijaną i modernizowaną, by 
stała się ona równie topowym miej-
scem na mapie Zieleńca, co jego 
atrakcje zimowe. Więcej informacji 
znajdą Państwo na stronie bikepar-
kzieleniec.pl oraz w mediach społecz-
nościowych pod hasłem Family Bike 
Park Zieleniec.

FBPZ

Harmonogram 
najbliższych zajęć:
02.08. poniedziałek
11:00 – 15:00 – Zajęcia manualne – te-
matyczne, gry stolikowe;
03.08. wtorek
11:00 – 15:00 – Warsztaty kulinarne;
04.08. środa
11:00 – 12:00 – Spotkanie z psycholo-
giem;
12.00 – 15.00 – Spacer na cmentarz;
05.08. czwartek
10:00 – 14:30 – Dusznicki EXPRES tra-
sa: Zieleniec, Torfowisko, wieża na Or-
licy;
06.08. piątek
11:00 – 13:00 – Gry planszowe;
13:00 – 14:00 – Zajęcia ruchowe - pod-
stawy gimnastyki dla dorosłych;
14:00 – 15:00 – Spotkanie przy kawie;
09.08. poniedziałek
11:00 – 12:00 – ,,Bezpieczny Senior”- 
spotkanie z funkcjonariuszem Policji;
12:00 – 15:00 – Zajęcia manualne - te-
matyczne;

10.08. wtorek
11:00 – 15:00 – Warsztaty kulinarne;
11.08. środa
11:00 – 12:00 – Zajęcia z psycholo-
giem; 
12:15 – 15:00 – ,,Ujawniamy swoje ta-
lenty”- prezentacja indywidualna;
12.08. czwartek
11:00 – 15:00 – Spacer i grill przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej (zależnie 
od pogody);
13.08. piątek
11:00 – 13:00 – Spacer na Pustelnik;
13:00 – 14:00 – Zajęcia ruchowe - gim-
nastyka;
14:00 – 15:00 – Spotkanie przy kawie;
16.08. poniedziałek
11:00 – 15:00 – Zajęcia manualne - te-
matyczne;
17.08. wtorek
11:00 – 15:00 – Warsztaty kulinarne;
18.08. środa
11:00 – 12:00 – Spotkanie z psycholo-
giem;
12:00 – 13:00 – Nauka śpiewu i tańca;
13:00 – 15:00 – Rozmowy przy kawie.
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DUSZNIKI-ZDRÓJ, TOR WROTKARSKI, 10 LIPCA 2021

Piknik Rodzinny
foto: G. Możdzierz GABAPIX

Podczas pikniku ze swoimi aranżacjami szlagierów z lat 60. i 70. XX wieku wystąpił Janusz Cedro

Na najmłodszych uczestników czekały dmuchańce i inne atrakcje

Podczas pikniku burmistrz Piotr Lewandowski prowadził konsultacje
odnośnie budowy Wielopokoleniowej Strefy Aktywności

Po raz kolejny seanse w plenerowym kinie cieszyły się dużym zainteresowaniem

Dzieci obejrzały przedstawienie teatru lalki i aktora "Baśń o dwóch braciach"
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PROJEKT ZIELONE SAMORZĄDY

Wymienieliśmy ponad
4 tysiące żarówekfoto: G. Możdzierz GABAPIX

Duszniczanie 
pobiegli

W dniach 15-18 lipca odbył się 
Dolnośląski Festiwal Biegów Gór-
skich w Lądku-Zdroju. Przez 4 dni 
około 4.000 zawodników rywalizo-
wało na 8 dystansach: 240 km, 130 
km, 110 km, 68 km, 45 km, 33 km, 
21 km i 10 km.

W tym najdłuższym i najtrudniej-
szym biegu wystartowało 354 zawod-
ników, a na mecie zameldowało się 
125. Najszybszym na koronnym dy-
stansie okazał się być pochodzący z 
Dusznik-Zdroju Krystiana Ogły, któ-
ry pokonał trasę w czasie 33h 07min  
09sek.   

Dusznicki akcent zaznaczony został 
także na innych dystansach. Na 110 
km wystartował w kategorii wetera-
nów Tomasik Mieczysław i ukończył 
bieg z czasem 24h 17min 03sek. 

