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Biegnij razem z nami
OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI NA SPORTOWO

Tradycyjnie rocznicę odzyskania niepodległości uczcimy na sportowo! 11 listopada podczas biegów
pod hasłem "Duszniki-Zdrój dla Niepodległej" zawodnicy będą mogli wystartować na kilku dystansach.

Bieg Symboliczny na dystansie 
1.111 metrów to honorowy bieg 
z fl agami. Zapraszamy mieszkań-
ców oraz turystów, aby przebiegli 
ten dystans z całymi rodzinami. 
Trasa jest bardzo łatwa – prowa-
dzi od toru wrotkarskiego Ale-
ją Chopina do ulicy Klubowej, a 
następnie wraca Aleją Sybiraków 
do mety usytuowanej także przy 
torze. Zachęcamy do zabrania ze 
sobą fl ag oraz innych patriotycz-

nych elementów. W tym biegu 
uczestniczyć można w każdej do-
wolnej formie – z wózkiem, psem, 
uprawiając nordic walking, bie-
gnąc lub po prostu spacerując.

Bieg Główny, 6 km – 3 pętle po 2 
km po łąkach poborowinowych i alej-
kach  spacerowych pomiędzy torem 
rolkarskim a Zdrojem. Klasyfi kacja 
open kobiety i mężczyźni. Zawodni-
cy biegną w plastronach organizato-
ra. Start  wspólny – wygrywa pierw-

Wieża
na Orlicy
oficjalnie 
otwarta
Chociaż na wieżę widokową na 
Orlicy można wchodzić już od 
dłuższego czasu, faktyczne zakoń-
czenie realizacji inwestycji miało 
miejsce przed kilkoma dniami. 19 
października, w obecności wielu 
zaproszonych gości, obiekt został 
uroczyście otwarty. 

W uroczystości wzięli udział m.in. 
Miroslav Wagner – wiceprezes Euro-
region Pomezí Čech, Moravy a Klad-
ska – Euroregion Glacensis, Berna-
detta Tamobor oraz Jaroslav Stefek 
– sekretarze biur stowarzyszenia Eu-
roregion Glacensis po polskiej i cze-
skiej stronie, Przemysław Zwaduch 
– nadleśniczy Nadleśnictwa Zdroje, 
Tomasz Korczak – prezes Stowarzy-
szenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Marek 
Kornacki – właściciel fi rmy CAKO, 
wykonawcy wieży. 

Podczas wydarzenia burmistrz 
Piotr Lewandowski miał okazję za-
prezentować obiekt, a także podzięko-
wać wszystkim, którzy przyczynili się 
do realizacji inwestycji. 

Brakująca infrastruktura nie była 
potrzebna, aby uruchomić wieżę dla 
turystów, ale była potrzebna do za-
kończenia projektu. Wieża jako sama 
budowla była odebrana i można było 
z niej korzystać już wcześniej, ale w 
projekcie mieliśmy jeszcze dużo in-
frastruktury turystycznej, która teraz 
została zrealizowana do końca – wy-
jaśnia burmistrz Piotr Lewandowski.

Dusznicka wieża widokowa usytu-
owana jest niemal na samym szczy-
cie Orlicy – najwyższego szczytu pol-
skiej części Gór Orlickich, tuż przy 
polsko-czeskiej granicy. Jej wysokość 
całkowita to 25,5 m. Zlokalizowana 
jest w miejscu dawnego schroniska i 
drewnianej wieży wybudowanej przez 
Heinricha Rübartscha w XIX wieku. 
Ma ona konstrukcję drewnianą, z ka-
mienną podstawą, która została wy-
kończona rodzimym łupkiem, tym 
samym, którego użyto przy budowie 
historycznego schroniska na Orlicy.
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sza osoba na mecie.
Bieg WYZWANIE – uphill do 

schroniska pod Mufl onem. W tym 
biegu  ustalimy rekordzistów na tra-
sie podbiegu, która liczy ok. 1.200 me-
trów. Kategorie to mężczyźni i kobie-
ty. Dla rekordzistów przewidujemy 
specjalne nagrody oraz wpisanie re-
kordu na honorową tablicę wkutą w 
kamień (w planie). Rekordy będzie 
można pobijać podczas kolejnych 
edycji biegów, które będą rozgrywa-

ne nie tylko raz w roku. Start do bie-
gu co 20 sekund. Zawodnicy biegną w 
plastronach organizatora. Dekoracja 
zawodników przy schronisku chwilę 
po wbiegnięciu ostatniego zawodnika 
na metę.

Biegi dla dzieci – zapraszamy 
wszystkie pociechy do wspólnego bie-
gania. Tworzymy dystanse pod kon-
kretne kategorie wiekowe. Zaczyna-
my już od 1. roku życia.

AT
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Duszniczanin 
umie pływać 

Cyfrowa Gmina

Urząd Miejski w Dusznikach-
-Zdroju we współpracy z Dolno-
śląską Federacją Sportu od wielu 
lat współfinansuje zajęcia związa-
ne z nauką pływania. 

Program „Dolnoślązak umie pły-
wać” to propozycja uczestnictwa w do-
datkowych zajęciach sportowych dla 
uczniów, którzy chcą podejmować ak-
tywność fizyczną poza obowiązkowy-
mi zajęciami wychowania fizyczne-
go. Skierowany jest do dzieci z klas 
I–III szkoły podstawowej, bez selek-
cjonowania na mniej lub bardziej 
sprawnych czy uzdolnionych rucho-
wo uczniów. Co roku w naszym mie-
ście 30 dzieci z najmłodszych klas bie-
rze bezpłatny udział w zajęciach nauki 
pływania. W tym roku szkolnym dzie-
ci jeżdżą na krytą pływalnię do Kłodz-
ka w każdy wtorek. Program kończy 
się 7 grudnia 2021 r.

Zorganizowane zajęcia to przede 
wszystkim nauka podstawowych 
umiejętności pływania, jak też możli-
wość rozwijania i podnoszenie spraw-
ności fizycznej. Uczestnictwo w pro-
gramie wpływa na zachęcenie do 
systematycznego uprawiania sportu 
oraz prowadzenia zdrowego i aktyw-
nego stylu życia. Co istotne, pływanie 
postrzegane jest jako sport najbardziej 
wszechstronny i bezpieczny, doskona-
le wpływający na sprawność wszyst-
kich układów anatomicznych człowie-
ka, przyczyniając się do podnoszenia 
ogólnej wydolności organizmu. Mali 
pływacy mają lepszą koordynację ru-
chową i są bardziej sprawni.

Dalszą część nauki dzieci mogą 
kontynuować podczas dodatkowych 
zajęć zorganizowanych dzięki dofi-
nansowaniu z funduszy Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych. Wyjazdy na pływalnie w 
Kłodzku odbywają się także w każdy 
piątek o godzinie 14:00. Zapraszamy!

Boksy na odpady w nowej odsłonie
Trwa zmiana systemu organiza-
cji odprowadzania odpadów przez 
mieszkańców. Większość wspól-
not ma już oznakowane i podsta-
wione własne pojemniki. 

W miejscach, gdzie było to możli-
we, funkcjonujące do tej pory boksy 
zostały podzielone między wspólnoty 
do nich przypisane. Każdy z nich wy-
magał dobudowy. Koszty prac pokry-
wały wspólnoty solidarnie. Podzielone 

zostały dotąd trzy boksy: Park&Ri-
de – dla 4 wspólnot, Rynek – dla 4 
wspólnot i Bohaterów Getta – dla 6 
wspólnot. Pozostałe lokalizacje zosta-
ły już wstępnie zaplanowane, co zosta-
nie przedstawione na spotkaniach ze 
wspólnotami. 

Proces zmian powinien ograni-
czyć podrzucanie odpadów przez 
przedsiębiorców do przynależnych 
wspólnotom niezamykanych miejsc 

Jesienna aura
z wariantem Delta
Początek jesieni idzie w parze ze 
wzrostem zachorowań. Choć pro-
gnozy na najbliższe miesiące nie 
są optymistyczne, czwarta fala 
pandemii COVID-19 nas nie za-
skoczy. Dysponujemy szczepion-
kami, a po szczepienie nie trzeba 
czekać w kolejce. 

Liczba osób zaszczepionych stale 
rośnie, choć przyrost ten nie jest tak 
spektakularny, jak z początkiem roku, 
gdy szczepionki wchodziły na polski 
rynek. Zainteresowanie szczepieniem 
jest niestety wciąż niewielkie wśród 
dzieci i młodzieży w wieku 12–17 
lat. W statystykach stanowią oni naj-
mniejszy odsetek, mimo że rejestro-
wać mogą się już od czerwca. 

Liczba osób w pełni zaszczepio-
nych na dzień 04.10.2021, jak po-
daje gov.pl, wynosi 19.531.281. Co 
ciekawe, chętniej szczepią się kobie-
ty niż mężczyźni. Obecnie najliczniej 
zaszczepionymi grupami są osoby w 
wieku 61–70 i 41–50 lat. Natomiast 
wciąż daleko nam do osiągnięcia od-
porności zbiorowej. Gdyby młodzież 
chętniej ruszyła na szczepienia, szyb-
ciej udałoby się osiągnąć jej wyma-
gany minimalny poziom, co przyczy-
niłoby się do finalnego zwalczenia 
pandemii. Dlatego choć uczniowie po 
okresie izolacji zasiedli w szkolnych 
ławkach, nie jest powiedziane, że sta-
nem tym będą się długo cieszyć. 

Sytuacja jest mocno rozwojowa, 
a jesienna aura nie sprzyja jej stabi-
lizacji. Sezon grypowy, obniżona od-

porność i zwiększona podatność na 
infekcje przy szalejącym wariancie 
delta koronawirusa, który jest prawie 
dwukrotnie bardziej zaraźliwy od po-
przednich, nie pozostawiają optymi-
stycznych złudzeń. W związku z tym, 
że nauczanie zdalne ma negatywny 
wpływ na kondycję psychiczną i fi-
zyczną uczniów, tym bardziej powinno 
zależeć nam, by sytuację pandemicz-
ną ustabilizować. Ważne są tutaj czyny 
jednostek, dlatego jeśli jeszcze się nie 
zaszczepiłeś, nie zwlekaj z tym dłużej. 

Przypominamy jak zapisać sie-
bie lub swoje dziecko na szczepie-
nie:

� kontaktując się bezpośrednio z wy-
branym punktem szczepień, 

� przez bezpłatną infolinię Narodo-
wego Programu Szczepień – dzwo-
niąc pod numer 989, 

� wysyłając SMS na numer 664 908 
556 lub 880 333 333 o treści: Szcze-
pimySie, 

� poprzez e-rejestrację dostępną na 
stronie głównej pacjent.gov.pl wpi-
sując numer PESEL swój lub swo-
jego dziecka. 

Wszystkie osoby mające trudności 
w samodzielnym dotarciu do punktu 
szczepień, niezależnie od wieku i stanu 

zdrowia, skorzystać mogą z bezpłatne-
go transportu. Aby umówić transport, 
należy zadzwonić pod nr tel. 748 697 
660. Telefon czynny jest w godzinach 
pracy urzędu, tj. od poniedziałku do 
piątku od godziny 7:30 do 15:30. Pod-
czas rozmowy telefonicznej zostaniesz 
poproszony o wskazanie terminu i 
miejsca szczepienia oraz adresu, pod 
który podjechać ma transport. Usługa 
obejmuje przejazd z domu do punktu 
szczepień oraz powrót po wykonaniu 
szczepienia. 

SR

gromadzenia odpadów, zwiększyć 
świadomość mieszkańców dotyczącą 
segregacji oraz zachowania większej 
estetyki tych miejsc. Każdy mieszka-
niec otrzymuje do skrzynki na listy 
stosowne informacje odnośnie zmian 
oraz instrukcję, jak i gdzie segrego-
wać odpady. 

Przy segregacji należy pamiętać, 
aby pobierać worki do tego prze-
znaczone. Odpady pozostawione lu-

zem, jak kartony, butelki czy plasti-
ki, lub umieszczone w innym worku, 
nie będą odbierane. Przypominamy 
że worki można pobierać (najlepiej 
wcześniej zamówić telefonicznie) w 
dziale komunalnym w DZK Sp. z o.o., 
tel. 748 627 632. 

inf. UM

18 października w Ziębicach sa-
morządowcy z subregionu wał-
brzyskiego uczestniczyli w kon-
ferencji nt. Programu Cyfrowa 
Gmina. 

