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• Rada Miejska bez zastrzeżeń udzieliła burmistrzowi Piotrowi Lewandowskiemu 
wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. 

• Wiceprzewodniczący Robert Kowal zrzekł się mandatu radnego. Gdyby tego nie zrobił, 
jego mandat musiałby zostać wygaszony. Dlaczego? – wyjaśniamy niżej.  
Wybory uzupełniające odbędą się 26 września.

• Nowym wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej został Jakub Biernacki. 

Po raz pierwszy od lutego ub. roku 
rada zebrała się na posiedzenie w 
ratuszu. Nieobecna była  Agnieszka 
Maksylewicz. W związku z rezygnacją 
Kowala obradowano zatem w trzyna-
stoosobowym składzie.

Do porządku obrad wprowadzo-
no dwa projekty uchwał zmieniające 
uchwały podjęte na poprzedniej sesji, 
a dotyczące działalności gospodarczej 
związanej z postępowaniem ze zwie-
rzętami bezdomnymi oraz opróżnia-
niem zbiorników bezodpływowych 
i transportem nieczystości ciekłych. 
Ponadto na wniosek przewodniczącej 
rady Aleksandry Hausner-Rosik włą-
czono do porządku obrad punkt doty-
czący wyboru jej zastępcy.

Wymyślili aferę
Już od pierwszej chwili transmisji ob-
rad mogło dziwić, że Robert Kowal 
nie zasiada w prezydium rady, tylko 
w miejscu dla gości i publiczności. 
Wniosek przewodniczącej to zasko-
czenie tylko pogłębiał.

– Przyszedłem pożegnać się z wami 
i wyjaśnić dlaczego zrezygnowałem 
– zabrał głos Kowal, wyraźnie poru-
szony. – Moja przygoda jako radne-
go zaczęła się w 1998 r. Za kilka dni 

minęłoby 19 lat... Było różnie. Pewnie 
wiele decyzji, które podjęliśmy wcze-
śniej, które ja podejmowałem, teraz 
może bym podjął inaczej. No ale to 
są lata pracy, lata doświadczeń. Kie-
dy startowałem do rady, myślałem, że 
radny może dużo więcej. No ale nie-
stety nie może dużo. Może tylko tyle, 
ile mu prawo pozwoli i na ile jest kasy 
w budżecie, i na ile jest poparcie więk-
szości. Na tym polega demokracja. 
Nie wiem, czy zrobiłem dużo przez te 
19 lat, ale przynajmniej się starałem i 
walczyłem.

– Chciałbym przeprosić moich wy-
borców, mieszkańców, za to, że zre-
zygnowałem. Niestety, musiałem zre-
zygnować, bo i tak nie mógłbym być 
radnym. A dlaczego nie mógłbym być 
radnym? To już wam powiem.

– Kilku osobom wymyśliło się, że 
radny Kowal jest strasznie zależny od 
pana burmistrza i jednostek podle-
głych. Wymyślili aferę. Afera polegać 
miała na tym, ze straszny biznes robię 
jako przedsiębiorca. Jestem przedsię-
biorcą bardzo długo w Dusznikach i 
akurat jest to przedsiębiorstwo zwią-
zane stricte z turystyką. No i złożyli za-
wiadomienie do CBA, że radny Kowal 
straszne robi pieniądze na radzie…

ciąg dalszy na s. 3 Robert Kowal był radnym blisko 19 lat

Wybory
uzupełniające 
do Rady
Miejskiej
 � Wybory uzupełniające do Rady 

Miejskiej w Dusznikach-Zdroju zarzą-
dzono na dzień 26 września 2021 r.;
 � Udział w wyborach biorą udział tyl-

ko mieszkańcy okręgu wyborcze-
go nr 14, obejmującego ul. Chopina, 
Górską, Klubową, Podgórską, Wojska 
Polskiego (od nr 6 do końca parzyste 
i od nr 9 do końca nieparzyste), Zdro-
jową (od nr 11 do 13 nieparzyste, 44), 
Zieloną;
 � Lokal wyborczy: Dworek Chopina, 

ul. Zielona 7, 57-340 Duszniki-Zdrój;
 � Głosowanie w lokalu wyborczym 

będzie się odbywać od godz. 7:00 do 
21:00;
 � Zgłoszeni kandydaci:

Andrzej Berczyński – zgłoszony 
przez Komitet Wyborczy Wyborców 
Burmistrza Piotra Lewandowskiego,
Jarosław Kwolek – zgłoszony przez 
Komitet Wyborczy Wyborców Stowa-
rzyszenie Libra.
 � Głosować korespondencyjnie 

mogą wyborcy:
1) którzy najpóźniej w dniu głosowa-
nia kończą 60 lat, lub
2) posiadający orzeczenie o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych, w tym także wyborcy 
posiadający orzeczenie organu ren-
towego o:
a) całkowitej niezdolności do pracy 
i niezdolności do samodzielnej eg-
zystencji,
b) całkowitej niezdolności do pracy,
c) niezdolności do samodzielnej eg-
zystencji,
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) o zaliczeniu do II grupy inwali-
dów, a także wyborcy о stałej albo 
długotrwałej niezdolności do pra-
cy w  gospodarstwie rolnym, któ-
rym przysługuje zasiłek pielęgna-
cyjny, lub
3) podlegający w dniu głosowania 
obowiązkowej kwarantannie, izola-
cji lub izolacji w warunkach domo-
wych, o których mowa w ustawie z 
dnia 5 grudnia 2008 r.

ciąg dalszy na s. 2
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Czas tylko
do 30 września

Przypominamy, że od 1 kwietnia 
na terenie całego kraju trwa Na-
rodowy Spis Powszechny Ludno-
ści I Mieszkań 2021. Potrwa do 30 
września.

Choć zbliżamy się do końca bada-
nia statystycznego, nasza gmina nie 
osiągnęła jeszcze nawet 50% spi-
sanych osób. Dlatego zwracamy się 
z serdeczną prośbą o mobilizację i za-
angażowanie lokalnej społeczności 
w wypełnieniu tego obywatelskiego 
obowiązku. 

Zasadą tegorocznego Narodowego 
Spisu Powszechnego jest samospis, 
czyli  dokonanie spisu przez internet  
samodzielnie. Prosimy osoby dorosłe, 
mobilne, mające wiedzę i orientujące 
się w samospisie o pomoc swoim ro-
dzicom, dziadkom czy podopiecznym 
w prawidłowym spisaniu się.  Oczywi-
ście dla wszystkich, którzy z różnych 
względów nie mogą dokonać samo-
spisu przez formularz internetowy, 
lub miejscowym samotnym seniorom 
mającym kłopot z obsługą telefonu, 
z pomocą przychodzi nasze Gmin-
ne Biuro Spisowe znajdujące się 
w Urzędzie Miasta (pok. 9, tel. 748 
697 666 oraz 748 697 665) będące do 
dyspozycji w godzinach pracy urzę-
du. W razie potrzeby Gminne Biuro 
Spisowe w Dusznikach-Zdroju będzie 
organizować dyżury również w sobo-
ty (proszę śledzić informacje na stro-
nach duszniki.pl, BIP lub SMS-y wysy-
łane z gminy).   

Od lipca  w naszej gminie funkcjo-
nuje rachmistrz spisowy, który kon-
taktuje się z respondentem wyłącznie 
z numerów 22 828 88 88 lub 22 279 
99 99. 

W razie odmowy realizacji obo-
wiązku spisowego urzędy staty-
styczne przygotowują wnioski i 
składają policji zawiadomienie o 
popełnieniu wykroczenia i wnio-
sek o ukaranie grzywną na pod-
stawie ustawy o Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań 
2021  z dnia 19.08.2019r (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1775, z 2020 r. poz. 1486, z 2021 
r. poz. 615).

inf. Gminnego 
Biura Spisowego 

 Dusznikach-Zdroju

Wybory
uzupełniające
do Rady Miejskiej 

ciąg dalszy ze s. 1

o zapobieganiu oraz zwalczaniu za-
każeń i chorób zakaźnych u ludzi 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 
oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyj-
nego powinien zostać zgłoszony do 
Komisarza Wyborczego w Wałbrzy-
chu II najpóźniej do dnia 13 wrze-
śnia 2021r., z wyjątkiem wybor-
cy podlegającego w dniu głosowania 
obowiązkowej kwarantannie, izolacji 
lub izolacji w warunkach domowych, 
który zamiar głosowania zgłasza do 
dnia 21 września 2021 r.
 � Głosować przez pełnomocnika 

mogą wyborcy, którzy najpóźniej w 
dniu głosowania ukończą 60 lat lub 

posiadający orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności, w rozumieniu ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, w 
tym także wyborcy posiadający orze-
czenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy 
i niezdolności do samodzielnej eg-
zystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej eg-

zystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długo-
trwałej niezdolności do pracy w go-
spodarstwie rolnym, którym przy-
sługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełno-
mocnictwa powinien zostać złożony 
do Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój 
najpóźniej do dnia 17 września 2021 r.

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

Chcesz rower?
Masz rower!
MIEJSKIE WYPOŻYCZALNIE
ROWERÓW
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ciąg dalszy ze s. 1 
Robiłem jedzenie dla uczniów na-

szej szkoły w weekendy. Zaczęło się 
od 25 zł dziennie. Jak ktoś się zna 
na tym, to będzie wiedział, czy to jest 
dużo czy mało. To jest jedna rzecz. I 
to było już wiele lat. To już było chy-
ba za pana burmistrza Rymarczyka, z 
którym nie zawsze było mi po drodze, 
a wiedział, że to była duża pomoc... I 
mógł pewnie zrobić to, co tych kilku 
panów, czy kilku ludzi. Ale nie zrobił, 
bo wiedział, że to jest pomoc, a nie za-
robek.

– Ktoś powie, drogi Januszu… Bo to 
do jednego z mieszkańców, do Janu-
sza, i do Wojciecha, chcę powiedzieć… 
Twierdzili, że straszne robię pieniądze 
na Mokisie. To wam powiem. Okres, 
który był sprawdzany (…) to było kil-
ka lat. Są trzy fakturki, które zrobio-
ne są dla Mokisu przez moją firmę. 
Ale to tylko dlatego, że to był Puchar 
IBU i to miało być płacone przez Pol-
ski Związek Biathlonu. Ale niestety, 
musiało to przejść przez Mokis. Stąd 
moje rachunki w Mokisie. To jest cała 
wasza afera. Ale to nic, trudno.