Na 68 km mieliśmy aż 4 reprezen-
tantów: Tomasza  Gorzkowskiego, Ra-
fała Syrka, Marcina Hołysta i Mate-
usza Laszewskiego. Tomek niestety 
nabawił się kontuzji i zszedł z trasy 
po 24 km. Marcin pokonał trasę w 9h 
4min 55sek (47 m w kl. generalnej / 
29 w kategorii wiekowej) Rafał poko-
nał całą trasę w 10h 14min 29sek(122 
m. / 35 m.)   a Mateusz 10h 32min 
53sek (145 m. / 9 m.)

Ostatni z reprezentantów - Jacek 
Hacuś - wystartował w maratonie na 
45 km i pokonał trasę w czasie 6h 
27min 53sek. (213 m. / 76 m.)

Gratulujemy!
fb.com: MOKiS
Artur Tucholski

Mateusz Laszewski na mecie
Biegu Ultra Trial 68 km

Gmina miejska Duszniki-Zdrój 
realizuje projekt pn. ,,Zielone Sa-
morządy”, który dofinansowany 
został ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Głównym 
celem projektu jest edukacja 
mieszkańców Ziemi Kłodzkiej 
w zakresie proekologicznych za-
chowań, a także rozwój i edukacja 
członków klastrów energii z całej 
Polski.

Jednym z elementów projektu była 
organizacja w każdej z 14 gmin 
powiatu kłodzkiego mini-eventów 
poświęconych tematyce ochrony śro-
dowiska. Organizacja wydarzeń roz-
poczęła się jesienią 2020 r., jednak 
ze względu na pandemię COVID-19 
realizację projektu zawieszono. Pro-
jekt został wznowiony w czerwcu br. 
Wydarzenia odbyły się w miejsco-
wościach: Duszniki-Zdrój (24.09, pod 
Urzędem Miejskim), Kudowa-Zdrój 

(04.10, pod Urzędem Miejskim), Le-
win Kłodzki (15.10, pod Urzędem 
Gminy), Szczytna (16.10, na deptaku), 
Radków (20.10, pod Urzędem Miej-
skim), Lądek-Zdrój (22.10, pod Urzę-
dem Miejskim), Polanica-Zdrój (23.06, 
pod Muszlą Koncertową), Stronie Ślą-
skie (22.06, pod Urzędem Miejskim), 
Międzylesie (01.07, pod Urzędem 
Miejskim), Bystrzyca Kłodzka (02.07, 
pod Urzędem Miejskim), Nowa Ruda 
(08.07, pod Urzędem Miejskim), Boż-
ków (09.07, przy Zespole Szkół nr 3), 
Krosnowice (12.07 w Wiejskim Miej-
scu Spotkań) oraz w Kłodzku (13.07, 
pod Urzędem Miejskim).

Ostatni tego typu event odbę-
dzie się w czwartek 22.07.21 o godz. 
10:00 na Rynku w Dusznikach-Zdro-
ju. Głównym założeniem mini-even-
tów była wymiana starych żarówek 
na nowe żarówki typu LED. Mia-
ło to za zadanie pokazać, jak w naj-
prostszy sposób można dbać o środo-

wisko, oszczędzając energię w domu. 
W czasie wydarzenia uczestnicy otrzy-
mywali także pakiet informacyjny o 
ochronie środowiska, a także drob-
ne gadżety dla dzieci – kolorowanki, 
kredy i inne. Najmłodsi mogli wziąć 
udział w konkursach ekologicznych, 
podczas których do wygrania były 
edukacyjne zabawki, np. mini robot 
solarny czy edukacyjny śmietnik.

Dzięki dofinansowaniu w ramach 
projektu zakupiono wyposażenie nie-
zbędne do realizacji eventów, tj. nagło-
śnienie składające się z 4 aktywnych 
kolumn z pełnym oprzyrządowaniem 
(statywy, kable), miksera cyfrowego, 
mikrofonów oraz stałociśnieniowego 
namiotu wystawowego.

