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Krzywa w górę
Na trzecim już w grudniu (sesja w li-
stopadzie się nie odbyła) i ostatnim 
w 2021 r. posiedzeniu zebrało się 12 
radnych. Nieobecni byli Patrycja Bed-
narz, Wojciech Kuklis i Agnieszka 
Maksylewicz.

Na prośbę burmistrza Piotra Le-
wandowskiego wycofano z porządku 
obrad projekt uchwały dot. zasad go-
spodarowania nieruchomościami sta-
nowiącymi własność gminy, a to w 
związku z koniecznością dopracowa-
nia zaproponowanych przez radnych 
zmian. Zmieniono ponadto kolejność 
procedowania projektów uchwał.

Czy pani to czyta?
– Czy pani czyta branżowe strony po-
święcone sportom zimowym? – takim 
pytaniem, skierowanym do Magda-
leny Kijanki, rozpoczął „zapytania do 
dyrektorów jednostek podległych” Ja-
rosław Kwolek. Radny uściślił jeszcze, 
że chodzi mu o serwisy poświęcone 
narciarstwu biegowemu. – Panie rad-
ny bardzo proszę o konkretne pyta-
nie – odparła dyrektorka Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu. Po dalszej 
wymianie zdań Kwolek wyłuszczył, w 
czym rzecz: – Na wszystkich tych stro-
nach w 99 procentach króluje takie 
oto stanowisko, że trasy dusznickie 
(...) są kompletnie nieprzygotowa-
ne do sezonu zimowego. (…) Panu-
je generalnie opinia taka, że do Dusz-
nik nie warto przyjeżdżać, że Duszniki 
stanowią antyreklamę, że trasy są 
kompletnie nieprzygotowane i że to 
jest generalnie wstyd dla miasta, dla 
uzdrowiska, że mając takie możliwo-
ści, jest to kompletnie nieprzygotowa-
ne do sezonu zimowego. Dlatego py-
tałem, czy pani to czyta. Bo pani by się 

spaliła ze wstydu, gdyby pani to czyta-
ła. Ale widzę, że to panią nie interesu-
je w godzinach pracy. Więc teraz za-
pytam: co się dzieje z tymi trasami, co 
się dzieje z ratrakami, które stoją za-
parkowane na Jamrozowej Polanie? 
Dlaczego te trasy nie są gotowe?

Burmistrz: – Panie radny, ja bar-
dzo proszę, żeby, zadając pytanie, nie 
tworzył pan tu ani żadnych insynu-
acji, ani nie ubliżał dyrektorom jed-
nostek i tak naprawdę odniósł się do 
jakiegoś konkretnego problemu. Pan 
dobrze wie, że problem, jaki był, jeśli 
chodzi o trasy biegowe, nie jest zwią-
zany z Miejskim Ośrodkiem Kultury i 
to pytanie nie powinno tutaj paść. 

Lewandowski tłumaczył, że powo-
dem nieprzygotowania tras była 
trwająca dłużej niż zwykle zrywka 
drzew w lasach. Drogi leśne, po któ-
rych biegną trasy, są dla Lasów Pań-
stwowych przede wszystkim drogami 
transportu, które zimą są udostępnia-
ne na trasy biegowe. – Pan zapewne 
wiedział, jaka jest ta odpowiedź, tyl-
ko pan chciał to uwypuklić jako jakiś 
problem stworzony przez gminę – do-
dał burmistrz i przeprosił dyrektorkę, 
że ubiegł jej odpowiedź.

Przewodnicząca rady Aleksandra 
Hausner-Rosik, zwracając się do Jaro-
sław Kwolka, zacytowała zapis ze Sta-
tutu Miasta: „Radni zabierający głos 
mają obowiązek koncentrować się na 
istocie sprawy, unikać dygresji i zbęd-
nych polemik.” – Wobec tego bardzo 
proszę nie przepytywać dyrektorów, 
tylko zadawać pytania – podkreśliła.

– Ja odnoszę się do zupełnie bar-
dzo teraźniejszych wpisów, które mia-
ły miejsce wczoraj, przedwczoraj i 
dzisiaj. Pan burmistrz odnosi się do 
jakichś spraw listopadowych i kawał-

ka grudnia, co jest zupełnym wypa-
czeniem – bronił swojego stanowi-
ska Kwolek. Kilkukrotnie podkreślił, 
że chodzi o „tu i teraz”, że trasy są nie-
przygotowane właśnie teraz.