W spotkaniu wzięli udział także Mi-
chał Dworczyk – szef KPRM, Janusz 
Cieszyński – sekretarz stanu ds. cyfry-
zacji w KPRM, Adam Andruszkiewicz 
– sekretarz stanu w KPRM, Ireneusz 
Zyska – sekretarz stanu pełnomoc-
nik rządu ds. odnawialnych źródeł 
energii, Marcin Gwóźdź – poseł na 
Sejm i Aleksander Szwed – senator 
RP.  Zastępczyni burmistrza Karolina 
Łuszczki podczas spotkania odebra-
ła symboliczny czek. Gmina Duszni-
ki-Zdrój otrzyma w ramach ww. pro-
gramu kwotę ponad 128 tysięcy PLN. 
To środki, które zostaną przeznaczo-
ne na zwiększenie bezpieczeństwa cy-
frowego, zakup sprzętu IT oraz wdro-
żenie nowoczesnych technologii.
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Ściekowy monoPol
XL SESJA RADY MIEJSKIEJ, 23 WRZEŚNIA

Nieco ponad tydzień po sesji nad-
zwyczajnej Rada Miejska zebrała 
się na regularnym posiedzeniu.

Obecnych było 13 radnych, nie-
obecny jedynie Stanisław Puchniak. 
Nikt nie zgłosił uwag do porządku ob-
rad.

11.000 motyli
Na początku wystąpił Dariusz 
Giemza, historyk-pasjonat, wła-
ściciel prywatnego muzeum, jak 
go przedstawiła przewodnicząca rady 
Aleksandra Hausner-Rosik. Gość 
przybył na sesję, by przedstawić 
samorządowcom swoją koncepcję 
powołania muzeum miejskiego. 

– Miasto nasze liczy ok. 700 lat. Jest 
to bogata historia, wspaniali ludzie, 
którzy bywali tutaj na dusznickiej zie-
mi, oraz niezwykłe wydarzenia, który-
mi możemy się poszczycić. Chciałem 
państwu też przedstawić zbiory, które 
posiadam, które mogłyby zasilić nasze 
muzeum w Dusznikach-Zdroju. Zbio-
ry są dosyć duże, są pergaminy z XV 
w., jest masa listów, dokumentów, zna-
ki wodne z dusznickiej papierni, kilka 
tysięcy widokówek i zdjęć, jest też naj-
starszy na ziemi kłodzkiej i chyba naj-
starszy na Dolnym Śląsku dagerotyp 
– pierwsze zdjęcie, z 1845 r. W Dusz-
nikach było bardzo dużo znanych po-
staci i również posiadam masę zbio-
rów związanych z tymi postaciami, 
a więc medale chopinowskie, plaka-
ty chopinowskie. W Dusznikach była 
również, mało kto wie, Iłłakowiczów-
na – poetka, sekretarka Piłsudskiego. 
Jest nawet numer pokoju, w którym 
przebywała w Janie Kazimierzu, mam 
jej oryginalne listy.

– Mało kto też wie, że w Duszni-
kach-Zdroju przebywała bardzo zna-
na noblistka. I mamy ten zaszczyt, 
że największa miłość XX w. dokona-
ła się w 1908 r. w Dusznikach-Zdroju. 
17-letnia dziewczyna tak mocno zako-
chała się w pewnym panu, że potraci-
ła wszystkie zmysły. Życzę każdemu 
takiego zakochania… Ta kobieta po-
tem, w latach 60. została noblistką, na-
zywa się Nelly Sachs. Postać piękna, 
można naprawdę dużo dobrego zro-
bić poprzez tę postać dla turystów. 

– Jest również masa obrazów, masa 
wierszy, poezji, poematów znanych lu-
dzi, którzy tutaj byli. Karol Antonie-
wicz – poeta, medalista olimpijski z 
Amsterdamu Leon Birkholz… Posia-
dam również list generała, który go-
ścił Quincy Adamsa, jest to dokument 
na papierze dusznickim. Jest również 
wiele pamiątek po Mendelssohnie, 
oryginalny czek Marka Hłaski, któ-
rego też bardzo można wykorzystać 
w promocji miasta, Hermanna Köhla, 
który pierwszy przeleciał Atlantyk. 
Największy chyba na Dolnym Śląsku 
zbiór, kolekcja obrazów Hartau-Mül-
lera. To jest jeden z największych ma-
larzy Dolnego Śląska. Posiadam rów-
nież jego zdjęcia rodzinne, obrazy, 
grafiki pana Kolbusza. Posiadam rów-

Dusznicki Zakład Komunalny dopłaca do odprowadzania naszych ścieków do oczyszczalni w Polanicy,
a polanicki Zakład Komunalny dyktuje coraz wyższe ceny. To jeden z istotnych tematów poruszanych
podczas drugiej wrześniowej sesji.

nież album Pompejusa, zawierający 
33 ryciny, oryginalną kronikę Dengle-
ra z jego dedykacją, masę rękopisów 
Josepha Köglera – to jest najwybitniej-
szy historyk Ziemi Kłodzkiej. Mało 
kto ma w muzeum jego rękopisy, a ja 
posiadam nawet jego testament, napi-
sany przez niego własnoręcznie. Po-
nadto są relikwie s. Edyty Stein, Jana 
Pawła II, pełna dokumentacja związa-
na z sierocińcem w Dusznikach. Są 
również mapy z XVI w., szkło, porcela-
na, stare gazety.

– Jaka jest wizja tego muzeum? Mu-
zeum to nie tylko zbiory, ale chciał-
bym, żeby w tym muzeum odbywały 
się również prelekcje, filmy, wystawy 
czasowe, okolicznościowe. Chciałbym, 
żeby był bardzo mocno rozbudowany 
dział sportu. Chciałbym również, aby 
wizytować w jakiś sposób szkoły i tam 
zaszczepiać w młodych ludziach pasję 
i miłość do naszego miasta, jak rów-
nież po domach wczasowych. Pra-
gnąłbym, aby była również archiwiza-
cja wszystkich dokumentów, zbieranie 
współczesnych dokumentów. Ale nie 
tylko, bo jeszcze masa zbiorów jest 
poza Dusznikami. Na przykład można 
sobie ściągnąć przepiękne złote mo-
nety, które były znalezione w domu 
wczasowym Grunwald. Pięćdziesiąt 
kilka monet jest w Muzeum Narodo-
wym. Można również podjąć współ-
pracę z Muzeum Przyrodniczym w 
Łodzi. Mało kto wie, że w Dusznikach 
mieliśmy muzeum, gdzie była kolek-
cja 11 tys. motyli, na ul. Wybickiego. 
Po kilku latach odnalazłem te moty-
le, trzy tys. motyli w oryginalnych sza-
fach są w Muzeum Przyrodniczym w 
Łodzi. Nawiązałem też kontakt z sa-
lonem Iłłakowiczówny, można rów-
nież dokonać wymiany przeróżnych 
precjozów związanych z tą poetką. 
Chciałbym również nawiązać więzi z 
Towarzystwem Miłośników Dusznik-
-Zdroju.

– Dlaczego to muzeum powinno 
powstać? Powinno powstać, bo ważne 
jest poznawanie historii tego miasta, 
poznawanie obiektów, no i znanych 
ludzi, którzy w naszym miasteczku 
byli. Chciałbym, żeby muzeum było 
bezpłatne, żeby było takim miejscem, 
gdzie następuje wymiana kulturalna, 
gdzie również dokonuje sią tłumacze-
nie starych wydawnictw, bo jesteśmy 
bardzo ubodzy, jeśli chodzi o historię 
Dusznik. Pozyskiwanie również zbio-
rów, współpraca z uczelniami… No i 
myślę, że powstanie takiego muzeum 
byłoby wspólnym sukcesem władz 
miasta i radnych. Naprawdę, historia 
jest bogata…

– Faktycznie zbiór jest przepięk-
ny i zgadzam się, jak najbardziej z 
panem, że takie muzeum w Dusz-
nikach powinno powstać – podsu-
mowała przewodnicząca.

Kwestia bazy
Zapytania do dyrektorów jednostek 
gminy rozpoczął radny Wojciech Ku-

klis. Interesowało go, czy w związku 
ze sprzedażą hali sportowej może 
dojść do sytuacji, że uczniowie 
będą ćwiczyć na szkolnym kory-
tarzu. To pytanie jednego z rodziców 
– zaznaczył. Wszak możliwa jest sytu-
acja, że hala będzie zajęta w całości 
przez sportowców, którzy będą mieli 
pierwszeństwo. – Czy szkoła jest przy-
gotowana na taką ewentualność, żeby 
zapewnić lekcje wf na odpowiednim 
poziomie? 

Renata Brodziak, dyrektorka Miej-
skiego Zespołu Szkół: – Jeśli chodzi o 
bazę szkoły, to ja zapraszam do szko-
ły, szczególnie komisję oświaty, żeby 
państwo zobaczyli, czym szkoła dys-
ponuje. Jeśli chodzi o poziom lekcji, 
przygotowanie merytoryczne moich 
nauczycieli, uważam, że ono jest bar-
dzo wysokie. Pod względem meryto-
rycznym jesteśmy w stanie zapewnić 
lekcje na niezmiennie wysokim po-
ziomie. Jeśli chodzi o lekcje na ko-
rytarzu, nie wyobrażam sobie takiej 
sytuacji. Szkoła dysponuje trzema sa-
lami gimnastycznymi i salą fitness, a 
więc w sumie mamy cztery obiekty. 
One oczywiście wymagałyby odświe-
żenia, wymagałyby doposażenia. Na 
pewno, z całą odpowiedzialnością mó-
wię, że hala sportowa daje większe 
możliwości, natomiast, też z całą od-
powiedzialnością odpowiadam, że nie 
wyobrażam sobie, żebym w XXI w. 
organizowała zajęcia na korytarzach 
szkolnych. Przy czterech obiektach, 

którymi dysponuje szkoła, te zajęcia 
będą odbywały się w salach gimna-
stycznych. Natomiast do naszego pla-
nu finansowego ja składam od kil-
ku lat wnioski o wygospodarowanie 
środków na remont przynajmniej jed-
nej sali gimnastycznej. Mam nadzieje, 
że w tym roku radni pochylą się nad 
tym tematem i otrzymamy dofinanso-
wanie na wyremontowanie sali przy 
ul. Sportowej. 

– Ja znam oczywiście te sale sporto-
we (...). Równie dobrze można poćwi-
czyć sobie w pokoju nauczycielskim, 
bo to są sale niewymiarowe. Są ja-
kie są. Może w liceum tak, jeszcze jest 
normalna sala… – polemizował rad-
ny Kuklis. Zapytał, czy jest koncepcja 
rozbudowy hali przy szkole podsta-
wowej. Jego zdaniem od jej ściany do 
muru oddzielającego obiekt od osie-
dla jest wystarczająco dużo miejsca.

– Proszę pana, ja oczywiście bardzo 
liczę na to, że państwo radni i władze 
miasta pochylą się nad kwestią bazy, 
jaką dysponuje szkoła, w tym Szkoła 
Mistrzostwa Sportowego – odpowie-
działa dyr. Brodziak. – Temat dotyczą-
cy obiektów wokół ulicy Wybickiego 
jest przedmiotem debat od wielu lat 
i bardzo liczę, że to wielkie przedsię-
wzięcie w postaci COS-u, który uwa-
żam, że jest dużą szansą, ogromną 
szansą dla miasta, ale ja upatruję też w 
tym szansę dla szkoły. Więc na pewno 
i państwo radni i władze miasta muszą 
zastanowić się, oczywiście wspólnie z 

przedstawicielami szkoły, jak dosto-
sować wizerunkowo i pod względem 
posiadanych obiektów bazę szkoły do 
funkcjonowania w pobliżu obiektów, 
które będą obiektami na najwyższym 
poziomie. Więc na pewno tak, to wy-
maga modernizacji, na pewno szko-
ła, która ma w swoim zespole Szko-
łę Mistrzostwa Sportowego już 20 lat 
temu powinna mieć obiekty, no, któ-
re byłyby godne szkoły Mistrzostwa 
Sportowego. Wierzę, że uda się wy-
negocjować porozumienie z COS-
-em odnośnie przynajmniej możliwo-
ści korzystania z części tych obiektów 
przez zawodników, przez kluby spor-
towe, które jednak wychowują talenty 
na miarę i na skalę europejską i świa-
tową. W to wierzę i jestem przekona-
na, że przy państwa udziale uda się ja-
kiś konsensus ustalić.

To się robi
W zastępstwie nieobecnego burmi-
strza Piotra Lewandowskiego wyja-
śnienia dot. spraw poruszanych na 
ostatnich komisjach i sesji przedstawi-
ła wiceburmistrzyni Karolina Łuszcz-
ki. W związku z pytaniami, które pa-
dły na posiedzeniu Komisji Finansów 
w przeddzień sesji, skupiła się na sta-
nie realizacji gminnych inwestycji, 
przede wszystkim tych z finansowym 
udziałem Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. 
� Modernizacja oświetlenia – zle-

cono wykonanie projektu, ma być 
gotowy do końca roku. Realizacja 
będzie miała miejsce w roku przy-
szłym.