– Przykro mi jest tylko, że nie 
mogę z wami dokończyć tej misji – 
mówił Kowal do radnych – ale mam 
nadzieję, że sobie poradzicie beze 
mnie i zrobicie to tak dobrze, jak robi-
cie to do tej pory. (…) Chciałem wam 
podziękować wszystkim, za to, że mo-
głem z wami pracować. Nie tylko w 
tej radzie, ale i w poprzednich. Panu 
burmistrzowi, wszystkim pracowni-
kom. Dziękuję.

Na zakończenie życzył rajcom po-
wodzenia w realizacji tych wizji roz-
woju miasta, które są aktualnie roz-
wijane.

– Może już nie będę działał jako 
radny, ale na pewno będę działał dla 
dobra Dusznik. Może w innej formie. 
Nie w takiej, jako radny, bo widzę, że 
kilku osobom się to nie podobało, że 
byłem radnym, może to przeszkadza-
ło. Trudno i przepraszam jeszcze raz 
mieszkańców i wyborców moich, że 
nie dokończyłem. To jest moja mała 
troszeczkę pomyłka. Nie dla docho-
dów, ale bardziej dla pomocy.

Kowal złożył wcześniej na ręce 
przewodniczącej pisemne oświadcze-
nie, zbliżone w treści do jego wystą-
pienia. Większość radnych pożegnała 
niedawnego przewodniczącego okla-
skami.

Twarde prawo
Porządkując fakty: rzeczywiście, ktoś 
złożył do Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego zawiadomienie, na podsta-
wie którego delegatura we Wrocławiu 
przeprowadziła czynności analitycz-
no-informacyjne dotyczące przestrze-
gania zapisów art. 24f ust. J ustawy o 
samorządzie gminnym.

Zgodnie z tym przepisem radni 
nie mogą prowadzić działalności go-
spodarczej na własny rachunek lub 
wspólnie z innymi osobami z wyko-
rzystaniem mienia komunalnego 
gminy, w której radny uzyskał man-
dat. Jednocześnie w ustawie stwierdza 
się, iż jeżeli radny przed rozpoczęciem 
wykonywania mandatu prowadził 
taką działalność gospodarczą, jest 

wencji pana Roberta Kowala rada ro-
dziców w tym okresie pozyskała kil-
kadziesiąt tysięcy złotych na rzecz 
szkoły. Sala audiowizualna, doskona-
le wyposażona, wyremontowana sala 
gimnastyczna na poziomie liceum… 
Wiele, wiele różnych projektów, to 
wielkie starania i działania pana Ro-
berta w szczególności przy organi-
zacji bali charytatywnych. Jest to na-
prawdę wielki wkład. I kwota, którą 
dzięki pana działalności szkoła mogła 
pozyskać, rada rodziców mogła pozy-
skać, jest wielokrotnie większa niż ta 
kwota, którą pan „zarobił” współpra-
cując ze szkołą. Z ogromną radością 
przyjęłam fakt, że do klasy pierwszej 
będzie chodził pana syn i mam wielką 
nadzieję na współpracę w radzie ro-
dziców. Bardzo panu dziękuje.

To ta osoba
Burmistrz: – To jest już druga kaden-
cja, kiedy ja pełnię funkcję burmi-
strza Dusznik-Zdroju. Ani w pierwszej 
ani w drugiej kadencji pan Robert 
nie zgodził się, chociaż proponowa-
łem, żeby startować z mojego komi-
tetu wyborczego. Dlatego, że chciał 
zawsze być niezależny. I rzeczywiście 
te 19 lat przy tych różnych konfigu-
racjach w dusznickim samorządzie to 
chyba podkreślają, że taką pozycję so-
bie Robert wypracował. I zawsze był 
niezależnym i był wielką podporą dla 
radnych. Szczególnie chyba rada tej 
kadencji może to najmocniej podkre-
ślić. Bo mamy bardzo młodą radę pod 
względem doświadczenia. Większości 
radnych po raz pierwszy jest radnymi. 
I chyba każdy z was się zgodzi, że to 
właśnie Robert był dla nas tą oso-
bą z doświadczeniem, tym głosem 
mądrości. Chociaż nie we wszystkim 
się zgadzaliśmy, bo nigdy tak nie jest, 
to zawsze jeśli się sprzeczaliśmy, to 
sprzeczaliśmy się na argumenty, prze-
konywaliśmy się nawzajem. 

– Bardzo dużo dał naszemu miastu. 
Czasami łatwo podjąć nie takie decy-
zje, jak trzeba… Trochę inaczej się na 
to patrzy, jak ma się tyle lat służenia 
za sobą. Bo moim zdaniem bycie rad-
nym  to jest służba dla tego miasta.

– W imieniu swoim i – jeśli więk-
szość, albo wszyscy państwo radni się 
ze mną zgodzą – całej rady miejskiej 
chciałbym serdecznie, Robert podzię-
kować tobie za ten czas. Błędy formal-
ne, których ktoś się gdzieś czepia… 
Uwierz mi, że te sześć lat z kawałkiem, 
jak jestem burmistrzem… Ile jest róż-
nych zgłoszeń do prokuratury, do róż-
nych organów, gdzie szuka się… Bo to 
jest szukanie specjalnie jakiegoś argu-
mentu, żeby tylko zaszkodzić... To nie 
przekreśla twojej pracy, nie przekre-
śla tych wszystkich lat.

– Chciałbym, żebyś się jeszcze głę-
boko zastanowił, bo moim zdaniem 
zasługujesz na to, żeby teraz, postę-
pując honorowo i samemu składa-
jąc rezygnację, zastanowił się, czy nie 
chciałbyś startować i jeszcze konty-
nuować tę swoją misję. Bo napraw-
dę, ja tak czuję w sercu, że to właśnie 
chyba ta osoba, jeśli chodzi o Zdrój, 
ta osoba, jeśli chodzi o przedsiębior-
ców, o zrozumienie przedsiębiorców, 
ta osoba, która tyle osiągnęła w swo-

im życiu, ma możliwość przekazania 
tej mądrości dla nas, dla burmistrza, 
dla radnych. Więc Robert, jeszcze raz 
dziękuję, trzymam za ciebie kciuki, ja-
kąkolwiek decyzję nie podejmiesz, ty 
sobie na pewno w życiu poradzisz. Bo 
pokazujesz wszystkim, że świetnie so-
bie radzisz i też rozwijasz Duszniki.

Szacun
Jakub Biernacki: – Robert dzięki wiel-
kie za wszystko, co tutaj dla nas zro-
biłeś podczas tej i poprzedniej kaden-
cji. Ja żałuję bardzo, że już ciebie nie 
będzie na tej drodze dalszej przygo-
dy z radą miasta. Jeżeli chodzi o two-
ją determinację, dociekliwość… To tak 
na zasadzie powiedzenia „kropla drą-
ży skałę”. I to jest taki naprawdę wiel-
ki szacun dla ciebie, że wszystkie takie 
tematy, zarówno takie przyziemne, jak 
i takie globalne, mające wpływ na wie-
loletnie funkcjonowanie naszej gmi-
ny, po prostu ty byłeś takim moto-
rem napędowym naszej rady. Tak 
uważam. I dzięki też za pomocną dłoń 
i za różne podpowiedzi z twojej stro-
ny. Ja żałuje bardzo, że ciebie już nie 
będzie, ale wiem, że duchem będziesz 
tutaj cały czas z nami i będziesz poma-
gał stale. Dzięki wielkie, wielki szacun 
za dotychczasowe sprawowanie funk-
cji i mandatu radnego.

Wszyscy radni wstali, kiedy prze-
wodnicząca i burmistrz żegnali Kowa-
la kwiatami.

Wybory uzupełniające czeka-
ją mieszkańców okręgu nr 14 – 
ul. Chopina, Górska, Klubowa, Pod-
górska, Wojska Polskiego (od nr 6 
do końca parzyste i od nr 9 do końca 
nieparzyste), Zdrojowa (od nr 11 do 
13 nieparzyste, 44), Zielona.

Nie słychać wycieku
– Chciałem się dowiedzieć, jak wy-
gląda sprzątanie ulic naszego mia-
sta, bo jest tragicznie. A szczególnie 
mi chodzi o ul. Orzechową, Słonecz-
ną. Ostatni raz było sprzątane chyba 
na wiosnę. W ogóle nie jest zamiatane 
– mówił Ryszard Olszewski do pre-
zesa Dusznickiego Zakładu Komu-
nalnego Sławomira Szymaszka. We-
dług radnego samochody DZK nie 
chcą wjeżdżać na te ulice, bo drzewa 
nie są przycinane i gałęzie rysują ka-
roserie samochodów. – Ale chyba ja-
kiś harmonogram tego sprzątania jest 
i powinien być realizowany – dodał. 
Druga sprawa poruszona przez rad-
nego – na ul. Słonecznej od półtora 
roku wycieka woda i ten wyciek się 
powiększa. Nic się nie dzieje, pomimo 
zgłoszenia awarii.

– Nie podam dokładnie, kiedy były 
zamiatane ulice Orzechowa i Sło-
neczna, muszę to sprawdzić – oznaj-
mił prezes. – My nie jesteśmy od 
przycinania gałęzi, ale niektóre przy-
cinamy, przy lampach – wyjaśnił. W 
kwestii wycieku tłumaczył, że trudno 
zlokalizować skąd pochodzi, bo we-
dług mapy nie biegnie tamtędy wo-
dociąg. (...) Szukaliśmy geofonem po 
całej ulicy, nie słychać wycieku – po-
wiedział.  Nie pomógł też wykop w 
miejscu, gdzie według mapy powinny 
przebiegać rury. Okazało się, ze nie 

przebiegają. – Będziemy dalej szukać 
– zapewnił prezes. Zwrócił uwagę, że 
DZK ma wiele innych zadań.

Cmentarz to porażka
– Na samym początku podziękuję za 
zaasfaltowanie ul. Kłodzkiej, takie-
go kawałka, po siedmiu miesiącach. 
Dziękuję bardzo – Małgorzata Hołyst 
zwrócił się także do prezesa DZK. – 
Kiedy ostatnio ktokolwiek z pracow-
ników DZK zaglądał na cmentarz? 
– zapytała. Zdaniem radnej stan dusz-
nickiej nekropolii woła o pomstę do 
nieba. – Ludzie, którzy chowają swo-
ich bliskich, mówią już głośno o tym 
na mieście. Chwasty są do pasa. (…) 
Cmentarz w Dusznikach to jest jed-
na wielka porażka, patrząc na obsłu-
gę tego cmentarza pod względem po-
rządku – krytykowała.

– Na cmentarz zaglądamy. Faktycz-
nie mój błąd był chyba, że zleciłem 
koszenie cmentarza podwykonawcy. 
Nie zrealizował tego zadania. W tej 
chwili koszenie jest już wykańczane, 
tak że cmentarz wygląda, uważam, do-
brze w dniu dzisiejszym.