Magdalena Kijanka poinformowa-
ła, że MOKiS jest w stałym kontak-
cie z czeską firmą, która w ubiegłym 
roku przygotowywała trasy przy Or-
licy. – Jeżeli tylko będzie możliwość, 
to ta firma rozpocznie ratrakowa-

Rok 2022 Rokiem Edyty Stein w Dusznikach-Zdroju

nie tych tras. Tak jak pan burmistrz 
wspomniał, w tej chwili nie ma takiej 
możliwości i tego nie robimy. Ale na 
pewno, jeżeli tylko warunki na to po-
zwolą, będzie to kontynuowane.

600 tysięcy 
w kieszeni
Od inwestycji zakończonych w grud-
niu rozpoczął burmistrz „wyjaśnienia 

XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU, 30 GRUDNIA

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Edyty Stein. W związku ze zmianami ustawowymi
podniosła wysokość diet radnych oraz zwiększyła wynagrodzenie burmistrza. Przed głosowaniem Piotr Lewandowski
podsumował finansowe efekty swojej pracy.

dotyczące spraw poruszanych na ostat-
nich komisjach i sesji”. Wykonano 
przebudowę liniowego odwodnie-
nia dróg na ul. Zielonej (przy skrzy-
żowaniu z ul. Podgórze i przy hote-
lu Impresja) oraz na ul. Mickiewicza 
(przy piekarni Precel i przy skrzyżo-
waniu z ul. Zamkową). Prace przepro-
wadził Dusznicki Zakład Komunalny, 
koszt – 58 tys. zł. 

ciąg dalszy na s. 4

Środki zewnętrzne pozyskane przez gminę w latach 2007-2022. W zestawieniu za lata 2010-2014, kadencja Andrzeja
Rymarczyka, ujęte są środki z RPO Województwa Dolnośląskiego w wysokości 4.13 mln zł.

Była to dotacja na budowę hali sportowej. O to dofinansowanie wnioskował  poprzednik Rymarczyka
Grzegorz Średziński, ale wypłacono je gminie już po zmianie burmistrza.
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Harmonogram odbioru
segregowanych odpadów
komunalnych w 2022 r.

Odpady segregowane
Słowackiego, Rynek, Krótka, 
Zamkowa, Stroma, Mickiewicza, 
Kłodzka, Bohaterów Getta, Pl. 
Warszawy, Krakowska, Sudecka.
26 stycznia, 9 lutego, 23 lutego, 9 mar-
ca, 23 marca, 5 kwietnia, 20 kwiet-
nia, 4 majaa, 18 majaa, 1 czerwca, 15 
czerwca, 29 czerwca, 13 lipca, 27 lipca, 
10 sierpnia, 24 sierpnia, 7 września, 
21 września, 5 październikaa, 19 paź-
dziernikaa, 2 listopadaa, 16 listopadaa, 
30 listopadaa, 14 grudnia, 28 grudnia

Kolejowa, Dworcowa, Stawowa, 
Krasińskiego, Słoneczna, Miejska 
Górka, Orlicka, Willowa, Orze-
chowa, Zdrojowa, Wojska Pol-
skiego, Sportowa, Sprzymierzo-
nych, Osiedlowa, Wrocławska, 
Wybickiego.
18 stycznia, 1 lutego, 15 lutego, 1 mar-
ca, 15 marca, 29 marca, 12 kwietnia, 
26 kwietnia, 10 majaa, 24 majaa, 7 
czerwca, 21 czerwca, 5 lipca, 19 lipca, 
2 sierpnia, 16 sierpnia, 30 sierpnia, 13 
września, 27 września, 11 październi-
ka, 25 października, 8 listopada, 22 li-
stopada, 6 grudnia, 20 grudnia

Zieleniec, Zielona, Podgórska, 
Klubowa, Chopina, Parkowa, 
Podgórze, Wiejska do ostatniej 
posesji w granicach administra-
cyjnych miasta, Górska, Okólna, 
Graniczna, Parkowa.
19 stycznia, 2 lutego, 16 lutego, 2 mar-
ca, 16 marca, 30 marca, 13 kwiet-
nia, 27 kwietnia, 11 maja, 25 maja, 8 
czerwca, 22 czerwca, 6 lipca, 20 lipca, 
3 sierpnia, 17 sierpnia, 31 sierpnia, 14 
września, 28 września, 12 październi-
ka, 26 października, 9 listopada, 23 li-
stopada, 7 grudnia, 21 grudnia