� Prace modernizacyjne przy ko-
ściele św. Piotra i Pawła – ich 
dalszy ciąg będzie mógł być dofi-
nansowany po złożeniu przez ks. 
proboszcza wniosku do gminy na 
zasadach określonych w uchwa-
le podjętej podczas sesji 26 sierp-
nia br.

� Przebudowa muru oporowego 
przy ul. Kłodzkiej – gotowa jest 
dokumentacja projektowa, gmina 
oczekuje na opinię konserwatora 
zabytków. Jeśli ta będzie pozytywna, 
jeszcze w tym roku rozpisane zosta-
nie zapytanie ofertowe na realizację 
tego zadania.

� Dokumentacja projektowa na 
modernizację ul. Wiejskiej, 
Zdrojowej i Miejska Górka – 
przygotowywane jest postępowanie 
przetargowe.

� Projekt Czysta Energia, realizo-
wany w ramach Klastra Energii, 
którego nasza gmina jest liderem 
– projekt jeszcze nie ruszył, ponie-
waż nadal nie rozstrzygnięty jest 
konkurs w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego (fundu-
sze unijne). Środki na udział gminy 
w tym projekcie są przewidziane w 
budżecie miasta.

� Dofinansowanie do wymiany 
źródeł ogrzewania dla miesz-
kańców: – W związku z tym, że 

Dariusz Giemza: W Dusznikach mieliśmy muzeum, gdzie była
kolekcja 11 tys. motyli
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zbliżamy się powolutku ku końco-
wi rozliczania projektów w ramach 
RPO, gdzie gmina, pracownicy gmi-
ny bardzo mocno się zaangażowali, 
żeby pomóc mieszkańcom, te wnio-
ski o płatność są składane na bie-
żąco. Natomiast pojawiła się szan-
sa, że osoby, które znajdowały się 
na liście rezerwowej, tam było oko-
ło 15 wniosków, które nie otrzyma-
ły dofinansowania, prawdopodob-
nie otrzymają to dofinansowanie. 
Już wiemy, że te osoby na bieżąco 
otrzymują informacje. Otrzymają 
dofinansowanie właśnie nie w ra-
mach Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych, a w ramach RPO, 
czyli Regionalnego Programu Ope-
racyjnego. Dlatego, że okazało się, 
że w ramach wszystkich gmin, 
które składały wniosek, mamy ta-
kie oszczędności, że prawdopodob-
nie nasi mieszkańcy właśnie z tych 
środków będą mogli skorzystać.

� Dokumentacja dot. projektu bu-
dowy kolei linowej – zadanie zre-
alizowane.

� Modernizacja przepustów dro-
gowych – zlecono DZK oszacowa-
nie kosztów.

� Zakup budek handlowych – two-
rzona jest ich koncepcja architek-
toniczna. 

� Modernizacja placu zabaw przy 
szkole – w pierwszym zapytaniu 
ofertowym nie wpłynęła żadna 
oferta na wykonanie tego zadania, 
ogłoszono zatem drugie zapytanie.

� Modernizacja mostków w części 
zdrojowej – przygotowywane jest 
ogłoszenie przetargowe.

� Modernizacja kładki przy ul. 
Słowackiego – zadanie zostało 
wstrzymane ze względu na prawdo-
podobną konieczność przesunięcia 
środków na nie przeznaczonych na 
kosztowniejszą niż zakładano mo-
dernizację mostków w Zdroju.

� Przebudowa pl. Warszawy – 
trwa przygotowywanie dokumenta-
cji projektowej. Ma być gotowa do 
końca listopada. Jeśli uda się prze-
prowadzić przetarg w br., z począt-
kiem przyszłego ruszą prace bu-
dowlane.

� Modernizacja remizy strażac-
kiej – prace trwają. Termin ich za-
kończenia nie jest zagrożony.

� Modernizacja ul. Olimpijskiej
– postępowanie przetargowe jest 
przygotowane, oczekuje się na do-
kumenty z Lasów Państwowych, 
które dofinansowały inwestycję.

� Modernizacja ulic Podgórze i 
Willowej – przygotowywane jest 
postępowanie przetargowe. 

� Instalacja fotowoltaiki na wieży 
widokowej na Orlicy – wpłynęły 
dwie oferty na wykonanie zadania. 
Powinno zostać ukończone do po-
łowy października br. Instalacja po-
zwoli na uruchomienie monitorin-
gu na wieży.

Polanica żąda więcej
Wiceburmistrzyni przypomniała, że 
dobiega końca spis powszechny. Za-
prosiła mieszkańców do mobilnego 
punktu spisowego, który nazajutrz ma 
pojawić się przed ratuszem, by ułatwić 
wypełnienie tego obowiązku.

Czy prowadzone są rozmowy 
dotyczące podpisania nowego po-
rozumienia w sprawie zrzutu ście-
ków do oczyszczalni w Polanicy?
Czy nowe stawki opłat zostały już 
ustalone? – pytał prezesa DZK Piotr 
Zilbert, podkreślając, że w tym roku 
traci ważność decyzja w sprawie taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków 
i DZK będzie musiało zwrócić się do 
Wód Polskich o wydanie nowej decy-
zji w sprawie taryf.

Taryfa obowiązująca w tej chwili 
jest ważna do końca przyszłego roku 

– poinformował prezes Sławomir Szy-
maszek. – W obecnej sytuacji ta tary-
fa jest niewystarczająca na pokrycie 
naszych kosztów zakładowych, wręcz 
w tej chwili zakład musi wypracować 
gdzieś indziej środki, żeby pokryć to 
zadłużenie. W tej chwili dopłacamy 
jako zakład ok. 3,30 zł do każdego 
metra sześciennego wody i ście-
ków. Mamy na tej działalności duże 
straty – oznajmił. Te straty są konse-
kwencją wzrostu kosztów, w tym opłat 
za hurtowy odbiór ścieków. 

Szymaszek mówił o rozmowach 
prowadzonych z Miejskim Zakładem 
Komunalnym w Polanicy w spra-
wie opłat za odbiór ścieków. Polanic-
ki MZK pozwał DZK o zapłatę ok. 76 
tys. zł z tytułu niezrealizowania planu 
zrzutu ścieków w ub. roku. A prze-
cież w związku z pandemią nie działa-
ły hotele, pensjonaty i sanatoria. Jeśli 
sąd uzna racje MZK, DZK będzie mu-
siało zapłacić w sumie ok. 100 tys. zł. 

Umowa z MZK na odbiór ścieków 
obowiązywała do czerwca br. Według 
prezesa, już w pierwszym półroczu 
DZK nie było stać na stawki dyktowa-
ne przez MZK, zaś stawki wyznaczone 
od lipca są „potężne”, dużo większe niż 
te, którymi obciążani są mieszkańcy 
Dusznik. A przecież DZK ponosi jesz-
cze koszty swojej działalności, utrzy-
mania sieci itd. 

DZK jako spółka nie może dopła-
cać do usług świadczonych na rzecz 
swoich klientów. W związku z tym 
najprawdopodobniej konieczna bę-
dzie zmiana taryfy dot. odprowadza-
nia ścieków.

Najbardziej kosztotwórczym skład-
nikiem opłaty za hurtowy odbiór ście-
ków przez polanicką oczyszczalnię 
jest opłata dzierżawna, którą MZK 
wnosi do budżetu gminy Polanica. To 
800 tys. zł rocznie. – I my się na to 
składamy – tłumaczył prezes.

Szansą na kompromis w spra-
wie opłat za ścieki ma być planowa-
ne spotkanie burmistrzów Szczytnej i 
Dusznik oraz wójta Kłodzka z burmi-
strzem Polanicy. 

Przypomnijmy, że temat był poru-
szany również na sesji sierpniowej. 
Burmistrz Piotr Lewandowski powie-
dział wówczas, że oczyszczalnia w Po-
lanicy powstała nie ze środków po-
lanickiej gminy, tylko z dotacji, a cel 
jej budowy był celem publicznym. 
Wspólnie ze Szczytną Duszniki starają 
się nie dopuścić do do zmiany statusu 
umowy z międzygminnej na między 
spółkami. Chodzi o to, by idea funk-
cjonowania oczyszczalni jako celu pu-
blicznego nie została zastąpiona zwy-
kłymi zasadami biznesowymi, bo to 
mogłoby prowadzić do sztucznego za-
wyżania cen.

Małgorzata Hołyst zwróciła się do 
prezesa Szymaszka z prośbą o znale-
zienie „złotego środka” w kwestii tego, 
kto będzie otwierał boksy z odpada-
mi przy wywózce śmieci zmiesza-
nych. Piotr Zilbert: – No ja chciałam 
tylko wyrazić taką radość z tego, że te 
boksy zostaną wykorzystane, te, któ-
re zostały zakupione ze środków Unii 
Europejskiej. Chyba tam nawet od sa-
mego początku mówiłem, że pomysł 
rozbierania tych boksów jest bezce-
lowy.

O 2 zł rocznie
Rada jednogłośnie podjęła pierwszą 
z zaplanowanych na tę sesję uchwał 
– w sprawie wyrażenia zgody na 
oddanie nieruchomości w dzier-
żawę oraz odstąpienia od obowiąz-
ku przetargowego trybu zawar-
cia umowy dzierżawy. Chodzi o 
fragment działki 15/29, obręb Ziele-
niec (przy głównym parkingu), o po-
wierzchni zaledwie 1 m kw. Uchwałę 
przyjęto na wniosek firmy BRK Ne-
twork Devices z Nowej Rudy, która na 
tym terenie chce umiejscowić szafę 

teletechniczną. „Dzięki inwestycji fir-
my BRK Network Devices mieszkań-
cy, turyści i przedsiębiorcy Zieleńca 
uzyskają dostęp do szerokopasmowej 
sieci Internet za pomocą kabla świa-
tłowodowego” – czytamy w uzasadnie-
niu uchwały. Dzierżawa ma potrwać 
10 lat. Zgoda dotyczy jeszcze innego 
podmiotu, jednak z powodu tożsamo-
ści terenu podejmuje się jedną uchwa-
łę.

Procedowanie projektu uchwały w 
sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości 
na 2022 r. rozpoczęło wystąpienie 
skarbniczki gminy Katarzyny Skow-
ron. Przypomniała na wstępie, że gór-
ne stawki podatku od nieruchomości 
wyznaczane są przez ministra wła-
ściwego ds. finansów publicznych z 
uwzględnieniem wskaźnika wzrostu 
cen towarów i usług. Podała, że wg 
projektu uchwały stawka podatku od 
gruntów:
� związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej wzrośnie o 
4 gr,

� pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi lub wodami powierzch-
niowymi płynącymi jezior i zbiorni-
ków sztucznych – o 18 gr,

� pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 
o 2 gr,

� niezabudowanych objętych obsza-
rem rewitalizacji – o 12 gr.
Stawka podatku za budynki lub ich 

części:
� mieszkalnych – wzrośnie o 4 gr,
� związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej – o 90 gr,
� zajętych na prowadzenie działalno-

ści gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siew-
nym – o 42 gr,

� związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych – o 19 gr,

� pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 
o 31 gr.
Procentowa stawka podatku od bu-

dowli pozostaje bez zmian.
Żeby zobrazować wzrost stawek 

podatku dla przeciętnego mieszkańca, 
przewodnicząca podała, że właściciel 
50-metrowego mieszkania zapłaci 
w przyszłym roku więcej o 2 zł.

Wiceprzewodniczący rady Jakub 
Biernacki, pełniący jednocześnie 
funkcję przewodniczącego Komisji 
Finansów, podał, że członkowie komi-

sji zaopiniowali projekt uchwały jed-
nogłośnie pozytywnie.

Czy przyjęte w projekcie stawki to 
te maksymalne? – zapytał Wojciech 
Kuklis, rozpoczynając dyskusję nad 
projektem. Skarbniczka potwierdziła 
– tak jak co roku, tak i teraz przyjmo-
wane są stawki maksymalne. Dlacze-
go? Przede wszystkim z tego powo-
du, że dochody bieżące naszej gminy 
są zdecydowanie za niskie w stosun-
ku do wydatków bieżących. Ponadto 
dlatego, że gminy, które nie stosują 
maksymalnych stawek, czyli rezygnu-
ją z części należnych im podatków, są 
traktowane jako bogate i nie otrzymu-
ją maksymalnego możliwego wspar-
cia finansowego.

O zmiany w kwestii opłaty targowej 
zapytała Małgorzata Hołyst. Ktarzyna 
Skowron wyjaśniła, że opłaty targowe 
zostały odgórnie zawieszone w związ-
ku z pandemią, a gmina otrzymała 
w związku z tym rekompensatę. Nie 
wiadomo jeszcze jakie będą decyzje w 
kwestii tej opłaty na przyszły rok.