Jakub Biernacki wspomniał naj-
pierw o usuniętej przez DZK awarii 
oświetlenia w Podgórzu, ale oto jest 
kolejna, którą zgłosił mu mieszka-
niec. Tym razem nie działają lampy 
od pl. Warszawy po lewej stronie ul. 
Zdrojowej aż do hotelu de Esperanto. 
A mamy pełnię sezonu wakacyjnego.

– Awarii na Podgórzu szukali-
śmy kilka lat. (…) A wyszła rzecz 
taka śmieszna, że myszy sobie zrobi-
ły gniazdo w miejscu niewidocznym i 
czasami sobie rozbiły zwarcie… – po-
wiedział Szymaszek. Niestety, na Zdro-
jowej jest podobnie, awaria jest trudna 
do zlokalizowania. – Mamy dużo tych 
starych instalacji, które są zawodne – 
tłumaczył prezes. Podkreślił, że prace 
konserwacyjne nie zawsze wystarcza-
ją, żeby zapewnić właściwe działanie 
sieci oświetlenia ulicznego. Tu rad-
ny Marcin Zuberski, pracownik DZK 
podpowiedział swojemu szefowi, że 
awaria na Zdrojowej została właśnie 
zlokalizowana. – To będziemy napra-
wiać – zapewnił prezes.

O wizytę komisji, która na Jamro-
zowej Polanie sprawdzała, czy obiekt 
biathlonowy ma szansę na przyznanie 
kategorii „A” zapytał Mateusz Rybecz-
ka. – Czy już mamy jakieś informa-
cje odnośnie tego audytu – intereso-
wał się radny.

Dyrektorka Mokisu Magdalena Ki-
janka potwierdziła, że w dniach 27–28 
lipca delegaci techniczni IBU przepro-
wadzili inspekcję. Ośrodek czeka te-
raz na jej wyniki.

Ta odpowiedź zamknęła punkt „Za-
pytania do dyrektorów jednostek pod-
ległych oraz wystąpienia zaproszo-
nych gości”. 

Jeden kandydat
Wybór zastępcy przewodniczącej 
Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju 
nie zajął radzie wiele czasu. Małgorza-
ta Hołyst zgłosiła kandydaturę Jaku-
ba Biernackiego. Radny wyraził zgo-
dę na kandydowanie. Więcej zgłoszeń 
nie było.

obowiązany do zaprzestania jej pro-
wadzenia w ciągu trzech miesięcy od 
dnia złożenia ślubowania. Niewypeł-
nienie obowiązku stanowi podstawę 
do stwierdzenia wygaśnięcia manda-
tu radnego. 

Według ustawy Kodeks wyborczy, 
wygaśnięcie mandatu radnego nastę-
puje w przypadku naruszenia ustawo-
wego zakazu łączenia mandatu rad-
nego z wykonywaniem określonych 
w odrębnych przepisach funkcji lub 
działalności.

W toku weryfikacji treści zgłosze-
nia, na podstawie analizy zgroma-
dzonych dokumentów i danych CBA 
ustaliło, iż Robert Kowal zawierał 
umowy na świadczenie usług ka-
teringowych na rzecz podmiotów 
gminy, w której sprawuje man-
dat, co jest złamaniem przepisów. 
W piśmie do przewodniczącej Rady 
Miejskiej dyrektor delegatury wro-
cławskiej CBA napisał, że konieczne 
jest podjęcie uchwały w sprawie wy-
gaśnięcia mandatu Roberta Kowala. 
Takiej uchwały rada nie musiała jed-
nak podejmować, bo jak już wiemy, 
radny sam złożył mandat. W swoim 
oświadczeniu napisał m.in., że współ-
pracując jako przedsiębiorca z 
jednostkami gminy nie miał świa-
domości, że łamie prawo.

Zwyczajnie pomógł
Renata Brodziak, dyr. Miejskiego Ze-
społu Szkół: – Pani przewodnicząca, 
panie burmistrzu, szanowni państwo 
radni, panie Robercie. W tle tej „wiel-
kiej afery”, tej burzy w szklance wody, 
jest szkoła. Z panem Robertem mia-
łam wielką przyjemność pracować 
przez 9 lat. Spotkaliśmy się na kon-
kursie, na którym zostałam po raz 
pierwszy wybrana na stanowisko dy-
rektora szkoły. I te osoby, które ob-
serwowały naszą współpracę wiedzą, 
że nie zawsze było nam po drodze i 
wielokrotnie mieliśmy różne zdanie. 
Jedno nas z panem Robertem na pew-
no łączy, że dla pana Roberta prio-
rytetem są Duszniki i ich rozwój, a 
dla mnie priorytetem jest szkoła i roz-
wój tej szkoły. Proszę państwa, w tym 
miejscu chciałam panu Robertowi 
Kowalowi, radnemu, bardzo serdecz-
nie podziękować za konstruktywne 
rozmowy w trakcie wielu, wielu ko-
misji oświaty, w różnych kadencjach.

– Bardzo serdecznie dziękuję panu 
za pomoc dla szkoły. Nie tylko w for-
mie tych umów, które zostały prze-
cież ogłoszone na BIP-ie, bo zapyta-
nia ofertowe dotyczące wyżywienia 
grupki uczniów ze Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego w okresie week-
endowym – to wszystko funkcjono-
wało, zostało ogłoszone na BIP-ie. 
Niestety nikt z okolicznych restaura-
torów nie podjął wyzwania. A pan Ro-
bert po prostu zwyczajnie w tej szkole 
pomógł. Stawki, które zaproponował 
były stawkami bardzo, bardzo niski-
mi. Choć ja rozumiem względy też 
formalno-prawne.

– Chcę powiedzieć o jeszcze jed-
nym aspekcie funkcjonowania pana 
Roberta Kowala w Miejskim Zespole 
Szkół. Przez blisko 8 lat pracował w 
radzie rodziców i to właśnie dzięki in-
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Radni wybrali komisję skrutacyjną 
w składzie: Małgorzata Hołyst (prze-
wodnicząca), Patrycja Bednarz, Woj-
ciech Kuklis. W głosowaniu tajnym 
Jakub Biernacki został wybrany 
ośmioma głosami. Pozostałe pięć 
z oddanych głosów okazało się… nie-
ważnymi. Wybór potwierdzono sto-
sowną uchwałą.

– Dziękuję wszystkim koleżankom 
i kolegom radnym za obdarzenie 
mnie zaufaniem i deklaruję tutaj god-
nie pomóc i zastępować panią prze-
wodniczącą w pełnieniu przez nią jej 
obowiązków – oświadczył nowo wy-
brany wiceprzewodniczący rady. Za-
powiedział, że zaraz po sesji złoży na 
ręce przewodniczącej rezygnację z 
funkcji zastępcy przewodniczącego 
Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Go-
spodarczo-Technicznych.

Skatepark, joga i...
– Drodzy państwo, ten czas pomiędzy 
ostatnią sesją Rady Miejskiej, a dniem 
dzisiejszym był bardzo dla nas taki... 
pełen pracy. Pomimo tego, że mamy 
sezon urlopowy, nie zwalniamy tempa 
– tak rozpoczął burmistrz „wyjaśnie-
nia dotyczące spraw poruszanych na 
komisjach i sesji”.

Najpierw poinformował o konsul-
tacjach społecznych dotyczących 
budowy wielopokoleniowej strefy 
aktywności. Odbyły się one 11 lip-
ca podczas pikniku rodzinnego, ale 
przeprowadzano je także w szkołach. 
– Bardzo dziękuję wszystkim, którzy 
wzięli udział. Bardzo dużo ciekawych 
pomysłów, tematów – podkreślił Le-
wandowski. Mieszkańcy postulowali 
m.in. pozostawienia drzew rosnących 
w miejscu planowanej inwestycji (przy 
łączniku pomiędzy Aleją Sybiraków a 
Aleją Chopina), co jest zresztą zgodne 
z koncepcją usytuowania strefy w jak 
najbardziej naturalnym środowisku. 
Młodzież prosiła o budowę skatepar-
ku. Seniorzy – o miejsce do uprawia-
nia jogi. Wnioskowano, by wydzielić 
strefy dla poszczególnych grup wie-
kowych, a także żeby przystosować 
toalety do potrzeb najmłodszych.

Wielkie marzenia
Kolejna informacja: miasto kończy 
opracowywanie wniosków w ramach 
projektu Polski Ład. Wnioski te skła-
da się do Banku Gospodarstwa Krajo-
wego. Możliwe dofinansowanie mak-
symalne to nawet 95 proc. kosztów 
inwestycji. Każda gmina może złożyć 
trzy wnioski. Duszniki będą apliko-
wać o dofinansowanie budowy sie-
ci wodno-kanalizacyjnej w Zieleń-
cu, budowę miejskiej oczyszczalni 
ścieków oraz termomodernizację 
zabytkowych kamienic. Ten ostatni 
miałby być połączony z programem 
Klimatyczne Uzdrowiska, ogłoszonym 
przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 
zakładającym również dofinansowa-
nie termomodernizacji. – Planujemy, 
że będziemy mogli pozyskać z tego 
funduszu blisko cztery miliony zło-
tych dla naszej gminy – powiedział 
Lewandowski.

Dolnośląski Ład – to regional-
na część programu Polski Ład, któ-
ra poddawana jest aktualnie konsul-
tacjom. Dolnośląskie jest pierwszym 
województwem, które zaprezentowa-
ło swój taki dokument, określający 
regionalne priorytety. Zaprezentował 
je minister Michał Dworczyk. – Dla 
Dusznik, a mnie się wydaje, że także 
dla całej Ziemi Kłodzkiej, to jest bar-
dzo ważny, istotny moment. Ponieważ 
jako strategiczne zostały zapisane, 
m.in. ważnymi dla regionu projekta-
mi, dwa, które mają szanse na realiza-
cję w Dusznikach-Zdroju – podkreślił 
burmistrz. – Pierwszy to utworze-
nie Centralnego Ośrodka Sportu 

w Dusznikach-Zdroju, w ramach 
którego, przy rozwoju istniejącej in-
frastruktury, miałyby powstać takie 
obiekty, jak hala lodowa czy tor bob-
slejowy. Drugi to budowa kolei gon-
dolowej łączącej centrum z Areną, 
Podgórzem i na końcu Zieleń-
cem, razem z wielopoziomowym 
parkingiem w mieście. Oczywi-
ście oba projekty są totalnie poza za-
sięgiem inwestycyjnym takiej małej 
gminy, jak nasza. Ale przy tak dużym 
wsparciu, dużym dofinansowaniu, ja-
kie jest możliwe w ramach Polskiego 
Ładu, te marzenia stają się możliwe 
do realizacji. To jest oczywiście pierw-
szy krok. Nie oznacza to, że jest na sto 
procent pewne, że to się wydarzy. Ale 
jest to bardzo istotny krok, dlatego, że 
te dwie inwestycje w tym dokumencie 
zostały uwzględnione i zapisane.