Odbiór odpadów 
kuchennych 
biodegradowalnych
20 stycznia, 27 stycznia, 3 lutego, 10 lu-
tego, 17 lutego, 24 lutego, 3 marca, 10 
marca, 17 marca, 24 marca, 31 mar-
ca, 7 kwietnia, 14 kwietnia, 21 kwiet-
nia, 28 kwietnia, 5 maja, 12 maja, 19 
maja, 26 maja, 1 czerwca, 9 czerwca, 
15 czerwca, 23 czerwca, 30 czerwca, 
7 lipca, 14 lipca, 21 lipca, 28 lipca, 4 
sierpnia, 11 sierpnia, 18 sierpnia, 25 
sierpnia, 1 września, 8 września, 15 
września, 22 września, 29 września, 6 
października, 13 października, 20 paź-
dziernika, 27 października, 3 listopada, 
9 listopada, 17 listopada, 24 listopada, 
1 grudnia, 8 grudnia, 15 grudnia, 22 
grudnia, 29 grudnia

Odbiór odpadów 
niesegregowanych

Wtorek – Sudecka (miasto), Krótka, 
Zdrojowa, Klubowa, Chopina, Zielo-
na, Górska, Podgórska, Zamkowa, 
Stroma, Słoneczna, Wybickiego, Pod-
górze, Wojska Polskiego, Rynek, Gra-
niczna 

Środa – Kolejowa, Dworcowa, Sło-
wackiego, Stawowa, Kłodzka, B. Get-
ta, Pl. Warszawy, Sprzymierzonych, 
Wiejska do nr 7, Okólna, Wrocław-
ska, Mickiewicza

Czwartek – Sudecka 13–31, Krasiń-
skiego, Wybickiego, Orlicka, Krakow-
ska, Sportowa, Osiedlowa, Zamkowa, 
Miejska Górka, Willowa, Orzechowa, 
Sprzymierzonych 

Piątek – Zieleniec, Wiejska od nr 10 

Nasza gmina otrzymała 500 tys. zł 
za zajęcie II miejsca w powiecie 
kłodzkim w konkurie Narodowe-
go Programu Szczepień „Rosnąca 
Odporność”. 

Konkurs premiował gminy, które 
osiągnęły najwyższy wzrost poziomu 
zaszczepienia mieszkańców w okresie 
od 1 sierpnia do 31 października 2021 
r. Głównym celem rywalizacji było 
zmotywowanie gmin do zaangażowa-
nia się w promocję szczepień przeciw-
ko COVID-19. Konkurs wystartował 
początkiem sierpnia, ponieważ to wła-
śnie w tym miesiącu przewidywano 
wakacyjne zmniejszenie zaintereso-
wania szczepieniami wśród Polaków. 

Oprócz Dusznik-Zdroju na podium 
stanęły Lewin Kłodzki oraz Szczytna, 
którym serdecznie gratulujemy. Kon-
kurs skierowany był do wszystkich 
gmin Polski za wyjątkiem miast na 
prawach powiatu. Łącznie wyróżnio-
nych zostało 70 gmin Dolnego Śląska. 

Pamiątkowe czeki przedstawicie-

lom samorządów wręczał wojewoda 
dolnośląski Jarosław Obremski. Kon-
kurs przyczynił się do istotnego wzro-
stu poziomu zaszczepienia. To bardzo 
ważne, ponieważ szczepionki są naj-
lepszą bronią w walce z pandemią 
COVID-19.

inf. UM

Pół miliona dla Dusznik
za wysoki poziom
zaszczepienia

Miejski Zespół Szkół beneficjentem
„Laboratoriów przyszłości”

Co nowego
w młynie papierniczym?

„Laboratoria Przyszłości” to rzą-
dowy program, którego celem 
jest budowanie kompetencji kre-
atywnych i technicznych wśród 
uczniów. W ramach programu na-
sza szkoła otrzymała wsparcie fi-
nansowe w wysokości 78.000 zł na 
zakup wyposażenia technicznego 
niezbędnego do rozwoju umiejęt-
ności praktycznych wśród dzieci i 
młodzieży. 