Uchwałę przyjęto dziesięcioma gło-
sami. Przeciwko głosowali Mieczy-
sław Jakóbek, Wojciech Kuklis i Piotr 
Zilbert 

Dorzucanie na śmieci
Jednogłośnie podjęto uchwałę w 
sprawie zmiany uchwały nr 
XXXI/192/21 Rady Miejskiej w 
Dusznikach-Zdroju w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy Dusz-
niki-Zdrój na rok 2021. Oprócz 
formalnych zmian dotyczących kla-
syfikacji budżetowej oraz innych po-
mniejszych, plan wydatków zmniejszo-
no m.in. o 100 tys. zł przeznaczonych 
na modernizacje mostków w Zdroju. 
Okazało się, że mostki trzeba właści-
wie zbudować od nowa, w związku z 
czym należało zmienić klasyfikację 
budżetową takiego wydatku, a ponad-
to koszt ten ma zostać pokryty z do-
finansowania uzyskanego z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Ponadto plan wydatków zmniejszono 
o 55 tys. zł z tytułu odsetek od kredy-
tów (będą mniejsze niż przewidywa-
no), zwiększono o 120 tys. zł w związ-
ku z opłatami za pobyt mieszkańców 
gminy w domach pomocy społecznej 
oraz o 55 tys. zł z przeznaczeniem na 
pokrycie kosztów gospodarki odpada-
mi komunalnymi.

I o ten ostatni wydatek zapytał Mar-
cin Zuberski. 

– To wynika z tego, jak wszyscy do-
skonale wiemy, że nasze dochody z 
tego tytułu nie pokrywają wydat-

ków, gmina corocznie dopłaca.
W obecnym roku okazało się, że ten 
plan jest zdecydowanie za mały. Tu-
taj udało się na chwilę obecną znaleźć 
możliwość przeniesienia między, tak 
jak mówiłam już, wydatkami z tytułu 
odsetek od kredytów, 55 tys. zł. Myślę, 
że to nie będzie ostatnia zmiana, je-
żeli chodzi o odbiór odpadów komu-
nalnych – odpowiedziała Katarzyna 
Skowron. Skarbniczka zwróciła uwa-
gę, że przeciętne tegoroczne faktury z 
tego tytułu opiewały na 115-120 tys. zł, 
zaś ostatnia, z sierpnia, już na 185 tys. 
zł. Powodem wzrostu wydatków jest 
głównie ogromne zwiększenie ilości 
odbieranych odpadów zmieszanych w 
ostatnich miesiącach. Wygląda na to, 
że pieniędzy na śmieci jeszcze w tym 
roku trzeba będzie dorzucić.

Projekt uchwały o zmianie budże-
tu został pozytywnie zaopiniowanych 
przez Komisję Finansów. Jej prze-
wodniczący Jakub Biernacki zwró-
cił uwagę na ogromne zwiększenie 
obowiązkowych wydatków na pobyt 
mieszkańców gminy w domach po-
mocy społecznej (z 220 do 340 tys.) i 
podkreślił, jak ważne są w takich sytu-
acjach dochody bieżące gminy, z któ-
rych takie wydatki muszą być pono-
szone, bo gmina nie otrzymuje na ten 
cel żadnego dofinansowania, żadnej 
refundacji. 

Kolejną uchwałą rada powo-
łała Patrycję Bednarz na wice-
przewodniczącą Komisji Uzdro-
wiskowej i Spraw Gospodarczo-
-Technicznych. Przewodniczący ko-
misji Marcin Zuberski po rozmowach 
z radnymi zaproponował kandydatu-
ry Patrycji Bednarz i Piotra Zilberta, 
ale Zilbert nie wyraził zgody na kan-
dydowanie, opowiadając się za wybo-
rem radnej Bednarz. – Nie chciałbym 
uczestniczyć w żadnych, że tak po-
wiem, gremiach prezydialnych, o, tak 
to nazwę. Ja sobie tu z boku siedzę… 
Ja myślę, że to mi odpowiada. Przynaj-
mniej w tej kadencji – komentował.

Grabić, nie dmuchać
Pod nieobecność burmistrza Piotra 
Lewandowskiego, na zapytania rad-
nych do jego sprawozdania częścio-
wo odpowiadała wiceburmistrzyni, a 
te, na które nie znała odpowiedzi, były 
notowane, a radni mają otrzymać od-
powiedzi drogą elektroniczną. 

Zarządzeniem w sprawie zakazu 
stosowania dmuchaw na terenie mia-
sta zainteresował się Wojciech Kuklis, 
pytając, czy chodzi tylko o dmuchawy 
spalinowe, czy także akumulatorowe. 

Sławomi Szymaszek prezes DZK Sp. z o.o.: W  tej chwili dopłacamy jako zakład ok. 3,30 zł do każdego metra sześcienne-
go wody i ścieków. Na fotografii oczyszczalnia ścieków w Polanicy-Zdroju, która obsługuje dusznickie wodociągi
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– W związku z tym, że wpływa-
ły do nas sygnały od mieszkańców i 
tych sygnałów było naprawdę bardzo 
dużo, poza tym też sygnał od państwa 
radnych, pan burmistrz zdecydował o 
takim zarządzeniu, że zakazuje uży-
wania jakichkolwiek dmuchaw na 
terenie miasta. Nie tyle o hałasowa-
nie chodzi, zarzuty dotyczyły głównie 
zapylenia, które przy tym procesie po-
wstaje. (...) I coraz więcej miast decy-
duję się właśnie na takie kroki – wyja-
śniła Karolina Łuszczki. Zarządzenie 
dotyczy wyłącznie terenów należą-
cych do miasta, nie dotyczy pose-
sji prywatnych.

– Jak w takim razie będzie oczysz-
czana z liści Aleja Chopina? – docie-
kała Małgorzata Hołyst. Wicebur-
mistrzyni odpowiedziała, że poprzez 
grabienie, ale zastrzegła, że musi się 
jeszcze w tej sprawie upewnić. Pa-
trycja Bednarz wyraziła obawę, że w 
związku z tym pewnie wzrosną koszty 
utrzymania alei, ale wiceburmistrzyni 
przypomniała, że dmuchawy też wy-
magają obsługi oraz paliwa lub ener-
gii elektrycznej, więc koszt nie powi-
nien być znacząco wyższy.

Nie do udźwignięcia
Ostatnią część sesji, przeznaczoną jak 
zwykle na interpelacje, zapytania i 
wolne wnioski, rozpoczął Ryszard Ol-
szewski upominając się po raz kolej-
ny o udostępnienie umowy użyczenia 
tzw. fabryki śniegu, zainstalowanej w 
ostatnim sezonie zimowym przed mi-
strzostwami Europy w biathlonie na 
Jamrozowej Polanie. – Chodzi mi o to, 
czy to było użyczenie za darmo, czy 
było płacone. I to jest sprawa sprzed 
dwóch miesięcy i nie dostałem do dzi-
siaj odpowiedzi – przypomniał radny.

– Jeżeli, panie radny, nie dostał pan 
odpowiedzi, to gwarantuję i obiecu-
ję, że taka odpowiedź do pana trafi. 
Ja poproszę panią dyrektor osobiście 
o przygotowanie tej odpowiedzi – za-
pewniła wiceburmistrzyni.

Mateusz Rybeczka: – Mam pytanie 
odnośnie skibusa. Zbliża się sezon zi-
mowy, przyszło do nas pismo też z 
Zieleńca, żeby miasto w jakiś sposób 
się do tego ustosunkowało i wiem, że 
to jest istotny element dla  naszych tu-
taj właścicieli hoteli, żeby mogli zbu-
dować ofertę czy mogli rzetelną in-
formację przedstawić swoim gościom, 
którzy chcą przyjechać. 

Karolina Łuszczki zaproponowała, 
by o skibusie porozmawiać w komi-
sjach – czy w ogóle, przy aktualnym 
stanie dochodów bieżących, temat po-
winien być w tym roku podejmowany.

Patrycja Bednarz: – Ja mam pyta-
nie w imieniu wspólnoty mieszkanio-
wej Kłodzka 23. Tam jakieś dwa lata 
temu zostały rozebrane komórki, któ-
re bezpośrednio przylegały do budyn-
ku. Po ich rozebraniu brakuje w bu-
dynku kawałka elewacji. Mieszkańcy 
mieli obiecane, że gmina w tym roku 
uzupełni tę elewację i ociepli ten ka-
wałek, gdyż tam są takie cegły na 
wierzchu i mieszkańcy skarżą się, że 
przemarzają im rury. Niestety w dal-
szym ciągu się tam nic nie dzieje i to 
pozostaje, nie widać żadnych zmian.

Wiceburmistrzyni: – Tu jest niestety 
podobna sytuacja, czyli brak środków 
jeżeli chodzi o wydatki bieżące gmi-
ny. No, to jest trudne do udźwignięcia 
w tym roku. Bardzo mocno oczekuje-
my listopada, dlatego, że rząd planuje 
pomoc dla samorządów, właśnie do-
tyczącą jakby wzmocnienia samorzą-
dów, jeżeli chodzi o dochody bieżą-
ce. (…) Mam nadzieję, że w listopadzie 
już coś będziemy wiedzieć i że otrzy-
mamy jakąś pomoc. Wiele razy pod-
kreślaliśmy, że my, rezygnując czy 
umarzając podatki, od nieruchomo-
ści chociażby, oczywiście, dostaliśmy 
pomoc państwa, ale na realizację in-
westycji. A tu jest mowa o wydatkach 

majątkowych. I z tego się bardzo cie-
szymy, bo takie pieniądze ciężko by 
było nam zdobyć. Natomiast jeże-
li chodzi o wydatki bieżące, tu mamy 
spory kłopot.

Bednarz postulowała, by przynaj-
mniej zabezpieczyć ten fragment ele-
wacji przed przemarzaniem. Łuszczki 
obiecała, że zorientuje się w tej kwe-
stii i odpowie.

Tajemnice licencji
Wojciech Kuklis: – Na ostatniej bo-
dajże sesji (...) padły takie spostrzeże-
nia i takie zapewnienia burmistrza, że 
mamy licencję „B”. Nie dostaliśmy li-
cencji „A” tylko ze względu na to, że 
nie było miejsc parkingowych. Pro-
szę państwa, ja mam tutaj przy sobie 
dokument (…), jest to protokół prze-
biegu posiedzenia Zarządu Polskiego 
Związku Biathlonu z dnia 10 września 
2021 r. I pozwolę sobie tylko zacyto-
wać bardzo krótko. 

– Pan prezes Polskiego Związku 
Biatlonu: Dziś porozmawiamy o sytu-
acji w Dusznikach, a decyzję może-
my podjąć w innym terminie. Mamy 
obawy, by się nie skompromitować 
nie podejmując się organizacji tej im-
prezy. Mamy różne sygnały z IBU, 
obiekt nie ma licencji na dzień dzi-
siejszy.

– Na to odpowiada pan Tomasz Ber-
nat, przedstawiciel Polskiego Związku 
Biatlonu, który dozorował wcześniej-
sze mistrzostwa: My jesteśmy partne-
rem dla IBU, mamy z nimi bardzo 
dobre relacje. Jeśli wiemy, że źle się 
dzieje na obiekcie, powinniśmy z wy-
przedzeniem ich poinformować o sy-
tuacji. Obecnie wiele spraw nie jest 
zrobionych po stronie Dusznik. Po-
trzebne są finanse, które nie są za-
bezpieczone. Plan działania, którego 
brak, i komitet organizacyjny obec-
nie niepowołany. Inspekcja, która 
była przeprowadzona, była pod ką-
tem uzyskania licencji „A”, gdzie od 
początku mówiłem, że to niereal-
ne. Aplikując o obiekt, powinien być 
przygotowany, w tym czasie nawet 
nie zatwierdzono licencji „B”. Jest ra-
port z zaleceniami, które należy wy-
konać, aby otrzymać choćby licencję 
„B”. Na posiedzeniu IBU w paździer-
niku zapadnie taka decyzja. Mogliby-
śmy zaprosić władze Dusznik i pew-
nie otrzymalibyśmy zapewnienie, że 
wszystko będzie dobrze, tak jak wiele 
razy mi zapewniano i nigdy nie do-
trzymano słowa. Sytuacja jest niefaj-
na i musimy jako związek reagować. 
Duszniki jako partner nie działa czy-
sto, są problemy z rozliczeniem, wie-
le spraw jest ukryte, IBU też oczekuje 
od związku relacji i opinii w sprawie.

– Dużo jeszcze bym mógł czytać, 
bo jest tego troszeczkę – kontynuował 
radny –  dlatego jeśli ktoś z państwa 
będzie zainteresowany sprawą, którą 
już poruszałem, zapraszając między 
innymi z mojej inicjatywy pana preze-
sa profesora Waszkiewicza, żeby wam 
trochę rozjaśnił, jak to się wszystko 
odbywa, to ja podzielę się tym doku-
mentem. A z drugiej strony, pani bur-
mistrz, ja bym prosił o pisemną od-
powiedź mi na pytanie, czy mamy 
licencję IBU kategorii „B” na obiekt?