Okazja do szczepienia
Burmistrz zapowiedział uruchomie-
nie okazjonalnego punktu szczepień 
dla dorosłych w Klubie Seniora przy 
ul. Orlickiej 8. Na niedzielę 1 sierp-
nia w godz. 8:00-15:00 zaplanowano 
tam szczepienia przeciwko COVID-19 
jednodawkową szczepionką John-
son&Johnson, bez konieczności wcze-
śniejszych zapisów. – Bardzo serdecz-
nie zapraszam i proszę mieszkańców, 
tych, którzy się jeszcze się nie zdecy-
dowali z jakiegoś powodu, jeszcze się 
nie zaszczepili, żeby skorzystać z tej 
okazji – przekonywał. – Na razie na-
sza gmina nie jest, delikatnie mówiąc, 
liderem w szczepieniu się… Więc pró-
bujemy jak najbardziej ułatwić możli-
wość zaszczepienia się.

Raport i debata
Zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym burmistrz do 31 maja ma 
obowiązek przedstawić radzie gmi-

ny raport o stanie gminy. W związku 
z pandemią termin został przesunię-
ty, ale obowiązek oczywiście pozostał. 
Raport burmistrza Lewandowskiego 
liczy 52 s. i – zgodnie z przepisami – 
obejmuje podsumowanie jego działal-
ności w roku poprzednim, w szczegól-
ności realizację polityk, programów i 
strategii, uchwał rady gminy i budże-
tu obywatelskiego. Raport dostępny 
jest na stronie dusznikizdroj.esesja.pl 
w materiałach dot. relacjonowanej tu 
sesji.

Rada gminy rozpatruje raport pod-
czas sesji, na której podejmowana jest 
uchwała w sprawie udzielenia lub nie-
udzielenia absolutorium burmistrzo-
wi. Nad przedstawionym raportem o 
stanie gminy przeprowadza się deba-
tę. W debacie tej radni zabierają głos 
bez ograniczeń czasowych. Natomiast 
mieszkańcy gminy mogą zabierać 
głos po uprzednim zgłoszeniu (naj-
później w przeddzień sesji) popartym 
podpisami co najmniej 20 mieszkań-
ców. O tych zasadach przypomniała 
przewodnicząca i poinformowała, że 
nie wpłynął żaden wniosek miesz-
kańców o umożliwienie udziału w 
debacie.

Gminie spada, 
dzierżawcom rośnie
Do dyskusji w debacie pierwszy zgło-
sił się Ryszard Olszewski. – Przeczy-
tałem ten cały raport. Jedyny taki plus 
to jest to, że zadłużenie spadło z 14 
milionów na 12. (…) Ale minus jest 
taki, że zadłużenie lokali gminnych 
na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiło 
156 tys., a rok później jest 200 tys. dłu-
gu. Czym to jest spowodowane? – py-
tał zaniepokojony radny. Zwrócił po-
nadto uwagę, że w ciągu roku ubyło 
gminie 150 mieszkańców.

– Jeśli chodzi o mieszkania gminne, 
mamy zarządcę. Jest nim Dusznicki 

Zakład Komunalny. Zarządca pobie-
ra czynsze od osób, które zamieszku-
ją te lokale. I tak jak pan powiedział, 
jest tam zadłużenie, ale też zarządca 
podejmuje wszelkie dostępne prawem 
działania, żeby to zadłużenie zmniej-
szać. Są upomnienia, a jeśli nie ma 
innej możliwości, są też komornicze 
zajęcia. Ale później to jest już tylko i 
wyłącznie rola tych organów, żeby ta-
kie zadłużenie odzyskiwać. Nie zawsze 
się to udaje – wyjaśniała skarbniczka 
gminy Katarzyna Skowron, podkre-
ślając, że można podejmować  tylko 
takie kroki, które przewiduje w takich 
sytuacjach prawo.

W opinii Olszewskiego to nie są 
działania wystarczające, ponieważ nie 
przynoszą efektów. Jego zdaniem na-
leżałoby pomóc zadłużonym w uzy-
skaniu wsparcia. Oponował radny 
Marcin Zuberski, który od niedaw-
na kieruje w DZK sprawami miesz-
kaniowymi. Tłumaczył, że niektórym 
najemcom  nie zależy nawet na tyle, 
by złożyć w Urzędzie Miasta wnio-
sek o dodatek mieszkaniowy. Tak jak 
nie zależy im też na segregacji odpa-
dów czy utrzymaniu czystości na po-
sesjach.

– Jest wiele różnych działań, które 
podejmujemy. Czasami są one sku-
teczne, czaszami nie – do wymiany 
zdań dołączył burmistrz. Podkreślił, 
ze jeżeli ktoś ma wolę spłaty zadłuże-
nia, wystarczy jeden wniosek, by zo-
stało ono rozłożone na dogodne do 
spłacania raty. Pomocnych porad w 
takich sprawach udziela zaintereso-
wanym Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Przewodnicząca przypomniała, że po-
dejmowano próby umożliwienia za-
dłużonym odpracowania długu, ale 
niewiele z tego wyszło, nie było zain-
teresowania.

Wszystko w porządku
Kwestia zadłużenia mieszkań komu-
nalnych była jedyną, jaka podniesio-
no w debacie – więcej zgłoszeń do 
dyskusji nie było. Dziesięcioma gło-
sami Rada Miasta udzieliła burmi-
strzowi wotum zaufania. Od głosu 
wstrzymali się Mieczysław Jakóbek, 
Wojciech Kuklis i Piotr Zilbert.

Sprawozdanie z wykonania budże-
tu miasta za ubiegły rok – to kolej-
ny punkt porządku obrad. Skarbnicz-
ka gminy odczytała uchwałę Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu w spra-
wie opinii o przedłożonym przez bur-
mistrza Dusznik-Zdroju sprawozdaniu 
rocznym z wykonania budżetu gmi-
ny Duszniki-Zdrój za rok 2020. Opi-
nia RIO jest pozytywna, bez uwag. 
Można zapoznać się z nią interneto-
wym Biuletynie Informacji Publicznej 
Dusznik-Zdroju (menu przedmiotowe 
> finanse gminy > informacje z wy-
konania budżetu).

Komisja Rewizyjna również za-
opiniowała sprawozdanie z wy-
konania budżetu pozytywnie (jed-
nogłośnie). Pracując nad opinią 
poprosiła o dodatkowe wyjaśnienia 
dotyczące inwestycji, których termin 
realizacji został przesunięty z 2019 na 
2020 r. i takie wyjaśnienia uzyskała. 
Chodzi o dopłaty do wymiany ogrze-
wania, modernizację Alei Chopina, 
budowę wieży widokowej na Orlicy.

Opinia Komisji Finansów – tak-
że jednogłośnie pozytywna.

Niezupełnie?
Czy rozpatrując sprawozdanie z wy-
konania budżetu komisja przypa-
trywała się sprawozdaniu Miejskie-
go Ośrodka Kultury i Sportu? I jakie 
wnioski wyciągnęła –  zapytał Piotr 
Zilbert. Radny zwrócił uwagę, że stan 
zobowiązań MOKiS na koniec 2020 
r. wynosił 1.87 mln zł, z czego zobo-
wiązania wymagalne to ponad pół 

mln zł, zaś wynik finansowy netto jed-
nostki był ujemny, wyniósł ponad -1,3 
mln zł. Zilbert zaproponował, by rada 
przyjrzała się tej sprawie po otrzyma-
niu sprawozdania Mokisu za pierwsze 
półrocze br.

Skarbniczka gminy wyjaśniła, że 
dużą część ujemnego wyniku MO-
KiS stanowi amortyzacja, która jest 
kosztem, ale nie jest wydatkiem. Bez 
uwzględnienia amortyzacji wynik jed-
nostki byłby nadal ujemny, ale wy-
niósłby już -206 tys. zł. W kwestii 
zobowiązań ośrodka Katarzyna Skow-
ron przypomniała, że jednostka jest 
winna gminie z tytułu pożyczki 1,36 
mln zł i ta pożyczka w bilansie jej zo-
bowiązań została ujęta.

Zdaniem Ziberta, uwzględniając na-
wet te fakty, finanse Mokisu to pro-
blem. Ośrodek nie spłaca pożyczki za-
ciągniętej od gminy i zapewne spłacać 
jej nie będzie – zauważył radny. We-
dług radnego to środki „skazane na 
stratę”.

Jeden z wyższych
W głosowaniu rada zatwierdzi-
ła sprowadzanie finansowe wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2020 r. Za podjęciem 
uchwały w tej sprawie głosowało 11 
radnych, od głosu wstrzymali się Mie-
czysław Jakóbek i Piotr Zilbert.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej, za-
opiniowany pozytywnie przez RIO, 
kolejną uchwałą rada udzieliła bur-
mistrzowi Piotrowi Lewandow-
skiemu absolutorium z tytułu wy-
konania budżetu za 2020 r. Za jej 
podjęciem opowiedziało się 10 rad-
nych, wstrzymali się od głosu Mieczy-
sław Jakóbek, Wojciech Kuklis i Piotr 
Zilbert.

Burmistrz podziękował radnym za 
pozytywną ocenę poprzedniego roku 
jego pracy. – Prawie 32 mln docho-
du zeszłego roku, to jeden z wyższych 
budżetów w historii tego miasta. Więc 
tym bardziej cieszy, że rozliczenie 
tego roku finansowego za 2020 w tak 
znakomitej większości państwo uwa-
żają za prawidłowy, pozytywny. Czego 
dowodem też oczywiście opinia RIO. 
Serdecznie państwu radnym dziękuję.

Ekspresem 
przez uchwały
Jednogłośnie podjęto uchwałę w spra-
wie określenia średniej ceny jed-
nostki paliwa w Gminie Duszniki-
-Zdrój na rok szkolny 2021/2022. 
Podjęcie tej uchwały związane jest 
z przepisami dot. zwrotu rodzicom 
kosztu dowozu dzieci niepełnospraw-
nych do szkół i placówek oświato-
wych, jeżeli rodzice ci realizują dowóz 
i opiekę.