Zakupiony sprzęt uatrakcyjni zaję-
cia szkolne i pozwoli uczniom rozwi-
jać swoje zainteresowania nie tylko na 
lekcjach techniki i w ramach innych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
lecz także w ramach zajęć pozalek-
cyjnych, kół zainteresowań i innych 
form rozwijania umiejętności. W na-
szej szkole uczniowie będą mogli ko-
rzystać z zestawu do robotyki, zakupio-
na zostanie drukarka 3D oraz laptop 
do projektowania i wydruku. Zorga-
nizowane zostanie także odpowiednio 
oświetlone stanowisko do kręcenia fil-
mików i robienia zdjęć. Klocki LEGO, 
małe robociki czy PENY 3D dodatko-
wo uatrakcyjnią lekcję.

Wyżej wymienione wyposażenie 
techniczne pozwoli naszym uczniom 
kształtować i rozwijać umiejętności 

manualne i techniczne, umiejętności 
samodzielnego i krytycznego myśle-
nia, zdolności myślenia matematycz-
nego oraz umiejętności w zakresie 
nauk przyrodniczych i inżynierii, sto-

sowania technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych, jak również pracy ze-
społowej, dobrej organizacji i dbania 
o porządek na stanowisku pracy.

inf. UM

Specjalnie dla miłośników białe-
go szaleństwa na czas ferii zimo-
wych dusznickie Muzeum Papier-
nictwa wydłuża godziny otwarcia: 
pon. – sob. 9:00 – 18:00, niedz. 9:00 
-16:00. To okazja, żeby zwiedzić 
ekspozycje i wciąć udział w warsz-
tatach czerpania papieru. 

Podczas ferii dostępne są dwie inte-
resujące wystawy czasowe.

Z naturą wśród 
książek, czyli ekslibrisy 
przyrodnicze z kolekcji 
Muzeum Papiernictwa
Kot buszujący między książkami, czy 
też sarna przemykająca między drze-
wami, opatrzone łacińską formułą „ex 
libris” i nazwiskiem właściciela księ-
gozbioru – Muzeum Papiernictwa w 
Dusznikach-Zdroju posiada w swoich 
zbiorach blisko 6,6 tys. ekslibrisów, 
czyli znaków własnościowych książek. 
Fascynacje przyrodnicze znajdują wy-
raz w twórczości wielu europejskich 
grafików, którzy niezwykle płynnie 
poruszają się w tej niełatwej dziedzi-
nie sztuki jaką jest ekslibris – „straż-
nik” książki. Właśnie ich prace może-
cie zobaczyć na wystawie. Znakomita 
większość prezentowanych znaków 
książkowych pochodzi z kolekcji An-
drzeja Włodarskiego, wrocławskiego 
kolekcjonera i introligatora, który w 
latach 2017-2019 przekazał muzeum 
w darze przeszło 6 tys. ekslibrisów.

Częścią wystawy są prace kłodzcza-
nina Damiana Kaszuby, posługujące-
go się nietypową techniką wypalania 

rozmaitych motywów, m.in. w papie-
rze czerpanym. Motywy przyrodnicze 
są jednym z głównych kierunków za-
interesowania artysty. 

Papierowe haiku – 
dalekowschodnie ak-
centy w Galerii sztuki 
papieru
W Galerii sztuki Papieru Muzeum Pa-
piernictwa możemy podziwiać twór-
czość Małgorzaty Antoszewskiej-
-Monety, absolwentki Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w 
Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięk-

NA NARTY I… DO MUZEUM

nych im. Wł. Strzemińskiego). Pobyt 
artystki w Japonii, gdzie uczyła się 
sztuki wytwarzania japońskiego pa-
pieru washi, kaligrafii i drzeworytu, 
sprawił, że w jej dorobku twórczym 
dominują elementy kultury dalekow-
schodniej. 