Wiceburmistrzyni obiecała przeka-
zanie burmistrzowi oraz dyrektorce 
Mokisu prośby o przygotowanie pi-
semnej odpowiedzi w tej sprawie. Cy-
towany przez Kuklisa protokół został 
powielony i przekazany radnym.

Na pytania Wojeciecha Kuklisa po-
stanowił odpowiedzieć „może chociaż 
po części, we własnym imieniu” Piotr 
Zilbert. – Zacznę od pierwszej sprawy. 
Więc licencji „B” na ten moment nie 
ma, ona wygasła. W moim przekona-
niu jej nie będzie. Nie będzie również 
na obiekt Jamrozowa Polana. Nie bę-
dzie również licencji „A”, która między 
innymi była, że tak powiem, we wnio-

sku o dofinansowanie tego obiektu 
w roku bodajże 2017 czy 2016, który 
był złożony do Ministerstwa Sportu, 
gdzie dofinansowanie było tam 12 czy 
14 mln zł. Podstawowym warunkiem 
tego wniosku, czy uzasadnieniem tego 
wniosku, było to, że obiekt Jamrozo-
wa Polana ma być zmodernizowa-
ny na potrzeby uzyskania licencji „A”. 
Takiej licencji „A” ten obiekt nie uzy-
ska według mnie. Więc można powie-
dzieć, że te pieniądze zostały wyrzuco-
ne w błoto. Nie wiem, czy w związku 
z tym, mam nadzieję, że nie, instytucja 
Ministerstwo Sportu, które dofinanso-
wały ten obiekt, biorąc pod uwagę to 
uzasadnienie, nie będzie żądało od nas 
zwrotu tych pieniędzy. Mam nadzieję, 
że nie. A myślę, że ta sprzedaż tej nie-
ruchomości jest między innymi spo-
wodowana właśnie tym, żeby ukryć 
wszystkie nieprawidłowości ewentual-
ne, które tam…

Tu wiceprzewodniczący przerwał 
radnemu dopytując, czy to jest wolna 
wypowiedź czy jakieś konkretne pyta-
nie. – Ja mam prawo do takiej wypo-
wiedzi – odparł Zilbert i kontynuował. 
– Również nie będzie zawodów praw-
dopodobnie w przyszłym roku IBU, 
które są planowane w styczniu czy w 
lutym 2022 r. Jak również nie będzie 
żadnych zawodów w kalendarzu IBU, 
który jest teraz na jesień zapowiada-
ny na przyszłe lata. Także tak sytuacja 
wygląda proszę państwa w mojej opi-
nii z obiektem Jamrozowa Polana. (...) 
Ja sobie daję tak pół roku, powiedz-
my gdzieś do marca, zobaczymy, czy 
te wszystkie złe przepowiednie, które 
ja tutaj pozwoliłem sobie dzisiaj wypo-
wiedzieć, się spełnią.

Zilbert dopytywał ponadto o powo-
dy nieobecności burmistrza i opusz-
czenia obrad przez przewodniczącą. 

Podgórze też chce gazu
O możliwość zapoznania się z pi-
smem – wnioskiem mieszkańca, któ-
ry poskarżył się radzie na działalność 
Komisji Mieszkaniowej, zwrócił się 
Marcin Zuberski. Wiceprzewodni-
czący Jakub Biernacki, który chwilę 
wcześniej zastąpił przewodniczącą w 
prowadzeniu obrad po jej wyjściu, po-
prosił, by Urząd Miasta przekazał rad-
nym to pismo.

Odniosła się do tego postulatu 
Małgorzata Hołyst, która w Komisji 
Mieszkaniowej pracuje społecznie. 
– Myśmy rozpatrywali ten wniosek, 
byliśmy na wizji lokalnej – poinfor-
mowała. Jej zdaniem jednak udostęp-
nienie wniosku mieszkańca wszyst-
kim radnym jest niemożliwe ze 
względu na ochronę danych osobo-
wych. Nad wnioskiem natomiast mo-
głaby się pochylić Komisja Skarg i 
Wniosków, jeśli chciałaby sprawdzić, 
czy faktycznie mieszkaniec ma rację 
w swojej wypowiedzi. 

Radna nawiązała ponadto do py-
tania Piotra Zilberta i poinformowa-
ła, że przewodnicząca rady wyszła w 
związku z wyjazdem na urlop. Z kolei 
zamiast burmistrza obecna jest jego 
zastępczyni – zauważył wiceprzewod-
niczący. 

Zamykając sesję Biernacki przypo-
mniał radnym o terminie składania 
wniosków do przyszłorocznego bu-
dżetu. Ponadto zwrócił się też wicebu-
rmistrzyni o przekazanie burmistrzo-
wi prośby o przygotowanie informacji 
nt. rozmów prowadzonych przez gmi-
nę z Polską Spółką Gazownictwa w 
sprawie doprowadzenia gazu ziemne-
go do Zieleńca. Mieszkańcy Podgórza 
liczą, że gazociąg zostanie poprowa-
dzony przez tę część miasta – podkre-
ślił wiceprzewodniczący.

Sesja trwała niespełna półtorej go-
dziny.

Krzysztof Jankowski

Jesień w młynie 
papierniczym
Zapraszamy do Muzeum Papiernictwa, w którym 
prócz stałych wystaw, takich jak historyczna trasa 
„Z papierem przez dwa tysiąclecia” czy multime-
dialna „Polski pieniądz papierowy”, możemy zwie-
dzić interesujące wystawy czasowe.

Podczas prac remontowych wieży 
i dachu kościoła pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Lutomierzu koło 
Ząbkowic Śląskich jesienią 2018 r. od-
kryta zostaje „kapsuła czasu”, pamięta-
jąca moment wcześniejszego remontu 
świątyni w okresie międzywojennym. 
Nosi w sobie intrygującą zawartość 
- spisane niemal sto lat temu doku-
menty, a także pewną ilość pieniędzy 
– banknotów i monet. To niemieckie 
pieniądze inflacyjne, które stały się in-
spiracją do stworzenia nowej wystawy 
czasowej pt. „Tysiące, miliony, miliar-
dy. Skarb z Lutomierza w Muzeum 
Papiernictwa”. Na wystawie zobaczy-
my pieniądze inflacyjne nie tylko z 
Niemiec, ale również z Węgier czy 
Zimbabwe, dowiemy się czym jest zja-
wisko inflacji i jaki ma wpływ na ży-
cie zwykłych obywateli. Wystawie to-
warzyszy katalog.

W galerii sztuki papieru można 
obecnie podziwiać ekspozycję „W kli-
matach Schulza. Obrazy i słowa”, któ-
ra zainspirowana została twórczością 
genialnego grafika i prozaika Bruno 
Schulza, żyjącego w latach 1892–1942. 
Wystawa ma charakter wielowymia-
rowy – prezentuje grafiki uczestników 
warsztatów Dana Krygera, działające-
go w Centrum Edukacji Artystycznej 
Meyerhoff – oddziale Muzeum Sztu-
ki w Tel Awiwie oraz prace artystów 
współpracujących z Dawidem Hada-
rem, pracownikiem tegoż muzeum. 
Grafice towarzyszy klimatyczna foto-
grafia inscenizowana Mariusza Ko-

bielasa oraz poezja kłodzczanki Dag-
mary Kacperowskiej.

Serdecznie zapraszamy do udziału 
w warsztatach, podczas których moż-
na wyczerpać własne arkusze papie-
ru, metodą pochodzącą ze średnio-
wiecznej Italii. Uczestnicy tworzą i 
otrzymują na pamiątkę trzy kolorowe 
kartki o różnych kształtach, z dodat-
kiem komponentów roślinnych.

Wejście do Muzeum oraz warszta-
ty czerpania papieru podlegają ścisłej 
rezerwacji telefonicznej pod nume-
rem 748-627-424. Wewnątrz budyn-
ku obowiązkowe jest zakrywanie ust 
i nosa.

Muzeum Papiernictwa przy 
współpracy z Instytutem Pamięci 
Narodowej wydało album „Od wy-
miany do wymiany”, który od 13 
października jest do nabycia w za-
równo w muzealnym sklepie sta-
cjonarnym jak i internetowym: 
www.papieryczerpane.pl.

Album zawiera treści referatów wy-
głoszonych przez znawców i pasjo-
natów numizmatyki podczas zorga-
nizowanej w Muzeum Papiernictwa 
6 listopada 2020 r. konferencji, towa-
rzyszącej otwarciu wystawy „Od wy-
miany do wymiany. Banknoty polskie 
1945-1995”. Jest to wyjątkowa, boga-
to ilustrowana publikacja, zawierają-
ca zdjęcia wszystkich banknotów, ja-
kie Polacy nosili w swoich portfelach 
na przestrzeni 50 lat.

inf. MP

Wystawa czasowa „Tysiące, miliony, miliardy"
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Pandemia niezaszczepionych
KRONIKA CZASÓW ZARAZY (19)

� 16.09. W sezonie 2021/2022 pra-
wie 5 mln dawek szczepionek 
przeciw grypie ma trafić do Pol-
ski. Ponad 2 mln z nich zostanie 
przeznaczonych na rynek apteczny. 
Ministerstwo Zdrowia zapowiada bez-
płatną akcję szczepień dla nauczycie-
li, seniorów, personelu medycznego i 
pensjonariuszy DPS-ów.
� 16.09. Od momentu pierwszej 
zgłoszonej infekcji koronawiru-
sem, z powodu COVID-19 życie 
stracił jeden na 500 Amerykanów
– podaje CNN. W USA szaleje odmia-
na Delta. Szpitale walczą, by pomie-
ścić wszystkich pacjentów, a z koro-
nawirusem zmaga się coraz więcej 
dzieci. Notuje się ostatnio ok. 150 tys. 
nowych zakażeń i ok. 1.800 zgonów 
dziennie. Zaszczepiono dotychczas ok. 
54 proc. populacji tego kraju.
� 19.09. W dusznickim Klubie Senio-
ra przy ul. Orlickiej 8 już po raz dru-
gi otwiera podwoje okazjonalny punk-
tu szczepień przeciwko COVID-19 dla 
dorosłych. W godz. 8:00-12:00, tak jak 
poprzednio, bez konieczności wcze-
śniejszych zapisów, chętnym poda-
wana jest jednodawkowa szczepionka 
Johnson&Johnson. Szczepionkę przyj-
muje tym razem 24 osób (1 sierpnia 
było ich 85).
� 20.09. Firmy Pfizer i BioNTech 
ogłaszają, że ich szczepionka prze-
ciw COVID-19 może być stosowa-
na u dzieci w wieku 5–11 lat. Kon-
cerny zapowiadają rychłe złożenie 
wniosku o jej zatwierdzenie dla tej 
grupy wiekowej przez Amerykańską 
Agencję Żywności i Leków. Aktual-
nie w USA i w Europie można szcze-
pić przeciwko COVID-19 dzieci od 12. 
roku życia.
� 21.09. Ministerstwo Edukacji i Na-
uki informuje, że 99,9 proc. przedszko-
li i placówek wychowania przedszkol-
nego, 99,2 proc. szkół podstawowych i 
99,1 proc. szkół ponadpodstawowych 
pracowało poprzedniego dnia w try-
bie stacjonarnym. W porównaniu do 
zeszłego tygodnia liczba placówek 
pracujących zdalnie lub hybrydowo 
zwiększyła się o cztery (do 23) w przy-
padku przedszkoli i o 35 (do 190) w 
przypadku szkół.
� 21.09. Od 1 października na tery-
torium Watykanu wymagany będzie 
certyfikat sanitarny COVID-19 – in-
formuje Stolica Apostolska. Rezyden-
ci, pracownicy i odwiedzający będą 
musieli mieć ze sobą tzw. Zielony 
Certyfikat (Green Pass). Z obowiąz-
ku posiadania zaświadczenia wyłącze-
ni będą uczestnicy mszy, choć "wyłącz-
nie na czas trwania obrzędu".
� 22.09. Ministerstwo Zdrowia infor-
muje, że mając na uwadze zalecenia 
Rady Medycznej, rozpoczęto proces 
wystawiania skierowań do e-reje-
stracji na szczepienia dawką przy-
pominającą dla wszystkich osób, 
które ukończyły 50 rok życia oraz 
pracowników ochrony zdrowia ma-
jących bezpośredni kontakt z pacjen-
tem. Przypominającą dawkę stosuje 
się z zachowaniem odstępu co naj-
mniej 6 miesięcy po pełnym zaszcze-
pieniu przeciw COVID-19. Niezależnie 
od rodzaju szczepionki zastosowanej 