Również jednogłośnie rada przy-
jęła uchwałę w sprawie Regulami-
nu budżetu obywatelskiego Gminy 
Duszniki-Zdrój na rok 2022. Po-
dobnie jak w br. pula środków prze-
znaczonych na finansowanie projek-
tów obywatelskich wynosi 50 tys. zł. 
Nowością w regulaminie jest okre-
ślenie maksymalnej wartości jedne-
go projektu (25.000 zł). – Chodziło ge-
neralnie o to, żeby przynajmniej dwa 
projekty przeszły, zostały zaakcepto-
wane w toku głosowania i zrealizo-
wane przez gminę – wyjaśnił prze-
wodniczący Komisji Finansów, nowo 
wybrany wiceprzewodniczący rady Ja-
kub Biernacki. 

Na wniosek radnych Jakóbka, 
Kuklisa i Zilberta podjęto uchwa-
łę w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXIV/211/21 Rady Miejskiej 
w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 
kwietnia 2021 r. w sprawie prze-
prowadzenia kontroli inwestycji 
Przebudowa Alei Chopina wraz 
z odwodnieniem i niezbędną in-
frastrukturą techniczną oraz ele-

Nowym zastępcą przewodniczącej Rady Miejskiej został Jakub Biernacki
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mentami małej architektury, prze-
budowa źródeł: Agata i Jacek oraz 
łączników pomiędzy Alejami 
Chopina i Sybiraków, w ramach 
projektu "Aqua Mineralis Glacen-
sis". Zmiana polega na przesunięciu 
terminu przeprowadzenia kontroli z 
31 lipca na 15 października br. Zda-
niem wnioskodawców zmiana była 
konieczna „w związku z przedłużający-
mi się terminami przekazania radzie 
miejskiej dokumentów do przepro-
wadzenia kontroli”. Uchwałę przyjęto 
jednogłośnie.

Kolejna uchwała: w sprawie zmia-
ny uchwały nr XXXI/192/21 Rady 
Miejskiej w Dusznikach-Zdro-
ju w sprawie uchwalenia budże-
tu gminy Duszniki-Zdrój na rok 
2021. Wprowadzono bieżące zmia-
ny w tegorocznym budżecie. Najwięk-
szą ich pozycję stanowi zmniejsze-
nie planu dochodów budżetowych o 
103.700 zł z tyt. realizacji programu 
„Dobry Start” (w ramach tego pro-
gram 300 zł wyprawki szkolnej od 
roku szkolnego 2021/22 będzie przy-
znawał i wypłacał ZUS, a nie gminne 
ośrodki pomocy społecznej). Ponadto 
m.in. wprowadzono do budżetu 28.480 
zł na realizację programu Senior+ . 
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ponieważ podjęte na poprzedniej 
sesji wymagane ustawowo uchwały 
wg organu nadzoru wymagały korek-
ty, przyjęto jeszcze ich poprawki:

– w sprawie zmianie uchwały nr 
XXXVI/216/21 w sprawie określenia 
wymagań jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzy-
skanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności na terenie gminy Dusz-
niki-Zdrój w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i trans-
portu nieczystości ciekłych;

– w sprawie zmianie uchwały nr 
XXXVI/215/21 w sprawie wymagań 
jakie powinien spełniać przedsię-
biorca ubiegający się o uzyskanie ze-
zwolenia w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami oraz pro-
wadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt, a także grzebowisk i spalar-
ni zwłok zwierzęcych i ich części, na 
terenie Gminy Duszniki-Zdrój.

Obie uchwały przyjęto jednogło-
śnie.

Co z partnerstwami?
Radni nie mieli pytań do sprawozda-
nia burmistrza z jego pracy za ostat-
ni okres, które otrzymują przed sesją. 
Tym samym przyszedł czas na „in-
terpelacje, zapytania, wolne wnioski, 
sprawy różne”. 

O swoich wnioskach złożonych na 
poprzedniej sesji przypomniał Pior 
Zilbert. W pierwszym poprosił o 
przekazanie do Rady Miejskiej kopii 
umowy dot. wykorzystywania „fabry-
ki śniegu” na Jamrozowej Polanie, w 
drugim – aplikacji złożonej przez gmi-
nę do ministerstwa sportu o dofinan-
sowanie zakupu tejże „fabryki śniegu”. 
– Przynajmniej ja nie otrzymałem 
tych dwóch dokumentów – powie-
dział radny. Przewodnicząca zapewni-
ła, że kiedy dokumenty te wpłyną do 
biura Rady Miejskiej, zostaną przeka-
zana radnym. – Rozmawiałam dzisiaj 
z panią dyrektor, jest w trakcie przy-
gotowywania dokumentów do prze-
słania…

Do poruszonej również na po-
przedniej sesji kwestii braku pełnego 
odbioru naziemnej telewizji cyfrowej 
w naszym mieście nawiązała Małgo-
rzata Hołyst. – Wracam do tego tema-
tu, ponieważ mamy mieszkańca, któ-
ry bardzo mocno interesuje się tym 
tematem, koresponduje z Emitelem i 
z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji 
osobiście – poinformowała radna. Za-
proponowała, by po nadejściu odpo-
wiedzi na kolejne pisma mieszkańca, 
problem omówić osobno na posiedze-

niu Komisji ds. Społeczno-Kultural-
nych, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Tu-
rystyki. 

Drugi temat zgłoszony przez Ho-
łyst do omówienia w tejże komisji to 
współpraca z miastami partnerskimi. 
Zdaniem radnej trzeba postanowić, 
„czy chcemy mieć miasta partnerskie, 
czy nie chcemy, jak to ma dalej wy-
glądać”.

Burmistrz zauważył, że kwestia 
partnerstwa to temat szeroki i nale-
ży go rozpatrywać indywidualnie dla 
każdego miasta partnerskiego. Poin-
formował, że przygotowywany jest 
projekt przyszłorocznych Dni 
Dusznik, na które zaproszone zo-
stałyby wszystkie miasta partner-
skie. Gmina  zabiega o dofinansowa-
nie tego projektu przez Euroregion 
Glacensis. Spotkanie z przedstawicie-
lami miast partnerskich byłoby oka-
zją do debaty o dalszej z nimi współ-
pracy. 

Ludzie nie czują się 
bezpiecznie
Na jakim etapie są starania o utwo-
rzenie komisariatu policji w Duszni-
kach? – to kolejne pytanie Małgorza-
ty Hołyst. – Ostatnimi czasy niestety 
dzieją się w Dusznikach różne dziwne 
rzeczy. To są rożne „bączki” w nocy, 
jak jest deszcz, i to było dotkliwe tu-
taj ostatnio. Bardzo dotkliwe jest na 
ul. Kłodzkiej jeżdżenie kładami przez 
podwórka. To jest bardzo uciążliwe i 
zaznaczam, że my tam mamy drogę 
taką szutrową i ta droga jeszcze tro-
szeczkę i nie nie będzie się w ogóle 
nadawała do użytkowania przez sa-
mochody mieszkańców. Już jest zde-
wastowana. No i widzimy to, co się 
dzieje na Rynku, czyli nasi „milusiń-
scy” w sposób jawny siedzą tutaj w bia-
ły dzień na murkach, piją alkohol itd. 
Czy doczekamy się tego komisa-
riatu policji jednak, dla bezpieczeń-
stwa?

– Na jakim etapie to jest? Można 
powiedzieć, że na takim samym, na 
jakim było. Nie mamy jeszcze żad-
nych zmian ani zapowiedzi, o któ-
rych mógłbym poinformować, że bę-
dzie taka czy inna decyzja policji. Nasz 
wniosek jest rozpatrywany. My swo-
je racje wyłożyliśmy i o nich napisa-
liśmy do policji – odpowiedział bur-
mistrz.

Odnosząc się do ostatnich niepo-
kojących wydarzeń poinformował, że 
sprawca jazdy kładem po Alei Cho-
pina został przez policję zidentyfiko-
wany. Pomógł w tym mocno zapis z 
miejskiego monitoringu. Podobnie 
w sprawie niszczenia kwietników w 
mieście. Po raz kolejny Lewandowski 
zaapelował, żeby zgłaszać policji, że 
dzieje się coś złego. Dodał nie bez sa-
tysfakcji, że – według informacji z po-
sterunku – takich reakcji mieszkań-
ców jest ostatnio więcej, a nawet kilka 
osób dzwoni w tej samej sprawie. Co 
nie zmienia determinacji gminy w sta-
raniach o przewrócenia komisariatu, 
bo oczywiście najlepiej jest, kiedy po-
licja jest na miejscu.

– Ja mam wielką prośbę, myślę, 
że wszyscy radni, żeby naprawdę ja-
kieś te naciski były większe ze stro-
ny pana burmistrza, gdzieś tam u 
wyższych władz policji – zaapelowa-
ła Małgorzata Hołyst. Przypomniała 
o spotkaniach z policją po zabójstwie, 
jakie miało miejsce w Dusznikach w 
ub. roku, podczas których mówiono o 
problemach bezpieczeństwa w mie-
ście. – Dalej stoimy w miejscu, ludzie 
na pewno dalej nie czują się bezpiecz-
nie – podkreśliła.

Kwestie drogowe
– I jeszcze temat, który tu już niejed-
nokrotnie był poruszany, chyba i w 
zeszłym roku. Chodzi o skręt z ósem-

ki w prawo i osobny pas ruchu ze 
skrętem w prawo na Orlen, który jest 
do dzisiejszego dnia zajmowany przez 
lawety pana Jarosława Gacha. Proszę 
nam odpowiedzieć, czy faktycznie my 
nic z tym nie możemy zrobić? – zapy-
tała jeszcze Hołyst. 

Odpowiedź policji była taka: dopie-
ro w momencie, gdy zostanie wyzna-
czony tam oznakowaniem poziomym 
oddzielny pas ruchu do zjeżdżania w 
prawo, będzie możliwość zmuszenia 
właściciela do usunięcia pojazdów – 
poinformował burmistrz. – Oznako-
wanie skrętu w prawo na Orlen było, 
też policja nie reagowała – zauważy-
ła Hołyst. Radna obawia się, że przez 
niefrasobliwość policji i właściciela 
drogi może dojść w tamtym miejscu 
do groźnego wypadu. 

O katastrofalnym stanie ul. Podgó-
rze mówił Jakub Biernacki, dopytując 
burmistrza o termin rozpoczęcia prac 
remontowych. Zaapelował o prowizo-
ryczną naprawę największych uszko-
dzeń zanim rozpocznie się planowany 
remont. Przypomnijmy, że gmina ma 
już zabezpieczone środki na moderni-
zacje tej drogi, a także ul. Willowej i 
Olimpijskiej. 