Haiku – to japońska poezja, która 
w zwięzły sposób celnie wyraża my-
śli; haiku związane jest z filozofią zen, 
która w sztuce charakteryzuje się sub-
telnością, estetycznym minimalizmem 
i wyzbyciem się własnego „ja”. Wysta-
wa „Papierowe haiku” jest wizualizacją 
tych wartości.

inf. MP

2.466
osób zaszczepionych

minimum jedną
dawką w gminie

Duszniki-Zdrój

Dane na dzień 18.01.2022
Źródło: www.gov.pl
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Komu dodatek osłonowy
W grudniu Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.
Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminę, która otrzyma na ten cel dotację z budżetu państwa. Wnioski o przyznanie
dodatku  można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w bezpośrednio w dusznickim Ośrodku Pomocy
Społecznej, mieszczącym się przy ul. Słowackiego 16.

Formularze można pobrać przez in-
ternet na stronie www.gov.pl/web/kli-
mat/do-pobrania lub www.ops-duszni-
ki.ebip.info.pl lub w siedzibie OPS.

Dodatek osłonowy przysługuje go-
spodarstwom domowym, które mają 
dochody nieprzekraczające 2.100 zł 
w gospodarstwie jednoosobowym, 
bądź 1.500 zł na osobę w gospodar-
stwie wieloosobowym. Ustawa wpro-
wadza podział na grupy gospodarstw 
domowych, ze zróżnicowanym pozio-
mem wsparcia w postaci stawki dodat-
ku osłonowego:
• gospodarstwa 1-osobowe – 

wsparcie na poziomie 400 zł 
rocznie;

• gospodarstwa 2-3-osobowe – 
wsparcie na poziomie 600 zł 
rocznie;

• gospodarstwa 4-5-osobowe – 
wsparcie na poziomie 850 zł 
rocznie;

• gospodarstwa 6- i więcej osobo-
we – wsparcie na poziomie 1.150 
zł rocznie.

Jednocześnie w przypadku, gdy głów-
nym źródłem ogrzewania jest komi-
nek, koza, kuchnia węglowa lub piec 
kaflowy na paliwo stałe, stawki dodat-
ku są wyższe:
•  500 zł dla gospodarstwa domo-

wego jednoosobowego; 
• 750 zł dla gospodarstwa domo-

wego składającego się z 2 do 3 
osób;

• 1.062,50 zł dla gospodarstwa do-
mowego składającego się z 4 do 
5 osób;

• 1.437,50 zł dla gospodarstwa do-
mowego składającego się z co 
najmniej 6 osób.

Zgodnie z ustawą obowiązywać ma 
tzw. zasada złotówka za złotówkę, co 
oznacza, iż dodatek osłonowy będzie 
przyznawany nawet po przekroczeniu 
kryterium dochodowego, a kwota do-
datku będzie pomniejszana o kwotę 
przekroczenia. Minimalna kwota wy-
płacanych dodatków osłonowych ma 
wynosić 20 zł. 

Przyznanie dodatku nie będzie wy-
magało wydania decyzji, decyzja bę-

Na wniosek burmistrza Piotra Le-
wandowskiego rada zebrała się na 
nadzwyczajnej sesji, by rozpatrzyć 
trzy projekty uchwał. Burmistrz 
wyjaśnił na wstępie, że chodzi o 
zakup sześciu małych autobusów 
elektrycznych, na co gmina chce 
pozyskać dofinansowanie z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. 

Fundusz może pokryć nawet 80 
proc. kosztów zakupu. Pozostałe 20 
proc. miałby wyłożyć Park Narodo-
wy Gór Stołowych, ale decyzja w tej 
sprawie musi zapaść na szczeblu mi-
nisterialnym, bo chodzi o duże kwoty 
– jeden autobus kosztuje ponad trzy 
miliony zł. Autobusy miałyby być za-
kupione dopiero pod koniec 2025 r., 
więc będzie czas na przygotowanie in-
frastruktury do ich ładowania. Pojaz-
dy miałyby kursować na dwóch tra-
sach – zimą do Zieleńca w funkcji 

skibusa, wiosną, latem i jesienią – do 
Parku Narodowego Gór Stołowych. 
Pozwoli to na ograniczenie ruchu sa-
mochodów spalinowych.

Ponieważ przystanki na trasie au-
tobusu znalazłyby się także na tere-
nie gmin Radków i Kudowa-Zdrój, 
potrzebne są uchwały, na mocy któ-
rych miasto będzie mogło zawrzeć z 
tymi gminami stosowne porozumie-
nie. Takie porozumienie jest wyma-
gane dla skutecznego złożenia wnio-
sku do NFOŚiGW. Podobne uchwały 
mają być również podjęte przez rady 
w Kudowie-Zdroju i w Radkowie. Po-
trzebna jest też zamiana w wieloletniej 
prognozie finansowej gminy.