uprzednio podczas szczepienia pod-
stawowego u osób szczepionych daw-
ką przypominającą należy stosować 
szczepionkę Pfizer-BioNTech.
� 22.09. Najwięcej zachorowań na 
COVID-19 jest w województwach, w 
których jest najmniej osób zaszczepio-
nych przeciwko tej chorobie. Czwar-
ta fala koronawirusa jest pande-
mią niezaszczepionych – mówi w 
radiu RMF FM prezes Warszawskich 
Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sut-
kowski. 
� 23.09. Eksperci nie są w stanie jed-
noznacznie powiedzieć, dlaczego w 
Izraelu, gdzie w pełni zaszczepione 
jest 64 proc. populacji, utrzymuje się 
wysoki odsetek zakażeń COVID-19 
w przeliczeniu na mln mieszkańców 
(ok. 900), dwukrotnie wyższy niż np. 
w Stanach Zjednoczonych (ok. 400). 
Obecnie w Izraelu do szpitali trafiają 
w stanie ciężkim ludzie młodzi i nie-
zaszczepieni przeciw COVID-19.
� 25.09. Prezydent Francji Emmanu-
el Macron deklaruje, że jego kraj po-
dwoi dostawy szczepionek do uboż-
szych krajów, które nie są w stanie 
sobie pozwolić na przeprowadzenie 
kampanii szczepień. Zamiast 60 mln 
zapowiadanych dawek, Francja do-
starczy 120 mln. Na 4 mld dawek za-
aplikowanych do sierpnia br. na świe-
cie 80 proc. podano w państwach o 
wysokich lub wyższych niż średnie 
dochodach.
� 27.09. Amerykański miliarder Bill 
Gates pozostaje najchętniej wybiera-
nym celem ataków miłośników teo-
rii spiskowych. Zarzuca się mu m.in. 
celowe spowodowanie pandemii ko-
ronawirusa.
� 28.09. Prognozy wskazują, że ko-
ronawirus zostanie z nami na dłu-
go, a cyklicznie będą pojawiały się 
kolejne fale zakażeń, dopóki nie na-
będziemy odporności populacyjnej. – 
W miarę upływu czasu SARS-CoV-2 
będzie prawdopodobnie ewaluował 
w kierunku wirusa wywołującego ty-
powe przeziębienie. Aczkolwiek nie 
potrwa to miesiące, tylko lata – pro-
gnozuje epidemiolog prof. Maria 
Gańczak. (abczdrowie.pl)
� 29.09. dzienna liczba zakażeń w 
kraju przekracza tysiąc przypadków i 
wynosi 1.234. Minister zdrowia Adam 
Niedzielski mówi w Radiu Plus, że 
trzy powiaty z województwa lubelskie-
go powinny być w strefie żółtej. 
� 29.09. W Rosji zmarło na CO-
VID-19 w ciągu doby 857 osób; to naj-
wyższa liczba zgonów w tym kraju od 
początku pandemii.
� 30.09. Wszystkie prognozy, któ-
re mamy, wskazują, że apogeum 
czwartej fali nastąpi w listopadzie, 
ale niewykluczone jest przesunięcie 
na grudzień – mówi portalowi polska-
times.pl minister zdrowia Adam Nie-
dzielski.
� 30.09. W Wielkiej Brytanii odsetek 
zaszczepionych wynosi 66,8 proc. Po-
zwoliło to rządowi latem na zniesie-
nie właściwie wszystkich ograniczeń 
(wyjątki dotyczą obowiązków związa-
nych z podróżami zagranicznymi). Od 
tego czasu liczba nowych zachorowań 
utrzymuje się na stabilnym poziomie. 

Liczba hospitalizacji i ofiar śmiertel-
nych jest mniej więcej dziesięciokrot-
nie niższa niż zimą. W Europie wzor-
cowym przykładem pozostaje Dania, 
gdzie zaszczepione jest 75 proc. po-
pulacji i gdzie 10 września zniesio-
no właściwie wszystkie obostrzenia, a 
mimo to liczba nowych przypadków 
nie wzrosła. Podobnie wysoki odsetek 
wyszczepienia mają również Islandia, 
Portugalia i Hiszpania – we wszyst-
kich tych miejscach pandemia jest 
wyraźnie w odwrocie.(wyborcza.pl)
� 01.10. Wraca sezonowa grypa. Poja-
wiła się wcześniej niż zwykle. Według 
Ministerstwa Zdrowia dzienna liczba 
jej przypadków jest już 15 razy więk-
sza niż zachorowań na COVID-19. 
Zdarzają się przypadki koinfekcji, bo 
jeden wirus ułatwia zakażenie dru-
gim. Lekarze zalecają szczepienia, ale 
są problemy z dostępnością szczepio-
nek. Firmy farmaceutyczne pracują 
już nad preparatem łączącym szcze-
pionki przeciw obydwu infekcjom.
� 02.10. Firma Merck ogłasza, że jej 
eksperymentalna pigułka dla chorych 
na Covid-19 zmniejszyła liczbę hospi-
talizacji i zgonów o połowę. Zatwier-
dzenie leku do powszechnego użycia 
pozwoliłoby leczyć więcej osób, szyb-
ciej i taniej. Specyfik nie pomaga jed-
nak pacjentom, którzy są już hospitali-
zowani z ciężkimi objawami choroby.
� 06.10. Zaledwie tydzień po przekro-
czeniu progu tysiąca zakażeń dziennie 
ich liczba w kraju podwaja się osiąga-
jąc 2.085.
� 11.10. – Widzimy ewidentnie, że 
szczepienia działają. To znaczy że po-
równując się z wrześniem i paździer-
nikiem poprzedniego roku, w tej 
chwili mamy dwa razy mniej osób 

hospitalizowanych, niż było w 
październiku poprzedniego roku
– mówi minister zdrowia Adam Nie-
dzielski. – To oznacza że ta odporność 
naturalna jest już barierą dla rozwija-
nia się COVID-u, ale również jest też 
barierą chroniącą nas przed tymi naj-
gorszymi konsekwencjami. Oczywi-
ście to nie jest bariera, która chro-
ni ze 100-procentową skutecznością, 
ale też warto za każdym razem po-
wtarzać, że wśród osób hospitalizo-
wanych czy nowych infekcji, zgonów 
przede wszystkim to ten odsetek osób 
zaszczepionych jest bardzo niski, 1-2 
proc., w zależności od tego, czy mówi-
my o hospitalizacjach czy infekcjach 
czy zgonach – tłumaczy szef resortu.
� 11.10. Minister edukacji Przemy-
sław Czarnek zapewnia na antenie 
Polskiego Radia, że rząd chce utrzy-
mać naukę stacjonarną. – Dlatego w 
najbliższej przyszłości nie ma szans, 
byśmy systemowo kierowali dzieci i 
młodzież na naukę zdalną (…) Dzieci 
chodzą i będą chodziły do szkół sta-
cjonarnie – mówi. Podaje, że jak do-
tąd w bieżącym roku szkolnym 22 
tys. szkół pracowało normalnie, a w 
500 szkołach pojawiły się pojedyncze 
przypadki kierowania na naukę zdal-
ną na kilkanaście dni, w związku z 
kwarantanną.
� 12.10. We wrześniu zakażeń wśród 
zaszczepionych było ponad dwa razy 
mniej niż wśród niezaszczepionych, 
natomiast zgonów na COVID-19 
wśród zaszczepionych prawie cztery 
mniej niż wśród niezaszczepionych. 
(#SzczepimySię)
� 13.10. Koncern farmaceutyczny Pfi-
zer deklaruje, że jest w stanie opra-
cować i wyprodukować nową szcze-

Najczarniejsze scenariusze jak dotąd na szczęście się nie spełniły. Do połowy października przyrost zakażeń w kraju
nie przekroczył poziomu 3,3 tys. na dobę Najwięcej nowych przypadków jest w powiatach wschodnich, gdzie poziom
wyszczepienia jest najniższy.

pionkę w około sto dni, jeżeli trzecia 
dawka szczepionki nie będzie skutecz-
na dla któregoś z wariantów korona-
wirusa.
� 14.10. W ciągu ostatniej doby w 
Wielkiej Brytanii wykryto prawie 43 
tys. zakażeń koronawirusem. To naj-
większy dobowy przyrost od połowy 
lipca – informuje Sky News. 
� 15.10. We Włoszech wchodzi w 
życie rządowy dekret, na mocy 
którego warunkiem wejścia do 
miejsc pracy w całym kraju jest 
posiadanie przepustki sanitarnej, 
czyli potwierdzenia szczepienia 
przeciwko COVID-19, wyleczenia 
lub negatywnego wyniku testu. Brak 
przepustki może skutkować grzywną 
zarówno dla pracownika, jak i praco-
dawcy. To pierwsze takie obostrzenie 
w Unii Europejskiej.

15 października
� Od początku pandemii w powie-
cie kłodzkim wykryto 10.410 za-
każeń koronawirusem. Z tego w 
ciągu miesiąca przybyło 30 (poprzed-
nio – 10). Zgonów związanych z infek-
cją w tym czasie nie odnotowano. 
� W województwie dolnośląskim 
od początku pandemii zakaziło się 
215.703 osoby, zmarło 4.967.
� W kraju aktualnie zakażonych 
jest 186.863 osób (przed miesiącem 
– 161.257). Średnia zakażeń na 100 tys. 
mieszkańców w ciągu ostatnich sied-
miu dni to 6,73 (1,37). Liczba zakażo-
nych pacjentów wymagających respi-
ratorów wynosi 257 (91). Liczba osób 
na kwarantannie lub objętych nad-
zorem epidemiologicznym – 120.973 
(77.989). Od początku pandemii zaka-
ziło się ponad 2.93 mln mieszkańców 
naszego kraju, zmarło ponad 76 tys. 
Wykonano ponad 21,5 mln testów na 
obecność koronawirusa.
� Przeciwko COVID-19 zaszczepiono 
w Polsce pierwszą dawką 19,97 mln 
osób (przed miesiącem było to ponad 
19,6 mln), drugą (lub preparatem jed-
nodawkowym) – 19,65 mln (17,2 mln). 
W skali światowej Polska zajmuje 95. 
miejsce (przed miesiącem 88.) w od-
setku wyszczepienia populacji przy-
najmniej jedną dawką (52,9 proc.). 
Średnia UE to 68,17 proc. 
� W powiecie kłodzkim, liczącym 
ok. 155 tys. mieszkańców, wykona-
no dotąd 133.729 szczepień (przed 
miesiącem było 129.371). W pełni za-
szczepionych jest 61.878 (60.713) osób.
� Na świecie wykryto dotąd pra-
wie 240 mln zakażeń COVID-19, 
zmarło 4,89 mln osób. W przeli-
czeniu na 1 milion mieszkańców w 
liczbie aktywnych przypadków nadal 
przoduje Gwadelupa – departament 
zamorski Francji w Ameryce Środ-
kowej (127.860). Wśród krajów nasze-
go kontynentu – wciąż Wielka Bryta-
nia (20.271), za nią Norwegia (16.413) 
i Finlandia (18.513). Polska jest na 48. 
pozycji (4.944 aktywnych przypadków 
na milion mieszkańców).

Krzysztof
Jankowski

GMINA ODSETEK W PEŁNI
ZASZCZEPIONYCH

POLANICA-ZDRÓJ 56.9%

KŁODZKO (MIASTO) 51.8%

KUDOWA-ZDRÓJ 50.1%

DUSZNIKI-ZDRÓJ 50.0%

LĄDEK-ZDRÓJ 47.4%

LEWIN KŁODZKI 47.3%

KŁODZKO (G. WIEJSKA) 45.5%

BYSTRZYCA KŁODZKA 45.4%

SZCZYTNA 44.1%

RADKÓW 41.8%

Wg. danych rządowych na dzień 21.10.2021 z Serwisu RP www.gov.pl 
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Zagłosuj na projekt
w ramach budżetu
obywatelskiego 2022
Nabór na projekty do budżetu oby-
watelskiego 2022 dobiegł końca. 
W tegorocznej edycji mieszkańcy 
złożyli siedem propozycji. Od 18 
października do 5 listopada moż-
na oddać swój głos na jeden z pro-
jektów.

Przed mieszkańcami głosowanie 
na projekty, które zostaną zrealizowa-
ne ze środków gminy w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego. Wszystkie zgło-
szone propozycje przeszły pozytywnie 
weryfikację pod względem formalno-
-prawnym oraz faktycznej możliwości 
realizacji. W tegorocznej edycji kwo-
ta przeznaczona na realizację projek-
tów to 50.000 zł. Istotną zmianą jest 
fakt, że wartość jednego projektu nie 
może przekroczyć 25.000 zł. Pozwoli 
to na zrealizowanie dwóch projektów, 
na które odda głos największa liczba 
mieszkańców. 