Wiceprzewodniczący zwrócił też 
uwagę na pilną potrzebę remontu ul. 
Podgórskiej, która – tak jak Podgórze 
– ucierpiała mocno podczas oberwa-
nia chmury 12 maja. 

Ogłoszenie przetargów na plano-
waną modernizację trzech ulic ma 
nastąpić w sierpniu – poinformował 
Lewandowski. W najbardziej optymi-
stycznym wariancie prace powinny 
rozpocząć się we wrześniu.

Kolejna szansa 
dla Pustelnika?
Zabytkowy budynek dawnej kaplicy 
na Wzgórzu Rozalii, zwany popular-
nie „Pustelnikiem”, został zgłoszony 
przez osobę prywatną do konkur-
su „Nasz Zabytek”, ogłoszonego przez 
Fundację Most the Most. Zwycięski 
obiekt z Dolnego Śląska zostanie w 
ramach tej akcji zrewitalizowany lub 
zaadaptowany do nowej funkcji. Poin-
formował o tym na portalu społecz-
nościowym Kacper Grzesiak, a Woj-
ciech Kuklis przytoczył tę informację, 

pytając burmistrza, czy wesprze tę ini-
cjatywę. 

Lewandowski: – Tak, ja też dosta-
łem od pana Kacpra maila. Poprosi-
łem nasz dział promocji, żeby wsparł 
tę akcję medialnie, żeby jak najwięcej 
osób oddało głos na ten projekt. Su-
per inicjatywa.

Niech jadą Dworcową
W imieniu swoim oraz radnych Ja-
kóbka i Kuklisa Piotr Zilbert zapo-
wiedział złożenie tuż po sesji na ręce 
przewodniczącej projektu uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla Dusz-
nik-Zdroju, obręb Centrum i część 
obrębu Zdrój oraz obręb Wapienniki.

W odpowiedzi burmistrz poinfor-
mował o przygotowywanym na ko-
lejną sesję projekcie poszerzenia za-
kresu już opracowywanego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
właśnie o tereny ścisłego centrum i 
tych newralgicznych miejsc, które 
mają teraz największy potencjał roz-
wojowy.

Na uciążliwy dla mieszkańców, 
zwiększony ruch samochodowy z 

drogi nr 8 na ul. Słowackiego zwróci-
ła uwagę Aleksandra Hausner-Rosik. 
Zdaniem przewodniczącej ten potok 
turystów udających się w Góry Stoło-
we powinien być kierowany oznako-
waniem na skrzyżowaniu z ul. Dwor-
cową. 

Burmistrz przypomniał, że wnioski 
dot. ul. Słowackiego były już zgłasza-
ne w ramach konsultacji społecznych 
dotyczących zmian w ruchu drogo-
wym na terenie miasta. M.in. postulo-
wano, by na Słowackiego wprowadzić 
ruch jednokierunkowy, co wyelimi-
nowałoby problem. Konsultacje mają 
być kontynuowane w sierpniu. 

Natomiast zmiana oznakowania 
przy drodze nr 8 wymaga zgody Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad. I w związku z wnioskiem 
występującej w imieniu mieszkańców 
przewodniczącej gmina zwróci się o 
przestawienie znaków informujących 
o atrakcjach turystycznych Gór Stoło-
wych ze skrzyżowania z ul. Słowackie-
go na skrzyżowanie przy stacji paliw 
Orlen – zapowiedział Lewandowski.

Sesja absolutoryjna trwała prawie 
trzy godziny.

Krzysztof Jankowski

Serdeczne podziękowania dla proboszcza parafii polskokatolickiej w Dusznikach-Zdroju
ks. Bogdana Skowrońskiego za zaproszenie Chóru „Heimatchor” z Bytomia

wraz z grupą przyjaciół na wspaniały koncert.  Dziękujemy również za miłą atmosferę
podczas spotkania w tutejszej parafii. 

RENATA STANIK
„HEIMATCHOR” Z BYTOMIA

Ul. Podgórze już dawno kwalifikowała się do gruntownego remontu, a po
podmyciach z 13 maja br. jej stan jest katastrofalny. Gmina posiada środki

na jej modernizację, a przetarg na prace zostanie ogłoszony niebawem
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Zielone samorządy: Przyszłość klastrów

Lepiej zapobiegać
W niedzielę 1 sierpnia w Klubie 
Seniora przy ulicy Orlickiej 8 zo-
stał utworzony tymczasowy punkt 
szczepień, w którym mieszkań-
cy gminy przyjąć mogli jedno-
dawkową szczepionkę Johnson 
& Johnson. Oprócz duszniczan z 
możliwości szczepienia skorzysta-
li mieszkańcy gmin ościennych, 
a także obcokrajowy posiadający 
numer pesel, łącznie 85 osób. 

Do szczepienia zachęcały plakaty i 
SMS-y rozesłane do mieszkańców, po-
nadto w dniu szczepienia księża tutej-
szych parafi i przypominali wiernym o 
możliwości szybkiego szczepienia  – 
na miejscu i bez wcześniejszych za-
pisów. Samo szczepienie i wywiad 
zajmowały kilka minut, a przed po-
wrotem do domu należało odczekać 
jeszcze 15 minut na wypadek, gdyby 
miały pojawić się ewentualne odczyny 
poszczepienne. 

Najliczniejszą grupę zaszczepio-
nych stanowią osoby w przedziale 
40–59 i seniorzy 70+. Niestety szcze-
pionki wciąż najmniejszym zaintere-
sowaniem cieszą się u nastolatków do 
lat 19. Gdyby tylko młodzież ruszyła 
na szczepienia, moglibyśmy mówić o 
wskaźniku wyszczepienia bliskim od-
porności zbiorowej, co przyczyniłoby 
się do szybszego zwalczenia pandemii 
i uchroniło przed bardzo niebezpiecz-

nym wariantem delta, który dotarł do 
Polski i już dominuje. 

Najważniejszą korzyścią płynącą z 
nabycia przez społeczeństwo zbioro-
wej odporności jest powrót do nor-
malności, co oznacza odejście od ma-
seczek, powrót do szkół, swobodne 
spotykanie się z bliskimi i wakacje 
bez ograniczeń. Odporność zbiorowa 
to ochrona osób nieuodpornionych 
poprzez zaszczepienie wysokiego od-
setka społeczeństwa. Dzięki dużej 
ilości osób zaszczepionych, ryzyko 
zachorowania przez osoby niezaszcze-
pione znacząco spada, a w przypadku 
zachorowania patogen nie rozprze-
strzeni się dalej – nie zaatakuje sku-
tecznie osób odpornych na niego. 
Szczepionki są najbardziej skuteczną 
metodą chroniącą przed zarażeniem 
różnymi chorobami, a ludzkość z po-
wodzeniem korzysta z tej zdobyczy 
cywilizacji od kilkuset lat. Szczepion-
ki przeciwko COVID-19, choć wzbu-
dzają ogromny niepokój, są bezpiecz-
ne, a ich dopuszczenie do użytku jest 
zależne od decyzji Europejskiej Agen-
cji Leków. 

Kolejne tego typu akcje szczepien-
ne w gminie będą powtarzane re-
gularnie. O dokładnym terminie i 
miejscu kolejnej akcji będziemy in-
formować. Na szczepienie zgłosić 
się można również każdego dnia po-

przez wypełnienie formularza na gov.
pl/szczepimysie lub zadzwonienie pod 
bezpłatny numer telefonu: 989 lub 22 
62 62 989 (jeśli dzwonisz z zagranicy) 
czy przez wysłanie SMS-a na numer 
664 908 556 lub 880 333 333 o treści: 
SzczepimySie. 

Wszystkie osoby mające trud-
ności w samodzielnym dotarciu 
do punktu szczepień, niezależnie 
od wieku i stanu zdrowia, skorzy-
stać mogą z bezpłatnego transpor-
tu. Aby umówić transport należy za-
dzwonić pod numer telefonu 748 697 
660 w godzinach pracy Urzędu Mia-
sta, tj. od poniedziałku do piątku w 
godz. 7:30-15:30. Podczas rozmowy te-
lefonicznej zostaniesz poproszony o 
wskazanie terminu i miejsca szczepie-
nia oraz adresu, pod który podjechać 
ma transport. Usługa obejmuje prze-
jazd z domu do punktu szczepień oraz 
powrót po wykonaniu szczepienia. 

inf. UM

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA NA COVID-19
BEZ WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI

TYMCZASOWY PUNKT SZCZEPIEŃ KLUB SENIORA UL. ORLICKA 8

19 WRZEŚNIA W GODZ. 8:00 – 12:00

Tymczasowy punkt szczepień zorganizowano w Klubie Seniora

Druga Konferencja dla Klastrów 
Energii odbyła się w naszym mie-
ście w dniach 23–24 sierpnia. 
Spotkanie miało na celu przede 
wszystkim edukację członków 
klastrów energii z całej Polski, ale 
również integrację społeczności 
klastrowej. Uczestnicy mogli wy-
mienić doświadczenia i spostrze-
żenia na temat funkcjonowania 
klastrów. Organizatorem wyda-
rzenia była gmina Duszniki-Zdrój, 
która jest liderem Klastra Energii 
ARES, działającego na obszarze 
Ziemi Kłodzkiej. 

Konferencję rozpoczęło wystąpie-
nie sekretarza stanu w Ministerstwie 
Klimatu, pełnomocnika rządu ds. od-
nawialnych źródeł energii, Ireneusza 
Zyski. Minister przybliżył temat przy-
szłości klastrów energii, w szczegól-
ności w kontekście zmian legislacyj-
nych. 

W dalszej części odbyły się dwa pa-
nele dyskusyjne. Pierwszy poświęco-
ny był przyszłości klastrów. Oprócz 
Ireneusza Zyski wzięli w nim udział 
również Daniel Raczkiewicz z Kance-
larii Doradztwa Rynku Energii oraz 
Albert Gryszczuk – prezes Krajowej 
Izby Klastrów Energii. Drugi panel 
dyskusyjny to debata na temat roz-
woju sieci energetycznej w Polsce. 
Wystąpili w nim minister Zyska, Sła-
womir Nowicki – prezes ESV S.A., 
Agnieszka Spirydowicz – prezeska 
ZKlaster oraz Piotr Budzisz – członek 
zarządu, prezes Krajowej Izby Kla-
strów Energii. 

Kolejnym punktem programu było 
wystąpienie Bartłomieja Derskiego, 
redaktora portalu wysokienapiecie.pl, 

który przedstawił aktualną sytuację 
oraz przyszłość elektromobilności w 
Polsce.