Drugi element projektu to organiza-
cja konferencji dla członków klastrów 
energii z całej Polski. Cel – edukacja 
i wymiana doświadczeń pomiędzy 
uczestnikami. Podczas pierwszej kon-
ferencji prelegentami byli m.in. Ire-

neusz Zyska – wiceminister klimatu 
i środowiska, pełnomocnik rządu ds. 
odnawialnych źródeł energii oraz Da-
niel Raczkiewicz – doradca zarządu 
Grupy IEN. Pierwsza konferencja od-
była się na Tauron Duszniki Arena 
w dniach 3-4.09.2020, natomiast dru-
ga planowana jest na ostatni tydzień 
sierpnia 2021 r.

W ramach projektu odbył się rów-
nież panel dyskusyjny podczas XXVIII 
Kongresu Uzdrowisk Polskich, któ-
ry odbył się w Dusznikach-Zdroju w 
dniach 5-7.09.2019 r.

Projekt Zielone Samorządy dofi-
nansowany został ze środków Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Wartość 
projektu – 208.500 zł, z czego 95% 
to dofinansowanie.

db

Zawodniczki UKS Orlica Kinga 
Wojnar i Malwina Grudysz zosta-
ły powołane do kadry narodowej  
na Mistrzostwa Europy w Portu-
galii. Gratulujemy!

Grudysz
i Wojnar
w kadrze
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W ramach Programu Minister-
stwa Rodziny i Polityki Społecz-
nej pn. „Opieka wytchnieniowa” 
(edycja 2021) gmina Duszniki-
-Zdrój otrzymała dofinansowa-
nie na realizację usług opieki wy-
tchnieniowej realizowanych w 
ramach Solidarnościowego Fun-
duszu Wsparcia Osób Niepełno-
sprawnych.

Program kierowany jest do człon-
ków rodzin lub opiekunów, którzy 
wymagają wsparcia w postaci doraź-
nej czasowej przerwy w sprawowaniu 
bezpośredniej opieki nad dziećmi z 
orzeczeniem o niepełnosprawności, a 
także nad osobami ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności, oraz chcie-
liby rozwijać swoich umiejętności i 
wiedzę w zakresie opieki.

Opieka wytchnieniowa ma za zada-
nie odciążenie członków rodzin lub 
opiekunów poprzez wsparcie ich w 
codziennych obowiązkach lub zapew-
nienie czasowego zastępstwa. Dzię-
ki temu wsparciu, osoby zaangażowa-
ne na co dzień w sprawowanie opieki 
dysponować będą czasem dla siebie, 
który będą mogły przeznaczyć na od-
poczynek i regenerację, jak również 
na załatwienie niezbędnych spraw. 
Usługa opieki wytchnieniowej może 
służyć również okresowemu zabez-
pieczeniu potrzeb osoby niepełno-
sprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie  
z różnych powodów nie będą mogli 
wykonywać swoich obowiązków.

Ważnym aspektem usługi opieki 
wytchnieniowej jest także wzmocnie-
nie osobistego potencjału członków 
rodzin, opiekunów zaangażowanych 
w sposób stały w codzienne wspo-

Opieka wytchnieniowa Asystent osoby niepełnosprawnej
maganie osób niepełnosprawnych, 
poprzez dostęp do specjalistycznego 
wsparcia psychologicznego i terapeu-
tycznego oraz wsparcia pozwalające-
go na podnoszenie umiejętności w za-
kresie sprawowania opieki nad osobą 
niepełnosprawną.

Program dotyczy wsparcia człon-
ków rodzin lub opiekunów sprawują-
cych bezpośrednią opiekę nad:
 � dziećmi z orzeczeniem o niepełno-

sprawności,
 � osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności oraz orzecze-
niami równoważnymi (tj. zgodnie z 
art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych                                                  

– poprzez możliwość uzyskania doraź-
nej, czasowej pomocy w formie usługi 
opieki wytchnieniowej.

Program realizowany będzie przez 
gminę Duszniki-Zdrój w formie  
świadczenia usługi opieki wytchnie-
niowej w ramach pobytu dziennego 
w miejscu zamieszkania osoby niepeł-
nosprawnej dla 3 osób dorosłych.

W roku 2021 ustalono następują-
ce limity:
 � limit 240 godzin dla opieki wy-

tchnieniowej świadczonej w ra-
mach pobytu dziennego;

Realizatorem Programu jest Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Duszni-
kach-Zdroju. Całkowity koszt re-
alizacji zadania –  29.376 zł. Termin 
realizacji programu – do 31 grudnia 
2021 r.