Na jakie projekty
można zagłosować? 
Z roku na rok do budżetu obywatel-
skiego zgłaszane są coraz ciekawsze 
projekty. W tym roku swój głos moż-
na oddać na jeden z siedmiu projek-
tów:
PROJEKT NR 1

Dobry Start
Malucha

PROJEKT NR 4

Szachowa
Przystań

PROJEKT NR 5

Sportowe
Szaleństwo Teqball

PROJEKT NR 7

Wyspa rozmów
wifi free

PROJEKT NR 6

Poprawa infra-
struktury sporto-
wej na stadionie 
im. Kazimierza 
Górskiego oraz 
zakup sprzętu 
treningowego dla 
zawodników MKS 
ZEM Pogoń Dusz-
niki-Zdrój, uczniów 
Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego oraz 
klas sportowych 
Miejskiego Zespo-
łu Szkół w Duszni-
kach-Zdroju

PROJEKT NR 3

“Pustelnik” na 
Wzgórzu Rozalii. 
Poprawa dostęp-
ności i bezpieczeń-
stwa odwiedzają-
cych

W ramach projektu przeprowadzo-
ny zostanie cykl spotkań z fizjote-
rapeutą dziecięcym oraz pedago-
giem. Spotkania będą obejmowały:
� badania diagnostyki funkcjonalnej 

noworodków i niemowląt,
� zajęcia dla niemowląt od 0 do 18 

miesiąca życia, wspierające rozwój 
malucha,

� badanie fizjoterapeutyczne dzieci 
od roku do 18 roku życia, uwzględ-
niające indywidualne problemy 
dziecka,

� zajęcia dla dzieci od 3 do 6 roku 
życia wspierające rozwój zmysłów, 
bazujące na Terapii Integracji Sen-
sorycznej,

Projekt dotyczy doposażenia 
przedszkolnej przestrzeni poprzez 
stworzenie sensorycznego ogro-
du oraz zakup dodatkowych ele-
mentów do istniejącego placu za-
baw. Przeorganizowanie istniejącego 
miejsca pozwoli na bezpieczną, atrak-
cyjną i nastawioną na rozwój zabawę. 
W ramach projektu zostaną zainsta-
lowane następujące elementy: ścieżka 
sensoryczna, tzw. kuchnia błotna, ko-
puła do wspinania, eko memory, tabli-
ca z kulodromem oraz sprzęt do ba-
lansowania.

Lokalizacja:
Przy Publicznym Przedszkolu
w Dusznikach-Zdroju,
ul. Krakowska 3

PROJEKT NR 2

Sensoryczny ogród 
z placem zabaw 
przy Publicznym 
Przedszkolu w 
Dusznikach-Zdroju

Projekt zakłada poprawę dostępności 
i bezpieczeństwa korzystania z tere-
nu rekreacyjnego nazywanego przez 
mieszkańców “Pustelnikiem”, obej-
mującego Wzgórze Rozalii wraz z bu-
dynkiem dawnej kaplicy. W ramach 
zadania wykonane mają zostać na-

Projekt zakłada stworzenie stre-
fy do gry w szachy bądź warcaby 
pod gołym niebem oraz moderni-
zację ławek miejskich o pergole. W 
ramach zadania zamontowane mają 
zostać dwa kamienne stoły szachowe 
wraz z siedziskami dla 2 bądź 4 osób, 
a także zmodernizowane zostaną ław-
ki miejskie o drewniane pergole.

Lokalizacja:
Działka 290/23 obręb Centrum
(teren przy Hali Sportowej)

W ramach projektu ma zostać za-
montowany stół do gry w Teqball 
(dyscyplina sportu polegająca na odbi-
janiu piłki tak, by trafiła w specjalnie 
zaprojektowany do tego sportu stół po 
stronie przeciwnika), wraz z tablicą za-
sad gry oraz wylewką pod stół.

Lokalizacja:
Działka nr 290/30 obręb Centrum
(teren przy boisku do koszykówki)

W ramach projektu zaplanowano za-
kup dwóch przenośnych bramek alu-
miniowych o wymiarach 5 x 2 m oraz 
dwóch bramek podobnego typu w 
rozmiarze 3 x 1,5 m. Ponadto zapla-
nowano zakup trenażerów rebounder 
(system naciągniętych siatek, służą-
cych do odbijania piłki oraz muru tre-
ningowego), który pomaga w trenin-
gu bramkarskim oraz doskonaleniu 
stałych fragmentów gry. Zaplanowa-
no także zakup strojów treningowych 
oraz kompletów meczowych.

Lokalizacja:
Stadion im. Kazimierza Górskiego 
przy ul. Wojska Polskiego

Projekt zakłada powstanie strefy 
odpoczynku dla dzieci i młodzieży.
W ramach zadania wykonany ma zo-
stać remont pomieszczeń oraz zakup 
mebli do prowadzenia rozmów, odpo-
czynku uczniów pomiędzy lekcjami.

Lokalizacja:
Miejski Zespół Szkół, przy ul. Sprzy-
mierzonych oraz przy ul. Wybickiego

Jak zagłosować?
O tym, które projekty zostaną zre-
alizowane zdecyduje głosowanie, w 
którym mogą wziąć udział wszyscy 
duszniczanie w dniach 18.10.2021 
– 5.11.2021 W przypadku, gdy głos 
chce oddać osoba niepełnoletnia, po-
trzebna jest zgoda jej przedstawicie-
la ustawowego. Każdy mieszkaniec 
może oddać tylko jeden głos na jedno 
wybrane zadanie. Zagłosować można 
na dwa sposoby:
1. drogą elektroniczną, poprzez od-

danie głosu za pośrednictwem an-
kiety internetowej, do której link 
dostępny będzie na stronie interne-
towej www.duszniki.pl oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miasta Duszniki-Zdrój www.bip.
um-dusznikizdroj.donyslask.pl

2. poprzez wypełnienie karty do gło-
sowania i umieszczenie jej w ur-
nie do głosowania lub poprzez wy-
pełnienie karty do głosowania i 
przesłanie jej nieedytowalnej wer-
sji (skan lub zdjęcie) na skrzynkę 
pocztową dedykowaną budżetowi 
obywatelskiemu. Karty oraz urny 
do głosowania udostępnione zosta-
ną w następujących miejscach:
� Urząd Miejski w Dusznikach-

-Zdroju, Rynek 5
� Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Dusznikach-Zdroju, ul. Słowac-
kiego 16,

� Szkoła Podstawowa z Oddziała-
mi Integracyjnymi im. B. Czecha 
i H. Marusarzówny, ul.  Sprzy-
mierzonych 6,

� Liceum Ogólnokształcące, ul. 
Wybickiego 2a

� Przedszkole Publiczne z Grupą 
Żłobkową, ul. Krakowskiej 3,

� Klub Seniora w Dusznikach-
-Zdroju, ul. Orlickiej 1.

Wyniki głosowania zostaną 
ogłoszone 15 listopada. Pula środ-
ków przeznaczonych na realizację 
projektów mieszkańców w 2022 r. wy-
nosi 50.000 zł. W ramach tej kwoty 
zostaną zrealizowane dwa najle-
piej ocenione przez mieszkańców 
projekty. Regulamin Budżetu dostęp-
ny jest na stronie www.duszniki.pl

stępujące działania:
� uporządkowanie schodów wejścio-

wych prowadzących na wzgórze,
� usunięcie pozostałości po zniszczo-

nych drzwiach do bocznej wnęki 
oraz jej zabezpieczenie,

� zabezpieczenie drzewa (lipy) przy fi-
gurze św. Rozalii,

� przegląd drzewostanu na wzgórzu 
i wykonanie cięć pielęgnacyjnych.

Lokalizacja:
Wzgórze Rozalii,
ul. Wiejska
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Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali (od lewej): Tomasz Korczak – prezes zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, Jaroslav Štefek – sekretarz Euroregion 
Pomezí Čech, Moravy a Kladska, Przemysław Zwaduch – nadleśniczy Nadleśnictwa Zdroje, Piotr Lewandowski – burmistrz Dusznik-Zdroju, Adrianna Mierzejewska 
– wójt gminy wiejskiej Nowa Ruda, Miroslav Wagner – wiceprezes Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska

Wieża na Orlicy oficjalnie otwarta
ciąg dalszy ze s. 1
Wieża posiada trzy podesty spoczyn-
kowe, z czego najwyższy znajduje 
się na wysokości 17,7 m. Z platfor-
my tej rozpościera się przepiękny wi-
dok m.in. na Góry Orlickie, Bystrzyc-
kie, Stołowe, Sowie, Bardzkie i Masyw 
Śnieżnika, a także przy dobrej widocz-
ności na Karkonosze ze Śnieżką na 
czele. Obserwacje widoków ułatwiają 
lunety oraz opisy panoram. Wejście 
na wieże, jak również korzystanie ze 
wszelkich udogodnień jest bezpłatne. 

Obiekt ten stał się bardzo ważną 
atrakcją turystyczną regionu – po-
twierdzają to statystyki. Od początku 
rejestrowania ilości turystów za po-
mocą specjalnego licznika (od połowy 
lipca br.), wieżę odwiedziło blisko 40 
tys. Szacuje się, że od początku udo-
stępnienia obiektu dla turystów, licz-
ba ta jest znacznie większa i oscyluje 
w granicach 80 tys. Popularność miej-
sca wynika przede wszystkim z pięk-
nych widoków dostępnych ze szczy-
tu wieży, jak również z otaczającej to 
miejsce przyrody oraz łatwego dostę-
pu. Wieża to doskonałe miejsce na 
górskie wycieczki piesze lub rowero-
we, nawet dla mniej wprawionych tu-
rystów. Liczne opinie odwiedzających, 
które przekazywane są m.in. w inter-
necie, wskazują przede wszystkim na 
jakość wykonania i stabilność wieży 
– w porównaniu do okolicznych tego 
typu obiektów dusznicka wieża przy 
mocnym wietrze ,,nawet nie drgnie”. 
Wiele osób zachwala także pomysł 
zadaszonego schronienia z ławami i 
stołami, miejsce na ognisko, a także 
materiał konstrukcji. Wieża jest drew-
niana, co bardzo dobrze komponuje 
się z otaczającym ją lasem. 

W internetowym serwisie Google-
Maps wieża widokowa posiada ocenę 
4.9/5.0 przy niemal 450 opiniach – jest 
to doskonały wynik. 

Do wieży dojść można zielonym 
szlakiem turystycznym, który pro-
wadzi od parkingu przy kamieniu 
Rübartscha w Zieleńcu lub – z dru-

giej strony – od parkingu przy Soł-
tysiej Kopie (punkt widokowy na 
centrum Dusznik przy drodze do Zie-
leńca). Dojście jest dodatkowo ozna-
czone specjalnymi tabliczkami. 

Wieża powstała w ramach pro-
jektu "Czesko-Polski Szlak Grzebie-

towy". Głównym celem projektu jest 
stworzenie nowego transgraniczne-
go produktu turystycznego pn. „Cze-
sko-Polski Szlak Grzbietowy”. Zostaną 
odnowione i stworzone nowe tran-
sgraniczne połączenia tego ważne-
go historycznego szlaku pieszego, jak 

również zrealizowane będą nowe to-
warzyszące inwestycje w postaci wież 
widokowych i punktów informacji tu-
rystycznej. Projektowi będzie towa-
rzyszyła kampania marketingowa i 
promocyjna przy wykorzystaniu tra-
dycyjnych, jak i nowoczesnych metod 

i technologii informacyjnych ukie-
runkowanych dokładnie na potencjal-
nych zwiedzających.

db
fotorelacja na s. 10
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Wieża powstała 
w obecnej formie 
dzięki owocnej 
współpracy z pro-
jektowymi partnera-
mi. Podczas uroczy-
stości podziękowa-
nia złożył burmistrz 
Piotr Lewandowski 
wraz z wiceburmi-

Coraz częściej
gmina współpracuje 
z Nadleśnictwem 
Zdroje, miało to 
również miejsce 
podczas budowy 
wieży widokowej. 
Podziękowania ode-
brał Przemysław 
Zwaduch Nadleśni-
czy Nadleśnictwa 
Zdroje

Wieża została do-
posażona w panele 
fotowoltaiczne, mo-
nitoring z oświetle-
niem oraz pieczątkę 
turystyczną. Na naj-
wyższej platformie 
w podziwianiu wido-
ków pomogą lunety 
oraz panoramy z 

Od połowy lipca 
na dusznicką wieżę 
weszło blisko 40 
tysięcy osób

strzynią Karoliną Łuszczki. Na zdjęciu 
podziękowania odbiera Jaroslav Štefek 
– Sekretář Sdružení Euroregion Po-
mezí Čech, Moravy a Kladska

zaznaczonymi najważniejszymi punk-
tami orientacyjnymi. Szlak do wieży 
został dodatkowo oznaczony tabliczka-
mi kierunkowymi.
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Trzecia runda
Amatorskiej Ligi Badmintona
Została rozegrana w sobotę 9 października. Zorganizowała ją sekcja badmintona dusznickiej Pogoni, a 
współfinansował samorząd powiatu kłodzkiego w ramach zadania publicznego: „Wspieranie i upowszech-
nianie kultury fizycznej”. Tym razem 22 zawodników rywalizowało w czterech grupach w systemie każdy 
z każdym. Rozegrano 50 meczów, a w nich 111 setów.