Pierwszy dzień konferencji zakoń-
czyła prelekcja dra inż. Tomasza Mi-
kołajczyka z Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego w Olsztynie. Temat 
– „Wodór jako sposób na radyklane 
ograniczenie emisji CO2”.

Drugi dzień Konferencji dla Kla-
strów Energii rozpoczęło wystąpienie 
wiceprezesa Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej Artura Michalskiego. Przed-
stawił on zagadnienia związane ze 
współpracą pomiędzy jego instytu-
cją a klastrami, jak również możli-
we formy wsparcia i dofi nansowań. 
W dalszej części wystąpiła Barbara 
Adamska – prezes Polskiego Stowa-
rzyszenia Magazynowania Energii, 
która przedstawiła kwestię magazy-
nowania energii. Daniel Raczkiewicz 
z Kancelarii Doradztwa Rynku Ener-
gii przybliżył temat możliwości rozwo-
ju zakładów termicznej obróbki odpa-
dów. 

Wydarzenie spotkało się z dużym 
zainteresowaniem branży energe-
tycznej. Oprócz członków klastrów 
energii, uczestnikami były fi rmy ko-
ordynujące klastry, a także przedsię-
biorstwa energetyczne.

Konferencja zorganizowana została 
w ramach projektu Zielone Samorzą-
dy, dofi nansowanego przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Odbyła się pod ho-
norowym patronatem ministra Irene-
usza Zyski. 

db

Konferencję rozpoczął Ireneusz Zyska – sekretarz stanu
w Ministerstwie Klimatu, pełnomocnik rządu ds.
odnawialnych źródeł energii

O współpracy Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej z klastrami mówił
jego wiceprezes Artur Michalski

Debata o rozwoju sieci energetycznej w Polsce. Uczestnicy 
od lewej: Ireneusz Zyska, Sławomir Nowicki, Agnieszka 
Spirydowicz i Piotr Budzisz.

Barbara Adamska, prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Magazynowania Energii

Udział w konferencji wzięli przedstawiciele
klastrów energii z całej Polski
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Delta, protesty,
trzecia dawka

KRONIKA CZASÓW ZARAZY (17)

 � 16.07. Należy jasno skończyć z nie-
porozumieniem i powoływaniem się 
na wolnościowe idee przez osoby 
kwestionujące konieczność szczepie-
nia się. (...) Odmowa szczepienia na 
COVID-19 w efekcie skali pozbawia 
społeczeństwo możliwości normalne-
go życia, wolnego gospodarowania, 
prawa do edukacji, życia społeczne-
go, możliwości samoorganizacji i pro-
testu, podróżowania czy miłości. Po-
zbawia innych ich wolności. Trzeba 
sobie jasno uzmysłowić, że grupowa 
odmowa szczepienia jest jednoznacz-
na ze zwiększaniem ryzyka kolejne-
go lockdownu. (...) Polski rząd musi 
zacząć podążać ścieżką wyznaczoną 
przez kolejne europejskie państwa, w 
tym Francje. Jeśli tego nie zrobi bę-
dzie w pełni odpowiedzialny za ko-
lejną jesienną tragedię – pisze Błażej 
Lenkowski. (liberte.pl)
 � 19.07. Wielka Brytania znosi wszyst-

kie restrykcje pandemiczne pomimo 
ogromnego wzrostu zachorowań się-
gającego ponad 40 tys. przypadków 
na dobę.
 � 20.07. Blisko 60 proc. zakażonych 

koronawirusem w wariancie Delta to 
osoby do 39. roku życia. W grupie naj-
bardziej zaszczepionej, tj. od 60. roku 
życia, zakażenia wariantem Delta to 
jedynie 14 proc. – informuje minister 
zdrowia.
 � 25.07. Grupa osób wykrzykujących 

wulgarne i antyszczepionkowe hasła 
próbuje się wedrzeć do punktu szcze-
pień w Grodzisku Mazowieckim. Oso-
by z obsługi punktu odpierające atak 
zostają poturbowane. "Jestem kom-
pletnie rozbity. Antyszczepionkowcy 
od słów przeszli do czynów" – pisze na 
Twitterze epidemiolog Paweł Grze-
siowski. – Jestem przerażony zajściem 
przed punktem szczepień w Gro-
dzisku Mazowieckim. Nie będzie tole-
rancji dla takich zachowań” – mówi 
wiceminister zdrowia Waldemar Kra-
ska. Wiceprezydent Warszawy Aldo-
na Machnowska-Góra: "Atak antysz-
czepionkowców na punkt szczepień w 
Grodzisku Maz. nie wziął się znikąd. 
To skutek głupich i szkodliwych wy-
powiedzi prezydenta, członków rządu 
i hierarchów KK. Kilkanaście miesię-
cy na to pracowali”.
 � 26.07. Z najnowszego sondażu Uni-

ted Surveys dla Wirtualnej Polski wy-
nika, że 40,1 procent Polaków chce, 
by niezaszczepieni mieli zakaz wstępu 
do restauracji i kawiarni. Odmienne-
go zdania jest 54,6 procent pytanych.
 � Przyspieszenie procesu szcze-

pień, rekomendacja rozważenia obo-
wiązkowych szczepień dla personelu 
medycznego i nauczycieli, przeciw-
działanie agresji ruchów antyszcze-
pionkowych – to tematy, jakie po-
jawiają się na kolejnym spotkaniu 
rządowej Rady Medycznej.
 � 27.07. Maleje liczba osób zgłaszają-

cych się na szczepienia. Rząd rozważa 
obowiązek szczepień dla niektórych 
grup zawodowych – przede wszyst-
kim służby zdrowia.

 � W Wielkiej Brytanii odnotowuje 
się 25 tys. zakażeń koronawirusem za 
ostatnią dobę – najmniej od 4 lipca. 
Liczba zgonów z powodu COVID-19 
wynosi 14 i jest najmniejsza od dwóch 
tygodni.
 � 29.07. Choć rząd planuje wprowa-

dzenie obostrzeń dla osób, które nie 
poddały się szczepieniom, jedenastu 
posłów PiS składa podpisy pod pro-
jektem ustawy “Stop segregacji sani-
tarnej”, zakazującej wprowadzania ta-
kich ograniczeń. Inicjatorami ustawy 
są posłowie Konfederacji. 
 � 30.07. Rządowy Zespół Zarządza-

nia Kryzysowego podsumowuje przy-
gotowania do ewentualnej IV fali pan-
demii. – Jesteśmy przygotowani na 
zwiększoną liczbę zakażeń koronawi-
rusem. Wszystkie służby są w pełnej 
gotowości. Dopracowane są również 
kwestie logistyczne systemu walki z 
COVID19 – informuje minister zdro-
wia Adam Niedzielski.
 � O ile w Europie Zachodniej notuje 

się nawet ponad 20 tys. przypadków 
zachorowań na koronawirusa dzien-
nie, w ostatnich dniach w Polsce jest 
to tylko nieco powyżej 100 przypad-
ków. Zajętych jest ok. 300 łóżek, a re-
spiratorów ok. 40.
 � 30.07. Główny Urząd Statystyczny 

podaje, że na COVID-19 zmarło w ub. 
roku o 12,8 tys. osób więcej niż wyni-
kało to z danych dziennych. W 2020 
r. zgonów było o prawie 68 tys. więcej 
niż w 2019, co przekłada się na jeden 
z najwyższych wskaźników w Unii Eu-
ropejskiej.
 � 01.08. W godz. 8:00-15:00 w dusz-

nickim Klubie Seniora przy ul. Orlic-
kiej 8. czynny jest okazjonalny punk-
tu szczepień przeciwko COVID-19 dla 
dorosłych. Bez konieczności wcze-
śniejszych zapisów chętnym podawa-
na jest jednodawkowa szczepionką 
Johnson&Johnson. Szczepionkę przyj-
muje 85 osób.
 � 02.08. W nocy z niedzieli na ponie-

działek nieznany sprawca podpala 
punkt szczepień i stację epidemiolo-
giczną w Zamościu. Premier Mora-
wiecki zapowiada zerową tolerancję i 
surowe kary. Policja publikuje nagra-
nie z monitoringu i powołuje specjal-
ną grupę operacyjno-dochodzeniową. 
– Będziemy surowo podchodzić do 
tego typu aktów – zapowiada premier 
Morawiecki.
 � 04.08. Liczba zakażeń koronawiru-

sem wykrytych w skali globu prze-
kracza 200 milionów.
 � 04.08. W Polsce zaczyna wzrastać 

wskaźnik reprodukcji wirusa. Na 
pierwszym miejscu pod tym wzglę-
dem plasuje się woj. podkarpackie 
– 1,36, na drugim – woj. warmiń-
sko-mazurskie – 1,31. To tereny o naj-
mniejszym wskaźniku wyszczepienia 
populacji. Spodziewane są tam wzro-
sty zakażeń. Współczynnik reproduk-
cji wirusa to jeden z najważniejszych 
wyznaczników stanu epidemii. Gdy 
jego wartość spada poniżej 1, mówi-
my o wygasaniu epidemii. Wartość 

wyższa niż 1 oznacza jej rozwój.
 � 05.08. Od 22 czerwca liczba zaka-

żeń na świecie wzrasta, najbardziej w 
Ameryce Północnej. W Europie od 
dwóch tygodni sytuacja nieco się po-
prawia. Polska jest wciąż jednym z 
państw europejskich o najmniejszej 
wartości 7-dniowej średniej z dzien-
nej liczby zakażeń w przeliczeniu na 
mln mieszkańców. Wskaźnik ten jed-
nak rośnie.
 � 07.08. Pod hasłami "Stop segrega-

cji sanitarnej", “Stop zamykaniu Pola-
ków”, “Ręce precz od naszych dzieci”, 
"Za wolność wyboru. Waszą i naszą" 
demonstruje w Katowicach w ra-
mach siedmiu odrębnych zgroma-
dzeń ok. 3,5 tys. uczestników "Wiel-
kiego Śląskiego Marszu Wolności". 
Sprzeciwiają się polityce rządu doty-
czącej COVID-19, uznając szczepienia 
za eksperyment medyczny. 
 � 07.08. Czwarty weekend z rzędu 

Francuzi protestują przeciwko obo-
wiązkowym przepustkom sanitar-
nym. Ulicami Paryża w czterech de-
monstracjach idzie w sumie 17 tys. 
osób. W całym kraju, w ponad 80 ma-
nifestacjach uczestniczą tysiące ludzi, 
dochodzi do starć i przepychanek. 
Przepustka sanitarna, informująca o 
pełnym zaszczepieniu przeciwko CO-
VID-19 lub posiadaniu negatywnego 
testu, obowiązuje osoby udające się 
do miejsc kultury i rozrywki, a od 9 
sierpnia także w kawiarniach, skle-
pach, na wystawach, w restauracjach i 
pociągach, ale nie w metrze i transpo-
rcie podmiejskim.
 � 12.08. Izrael, niedawny prymus 

szczepień na COVID-19, zmaga się z 
potężnym uderzeniem kolejnej fali 
pandemii. W populacji cztery raz 
mniej licznej od Polski jest blisko 6 
tys. zakażeń dziennie. Liczba ciężkich 
przypadków w szpitalach wzrosła z 

19 w połowie czerwca do 400 obec-
nie. Aż 64 proc. poważnie chorych pa-
cjentów zostało zaszczepionych obie-
ma dawkami szczepionki Pfizera/
BioNTech. Na początku sierpnia Izra-
el zaczął podawać trzecie dawki naj-
bardziej zagrożonym grupom. Przy-
wracane są restrykcje antycovidowe. 
(wyborcza.pl)
 � 13.08. Ministerstwo Zdrowia zgo-

dziło się na stosowanie szczepion-
ki Moderny (oficjalna nazwa to Spi-
kevax) u osób w wieku od 12 do 17 
lat. Dotąd jedynym preparatem poda-
wanym nastolatkom w wieku 12-17 lat 
była szczepionka Pfizer/Biontech.