OPS

W ramach Programu Minister-
stwa Rodziny i Polityki Społecz-
nej pn. „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej ”(edycja 2021) 
gmina Duszniki-Zdrój otrzyma-
ła dofinansowanie na realizację 
usług asystenta realizowanych w 
ramach Funduszu Solidarnościo-
wego 

Głównym celem Programu jest 
wprowadzenie usługi asystenta jako 
formy ogólnodostępnego wsparcia 
dla:
a) dzieci do 16 roku życia z orzecze-

niem o niepełnosprawności łącz-
nie ze wskazaniami: konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze 
znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz ko-
nieczności stałego współudziału na 
co dzień opiekuna dziecka w pro-
cesie jego leczenia, rehabilitacji i 
edukacji oraz

b) osób niepełnosprawnych posiada-
jących orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności wydane na podstawie 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych albo orzeczenie rów-
noważne do wyżej wymienionego.

Dodatkowym założeniem jest, aby 
minimum 70% uczestników Pro-
gramu stanowiły osoby wymagają-
ce wysokiego poziomu wsparcia, w 
tym osoby z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi i trudnościami związany-
mi z mobilnością i komunikacją.
1. Usługi asystenta w szczególności 

mogą polegać na pomocy asysten-

ta w: 
a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w 

wybrane przez uczestnika Progra-
mu miejsce (np. dom, praca, pla-
cówki oświatowe i szkoleniowe, 
świątynie, placówki służby zdrowia 
i rehabilitacyjne, gabinety lekar-
skie i terapeutyczne, urzędy, zna-
jomi, rodzina, instytucje finansowe, 
wydarzenia kulturalne, rozrywko-
we, społeczne lub sportowe);

b) zakupach, z zastrzeżeniem aktyw-
nego udziału uczestnika Progra-
mu przy ich realizacji;

c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z 

różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. 

muzeum, teatr, kino, galerie sztu-
ki, wystawy);

f) wykonywaniu czynności dnia co-
dziennego – w tym przez dzieci z 
orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści – także w zaprowadzaniu i przy-
prowadzaniu ich do lub z placówki 
oświatowej ).

2. W godzinach realizacji usług asy-
stenta nie mogą być świadczo-
ne usługi opiekuńcze lub spe-
cjalistyczne usługi opiekuńcze, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 
marca 2004 r.  o pomocy społecz-
nej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usłu-
gi finansowane  w ramach Fundu-
szu Solidarnościowego lub usługi 
obejmujące analogiczne wsparcie, 
o którym mowa w ust. 7, finanso-
wane z innych źródeł. 

3. Czas trwania usług asystenta − 
usługi asystenta mogą być realizo-
wane przez 24 godziny na dobę, 7 
dni w tygodniu.

4. Do czasu pracy asystenta wlicza 
się czas oczekiwania/gotowości 
na świadczenie usług nie dłuższy 
niż 90 min. Jeśli czas oczekiwania 
wynosi więcej niż 90 min. usługa 
nie będzie finansowana w ramach 
Programu.

5. Limit godzin usług asystenta przy-
padających na 1 uczestnika Pro-
gramu wynosi nie więcej niż 60 
godzin miesięcznie. 

6. Limit godzin usług asystenta na 
1 dziecko niepełnosprawne z ww. 
wskazaniami, a w przypadku opie-
kunów dorosłych osób niepeł-
nosprawnych legitymujących się 
znacznym stopniem niepełno-
sprawności, którego rodzice lub 
osoby spokrewnione pobierają 
świadczenie pielęgnacyjne (tj. zre-
zygnowali ze świadczenia pracy) 
wynosi nie więcej niż 30 godzin 
miesięcznie.

7. Limit godzin usług asystenta przy-
padających na 1 uczestnika Pro-
gramu, w tym na 1 dziecko nie-
pełnosprawne, dotyczy także osób 
niepełnosprawnych, które korzy-
stają z usług asystenta w ramach 
innych programów/projektów, tj. 
łączna liczba godzin usług asysten-
ta dla wszystkich programów/pro-
jektów nie może wynosić więcej 
niż 60 godzin miesięcznie.

Realizatorem Programu jest Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Dusznikach-
-Zdroju. Całkowity koszt realizacji za-
dania – 58.752 zł. Termin realizacji 
programu – do 31 grudnia 2021 r.

OPS
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