Początek rozgrywek poprzedziło ofi-
cjalne otwarcie i powitanie szczegól-
nego gościa – Henryka Nawary, który 
obecnie mieszka w Lewinie Kłodz-
kim, ale całym sercem czuje się dusz-
niczaninem. Pan Henryk to ikona 
dolnośląskiego, a także i polskie-
go badmintona. Przez wiele lat 
prowadził sekcję badmintona we 
wrocławskiej AWF. Na jego zaję-
ciach trenowało wielu czołowych pol-
skich zawodników, a szlify zdobywa-
li nowi instruktorzy tej dyscypliny. 
To pod jego okiem podczas studiów 
grać zaczęła Ewa Tucholska – zara-
ziła się badmintonem, a teraz poka-
zuje dzieciom w dusznickim MZS do 
czego służy rakieta i lotka. Pan Hen-
ryk zobowiązał się do wspierania po-
czynań naszej sekcji, za co serdecznie 
dziękujemy. 

W sobotnich rozgrywkach najlep-
szym zawodnikiem tym razem oka-
zał się być Robert Pilny z Kłodzka.
Przerwał on tym samym serię zwy-
cięstw Roberta Gorzkowskiego, który, 
mimo porażki, dalej zajmuje pierwsze 
miejsce w klasyfikacji generalnej. Do 
końca rozgrywek jeszcze dwa spotka-
nia tak więc rywalizacja o pierwsze 
miejsce na pewno będzie zacięta.

W grupie 2 wygrał Wojtek Za-
czyk, awansując tym samym do 
„elity”. Czy poradzi sobie w najsilniej-
szej grupie – przekonamy się wkrót-
ce. Zwycięstwo w grupie odnotowa-
ła także córka Wojtka – Alicja nie 
pozostawiając wątpliwości, kto był 
najmocniejszy w grupie 3. W gru-

pie tej mogliśmy także obserwować 
coraz lepiej poruszającą się młodziut-
ką jeszcze (IV klasa szkoły podstawo-
wej) Aleksandrę Gorzkowską, która 
z każdym turniejem rozwija skrzydła 
coraz mocniej. 

W ostatniej grupie rozgrywko-
wej debiut w turnieju zaliczyły aż 4 
osoby: najmłodsza zawodniczka Ali-
na Tucholska, Nadia Witrylak, Woj-
tek Pietrzak i zastępująca Wojtka w 
dwóch meczach Karolina Nowakow-
ska. Wygrała para Wojtek i Karoli-
na, jednak w tej grupie to nie zwycię-

stwo było najistotniejsze, a sam udział 
w turnieju. Dlatego też duże brawa dla 
wszystkich zawodników, ale najwięk-
sze dla najmłodszych: Aliny Tuchol-
skiej, Nadii Witrylak i Martyny Py-
tlowany. W naszej lidze grać może 
każdy bez względu na wiek czy umie-
jętności. W trzeciej edycji turnieju 
najmłodszy zawodnik miał 7 lat, a 
najstarszy – 67. Nowi zawodnicy do-
stają dzikie karty, a organizator na 
podstawie prezentowanego poziomu 
przypisuje zawodnika do konkretnej 
grupy. Tam rozgrywane są mecze w 

systemie każdy z każdym. Zwycięzca 
grupy awansuje wyżej, przegrany spa-
da do grupy niżej. 

Jeżeli macie ochotę na nieco ruchu 
w sobotni wieczór, to jest to idealna 
okazja. Serdecznie zapraszamy. Zapi-
sy do czwartej edycji, która odbędzie 
się 23 października już ruszyły. Peł-
ne wyniki, aktualny ranking oraz po-
zostałe informacje o turnieju i naszej 
sekcji możecie znaleźć na www.bo5.
pl/duszniki-zdroj 

AT

Stypendia
sportowe
przyznane
Najzdolniejsi uczniowie do koń-
ca września mogli ubiegać się o 
stypendia samorządowe. W miej-
skim budżecie przeznaczono na 
nie 36.000 zł.

Celem realizowanego przez samo-
rząd programu stypendialnego dla 
sportowców jest udzielenie wspar-
cia finansowego młodym i perspek-
tywicznym sportowcom. W odpowie-
dzi na ogłoszony przez Urząd Miasta 
nabór wpłynęło 12 zgłoszeń. Decy-
zją burmistrza Piotra Lewandowskie-
go stypendium sportowe na okres 
10 miesięcy (od września do czerw-
ca) trafi do wszystkich zawodników, 
którzy złożyli wnioski. Są to najlepsi 
sportowcy, którzy swoimi wynikami 
na arenie krajowej i międzynarodo-
wej rozsławiali Duszniki-Zdrój. War-
tość wsparcia to 36.000 zł. 

Głównym kryterium warunkują-
cym przyznanie stypendium był osią-
gnięty wynik sportowy, tj. zdobycie 
medalu w ogólnopolskich zawodach 
sportowych rangi mistrzowskiej (Mi-
strzostwa Polski, Finał Pucharu Pol-
ski), organizowanych przez odpo-
wiednie związki sportowe (miejsce I, 
II lub III) lub zdobycie miejsca I-X w 
międzynarodowych zawodach spor-
towych rangi mistrzowskiej (Igrzy-
ska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, 
Mistrzostwa Europy, Finał Pucharu 
Świata, Finał Pucharu Europy). Spor-
ty, które dla miasta od lat są ważne, 
to biathlon, narciarstwo biegowe, nar-
ciarstwo zjazdowe, sporty wrotkar-
skie, łyżwiarstwo szybkie, strzelectwo, 
kolarstwo, piłka nożna.

Kim są i jakie dyscypliny reprezen-
tują stypendyści? Stypendia otrzyma-
ła jedna zawodniczka za osiągnięcia 
seniorskie, trzy osoby za osiągnię-
cia w kategorii młodzik, pięć za osią-
gnięcia w kategorii wiekowej juniora 
oraz trzech juniorów młodszych (ka-
detów). Spośród wszystkich stypendy-
stów dziesięć osób reprezentuje UKS 
Orlica, dwie zawodniczki reprezentu-
ją Miejski Klub Sportowy Duszniki-
-Zdrój.

Wszystkim zawodnikom gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów.

inf. UM
Projekt Sportowa Szkoła
Sport zajmuje niezwykle waż-
ne miejsce w naszej dusznickiej 
szkole. Tradycje sportowe sięgają 
lat siedemdziesiątych. Wtedy to w 
Szkole Podstawowej im. Bronisła-
wa Czecha i Heleny Marusarzów-
ny powstała pierwsza klasa spor-
towa. 

W 1973 roku Liceum Ogólno-
kształcące, w którym uczniowie tre-
nowali narciarstwo biegowe i sa-
neczkarstwo, uzyskało status szkoły 
sportowej. Warto podkreślić, że jest 
to jedna z najstarszych w Polsce 
szkół tego typu. Bogata tradycja zo-
bowiązuje. Takie dyscypliny jak piłka 
nożna, biathlon, narciarstwo biegowe, 
wrotkarstwo szybkie i łyżwiarstwo na 
stałe zagościły w Dusznikach-Zdro-
ju. Stanowią podstawę sportowej stra-
tegii miasta. Modernizacja obiektów 
na Jamrozowej Polanie, budowa toru 
rolkarskiego i perspektywa  funk-
cjonowania już wkrótce Centralnego 
Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygoto-
wań Olimpijskich, ułatwia realizację 
sportowych przedsięwzięć dedykowa-
nych dusznickim uczniom.

„Sportowa Szkoła” to autorski 
projekt finansowany w całości 
przez gminę Duszniki-Zdrój. Pro-

gram dedykowany jest uczniom z klas 
1–3 edukacji wczesnoszkolnej. Wspie-
ra także zawodników z klas sporto-
wych i klas mistrzostwa sportowe-
go. Umożliwia zakup profesjonalnego 
sprzętu i strojów sportowych oraz or-
ganizację obozów kondycyjnych. To 
dzięki środkom pozyskanym z fundu-
szy Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych biathloni-
ści ze Szkoły Mistrzostwa Sportowe-
go uczestniczyli w treningach w nie-
mieckim  Oberhofie i austriackim 
Obertilliach, a piłkarze szkolili swoje 
umiejętności w Ustce w obiektach o 
najwyższym standardzie.

 Zdajemy sobie sprawę, jak wielką 
rolę odgrywa aktywność ruchowa. Bu-
duje ona kondycję fizyczną i psychicz-
ną uczniów, rozwija zainteresowania, 
wzmacnia uzdolnienia sportowe, uczy 
odpowiedzialności i systematyczności. 
W projekcie realizowanym od roku 
szkolnego 2017/2018  wzięło udział 
ponad 120 uczniów z klas młodszych. 
Cztery dodatkowe godziny zajęć z wy-
branych dyscyplin stanowią wspania-
łą formę zagospodarowania czasu po 
zajęciach lekcyjnych. Trenerzy o naj-
wyższych kompetencjach realizujący 
program „Sportowa Szkoła” sprawia-

ją, że zajęcia prowadzone są w bar-
dzo atrakcyjnej formie. Szkoleniowcy 
są związani z klubami MKS „Pogoń”, 
UKS „Orlica” i UKS „Muflon.  Dusz-
nickie kluby sportowe mają wielo-
letnią tradycję w promowaniu takich 
dyscyplin sportu, jak wrotkarstwo, ły-
żwiarstwo szybkie, biathlon oraz pił-
ka nożna. 

Z klubami są związani sportowcy 
o bogatym dorobku. Mogą być dla 
naszych uczniów przykładem reali-
zacji ambitnych planów i zamierzeń. 
Z dusznickiego MKS-u wywodzą się 
olimpijczycy, mistrzowie i wicemi-
strzowie świata w biathlonie letnim i 
zimowym. Do tego grona należą mię-
dzy innymi Weronika Nowakowska i 
Kamila Żuk. Sukcesy na arenie ogól-
nopolskiej i europejskiej odnoszą za-
wodnicy „Orlicy”. Są wielokrotnymi 
medalistami Pucharu i Mistrzostw 
Polski. Zawodnicy z Dusznik są człon-
kami kadry narodowej w sportach 
wrotkarskich oraz w łyżwiarstwie 
szybkim i short tracku. Do tego grona 
należą między innymi: Filip Hawry-
lak, Alicja Jasztal, Kinga Wojnar, Han-
na Mazur, Amelia Pańczyszyn, Alek-
sandra Jabłońska. Zawodnicy „Pogoni” 
pną się na szczyty tabel w rozgryw-

kach regionalnych. Klub wystawia 
drużyny we wszystkich kategoriach 
wiekowych. 

Projekt „Sportowa Szkoła” potwier-
dza, jak ważna dla miasta jest inte-
gracja środowiska szkolnego i klu-
bowego. Przedsięwzięcie w sposób 
znaczący wpływa  na rozwój Liceum 
Ogólnokształcącego Mistrzostwa 
Sportowego, aby duszniccy ucznio-
wie mogli na miejscu zaplanować 
swoją edukacyjną i sportową  przy-
szłość. Po czterech latach widzimy 
wymierne efekty. W Szkole Mistrzo-
stwa Sportowego od roku szkolnego 
2019/20 pojawiły się nowe dyscypli-
ny sportu. Obok biathlonu odbywa się 
szkolenie z piłki nożnej i łyżwiarstwa 
szybkiego. Z powodzeniem rekrutuje-
my uczniów do klas czwartych spor-
towych w Szkole Podstawowej. Od 
roku szkolnego 2022/23 planujemy 
utworzenie tu  oddziałów mistrzostwa 
sportowego. 

W 2020 r. dusznicki samorząd 
przeznaczył na ten cel 40.380,10 zł, 
natomiast do 30.09.2021 wydatkowa-
no 35.265 zł.

• 25.10.2021 r. (poniedziałek)
11:00 – 15:15 
Zajęcia manualne  - tematyczne.
Z wizytą u szewca z okazji
Dnia Szewca
• 26.10.2021 r. (wtorek)
11:00 – 15:15
Warsztaty kulinarne
• 27.10.2021 r. (środa)
13:00 – 14:00
Warsztaty artystyczne
14:00 – 16:00
Rozmowy przy kawie. Czytanie prasy
• 28.10.2021 r. (czwartek)
11:00 – 12:00
Spotkanie przy kawie i herbacie
12:00 – 14:00
Warsztaty z wizażystką
13:30 – 15:15
Gry stolikowe, czytanie prasy
• 29.10.2021 r. (piątek)
11:00 – 15:15
Porządkowanie grobów zapomnia-
nych

Zajęcia w Klubie
Seniora
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