15 sierpnia
 � Od początku pandemii w powiecie 

kłodzkim wykryto 10.370 zaka-
żeń koronawirusem. Z tego w cią-
gu miesiąca przybyło zaledwie 3 (po-
przednio – 12). Nikt w tym czasie nie 
zmarł w związku z infekcją. 
 � W województwie dolnośląskim 

od początku pandemii zakaziło się 
213.257 osób, zmarło 4.936.
 � W kraju aktualnie zakażonych 

jest 154.721 osób (przed miesią-
cem – 153.297). Średnia zakażeń na 
100 tys. mieszkańców w ciągu ostat-
nich siedmiu dni to 0,47 (0,21). Liczba 
zakażonych pacjentów wymagających 
respiratorów wynosi 45 (62). Liczba 
osób na kwarantannie 63.672 (90.470). 
Od początku pandemii zakaziło się 
blisko 2.9 mln mieszkańców naszego 
kraju, zmarło ponad 75 tys. Wykona-
no ponad 19 mln testów na obecność 
koronawirusa.
 � Przeciwko COVID-19 zaszcze-

piono w Polsce pierwszą daw-
ką 18,8 mln osób (przed miesią-
cem było to ponad 17,6 mln), drugą 
– 16,6 mln (14,6). Ale biorąc jeszcze 

Pomimo wzrostu liczby zakażeń ich poziomom jest wciąż niewielki – w połowie sierpnia Polska jest nadal zieloną wyspą na mapie 
Europy. Ale to może szybko się zmienić. Wirus odmiany Delta niesie ze sobą zagrożenie większe niż znane nam wcześniej.

GMINA LICZBA ZASZCZEPIO-
NYCH MIN. 1 DAWKĄ

LICZBA W PEŁNI
ZASZCZEPIONYCH

PROCENT LUDNOŚCI
W PEŁNI

ZASZCZEPIONYCH

POLANICA-ZDRÓJ 3.423 3.304 53.1%

KŁODZKO (MIASTO) 13.447 13.018 49.3%

KUDOWA-ZDRÓJ 4.810 4.663 47.7%

DUSZNIKI-ZDRÓJ 2.150 2.069 46.8%

LEWIN KŁODZKI 902 865 45.0%

LĄDEK-ZDRÓJ 3.755 3.611 44.5%

BYSTRZYCA KŁODZKA 8.284 8.015 43.1%

KŁODZKO (G. WIEJSKA) 7.565 7.280 42.9%

SZCZYTNA 3.120 3.008 41.9%

RADKÓW 3.685 3.570 39.8%

Wg. danych rządowych na dzień 29.08.2021 z Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej www.gov.pl 

Poziom zaszczepienia mieszkańców w gminach powiatu kłodzkiego

pod uwagę zaszczepienia jednodaw-
kowe, w pełni zaszczepionych jest 
18,2 mln osób. Dzienna liczba szcze-
pień to 39 tys. (279 tys.). Odnotowa-
no 14.354 przypadków niepożądanych 
odczynów poszczepiennych. W ska-
li światowej Polska zajmuje 79. miej-
sce (przed miesiącem 64.) w odsetku 
wyszczepienia populacji przynajmniej 
jedną dawką (49,74 proc.). Średnia UE 
to 62,15 proc. 
 � W powiecie kłodzkim, liczącym 

ok. 155 tys. mieszkańców, wykona-
no dotąd 124.498 szczepień (przed 
miesiącem było 111.876). W pełni za-
szczepionych jest 58.506 (50.929) osób.
 � Na świecie wykryto dotąd prawie 

208 mln zakażeń COVID-19, zmarło 
4,37 mln osób. W przeliczeniu na 1 
milion mieszkańców w liczbie aktyw-
nych przypadków aktualnie przoduje 
Wspólnota Saint-Barthélemy, teryto-
rium zależne Francji leżące w Małych 
Antylach (87.983). Wśród krajów na-
szego kontynentu – nadal Wielka Bry-
tania (19.207), zaraz za nią Hiszpania. 
Polska jest w tej statystyce na 46. po-
zycji (4.093 aktywnych przypadków 
na milion mieszkańców).
 � Poziom wyszczepienia ludności w 

Dusznikach-Zdroju na dzień 29.08. 
Liczba mieszkańców: 4.422 
Zaczepionych 1 dawką: 2.150 
W pełni zaszczepionych: 2.069 
w tym: 12-19 lat: 82 osoby; 20-39: 369; 
40-59: 652; 60-69: 459; 70+: 588. 

Uwaga:
w poprzednim numerze Kuriera 
miesięczne podsumowanie pande-
mii opatrzone zostało datą 15 czerw-
ca”, powinno być 15 lipca. Za pomyłkę 
przepraszamy.

Krzysztof
Jankowski
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Młodzi samorządowcy po raz szósty
gościli w Dusznikach-Zdroju
W dniach 18–20 sierpnia w na-
szym mieście spotkali się mło-
dzi burmistrzowie, wójtowie i 
prezydenci miast z całej Polski. 
Wszystko za sprawą VI Kongre-
su Młodego Samorządu, który or-
ganizowany jest w Dusznikach 
od 2015 r. i corocznie przyciąga 
uczestników chcących pozyskiwać 
wiedzę, poszerzać sieć kontaktów, 
zdobywać nowe doświadczenia i 
dzielić się swoimi. 

Podczas tegorocznej edycji poru-
szane były tematy związane m.in. z 
Polskim Ładem, przyszłością samo-
rządów w Polsce czy elektromobilno-
ścią. Jednym z ważniejszych punktów 
konferencji była debata polityczna, 
w której wzięli udział wicemini-
ster funduszy i polityki regional-
nej Waldemar Buda, były lider 
Platformy Obywatelskiej Borys 
Budka, Krzysztof Paszyk (PSL) i 
Bartosz Romowicz (Polska 2050). 
Podczas debaty uczestnicy mieli oka-
zję rozmawiać o problemach samo-
rządów, wśród których najpoważniej 
wybrzmiały te, związane z oświatą, po-
lityką gospodarowania odpadami, a 
także wynagradzaniem burmistrzów 
i wójtów oraz dwukadencyjnością ich 
funkcji. 

Kongres, poza polityką, to wykła-
dy, panele dyskusyjne i spotkania 
motywacyjne. W tym roku prowa-
dzone między innymi przez Radka 
Kotarskiego oraz duszniczankę, byłą 
biathlonistkę, Weronikę Nowakow-
ską. Dodatkowo uczestnicy mieli oka-
zję zapoznać się z ofertami partnerów 
wydarzenia. Byli nimi: MAN Truck & 
Bus Polska sp. z o. o., Zakład Pro-
dukcji Sprzętu Oświetleniowego 
„ROSA” Stanisław Rosa, Orange 
Polska S. A., PKN Orlen S. A. oraz 
Agencja Rozwoju Przemysłu S. A. 
Nad wydarzeniem, jak w latach ubie-
głych, patronat honorowy objął mar-
szałek województwa dolnośląskiego 
Cezary Przybylski. 

Podczas trzech dni kongresu 
uczestnicy mieli okazję zapoznać się z 
pojazdami elektrycznymi, zaprezento-
wanymi przez partnera głównego wy-
darzenia – MAN Truck & Bus Polska 
sp. z o. o. Były to trzy busy elektryczne 
oraz autobus elektryczny. Tym ostat-
nim samorządowcy udali się na wy-
cieczkę po Dusznikach, odwiedzając 
m.in. stację narciarską Zieleniec.

Kongres Młodego Samorządu jest 
pierwszą w skali kraju inicjatywą sku-
piającą się na kompleksowym wspar-
ciu informacyjnym, tworzeniu sieci 
kontaktów, budowaniu społeczności 
młodych samorządowców. Jednocze-
śnie jest forum dyskusji o kondycji 
polskiego samorządu, jego wpływu na 
otaczającą nas rzeczywistość, na roz-
wój Polski. W każdej z edycji kongre-
su wzięły udział reprezentacje ponad 
100 samorządów zarządzanych przez 
wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast, którzy podczas ostatnich wybo-
rów samorządowych mieli mniej niż 
35 lat. 

Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom oraz partnerom. Zapraszamy 
do Dusznik-Zdroju na kolejne edycje 
Kongresu Młodego Samorządu.

inf. UM

Najgorętszym punktem 6. KMS była z pewnością debata polityczna z udziałem 
(od lewej) Waldemara Budy (PiS), Borysa Budki (PO), Krzysztofa Paszyka (PSL) 

i Bartosza Romowicza (Polska 2050)

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda
przedstawił plany rządu związane z Polskim Ładem

Podczas paneli, jak co roku, liczne pytania prelegentom zadawała publicznośćMłodym samorządowcom dawkę motywacji do dalszego rozwoju
dostarczył Radek Kotarski

Weronika Nowakowska mówiła o tym, jak wyważyć życie,
by pogodzić aspiracje zawodowe i nie zapomnieć o czasie dla rodziny

 Jednym z gości był Zbigniew Leszczyński, członek zarządu PKN Orlen
(na fotografii w środku)

Sponsorem startegicznym 6. KMS była firma MAN, która zaprezentowała
uczestnikom swoje autobusy z napędem elektrycznym

W 6. Kongresie Młodego Samorządu udział wzięło blisko 100
samorządowców z całego kraju