Ewentualny zakup autobusów nie 
znaczy, że gmina będzie zatrudniała 
kierowców i zajmowała się organizo-
waniem przewozów. Zadania te zosta-
ną powierzone operatorowi wyłonio-
nemu w przetargu.

Autobusy przyszłości
Dla Dusznik szczególnie istotne 

byłoby w tym projekcie rozwiązanie 
problemu dowożenia narciarzy do 
Zieleńca. W bieżącym sezonie zimo-
wym skibus nie został uruchomio-
ny. Do gminy wpłynęła bowiem tylko 
jedna oferta, opiewająca aż na ponad 
300 tys. zł. Tymczasem kwota zabez-
pieczona na ten cel w budżecie gminy 
na podstawie wydatków w poprzed-
nich latach to ok. 120 tys. zł

Czy gmina będzie mogła ewentu-
alnie wycofać się z tego projektu? – 
zapytała Małgorzata Hołyst w kon-
tekście odległego terminu realizacji 
zakupu. Radna chciała też wiedzieć, 
czy gmina będzie mogła wykorzysty-
wać autobusy na inne potrzeby, np. 
dowożenie dzieci do szkół. 

Burmistrz zapewnił, że dopóki nie 
będą poczynione wydatki, będzie moż-
na zrezygnować z dofinansowania bez 
konsekwencji. Nie powinno też być 
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dzie natomiast wydawana w przypad-
ku odmowy przyznania świadczenia. 
Informacja o  przyznaniu dodatku 
osłonowego może być przekazywana 
na wskazany przez wnioskodawcę ad-
res poczty elektronicznej. 

Kwoty dodatku osłonowego nie 
będą podlegały egzekucji, nie będą 
uwzględniane przy ustalaniu prawa do 
świadczeń z  pomocy społecznej czy 
świadczenia uzupełniającego dla osób 

niezdolnych do samodzielnej egzy-
stencji. Świadczenia te nie będą rów-
nież stanowić dochodu w rozumieniu 
ustawy o  podatku dochodowym od 
osób fizycznych.

Dodatek osłonowy przysługiwać 
ma za okres od 1 stycznia 2022 r. do 
31 grudnia 2022 r. i ma być wypłaca-
ny dwa razy do roku., tj. pierwsza rata 
do 31 marca 2022 r. i druga rata do 2 
grudnia 2022 r.

Szczegółowych informacji
udzielają pracownicy OPS,
tel. 748 669 133 w. 31
lub 500 619 826.

problemu z ewentualnym aneksowa-
niem umowy z NFOŚiGW, żeby roz-
szerzyć trasy autobusów. Nie będzie 
natomiast można podanych we wnio-
sku o dofinansowanie tras skracać.

Czyją własnością będą autobusy? – 
dopytywał Ryszard Olszewski. Będą w 
stu procentach własnością Dusznik – 
poinformował Lewandowski.

Rada podjęła uchwały
 � w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia z gmi-
ną Radków o realizacji zadań w 
zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego;

 � w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia z gminą 
Kudowa-Zdrój o realizacji za-
dań w zakresie lokalnego trans-
portu zbiorowego.
Wyraża w nich zgodę na zawarcie 

porozumienia.
Podjęto również uchwałę w spra-

wie zmian wieloletniej prognozy fi-
nansowej Gminy Duszniki-Zdrój. W 
prognozę wpisano wydatek na zakup 
autobusów (19 mln zł).

Wszystkie trzy uchwały przyjęto je-
denastoma głosami. Wstrzymali się 
od głosu: Mieczysław Jakóbek, Woj-
ciech Kuklis, Jarosław Kwolek i Piotr 
Zilbert.

Same obrady zajęły radnym zaled-
wie 12 min., ale już na początku po-
jawiły się problemy techniczne. Prze-
dłużyły one sesję o prawie godzinę. 
Ostatecznie zastąpiono kamerę sys-
temu e-sesja inną, ustawioną nieco z 
boku.

Przed zamknięciem sesji przewod-
nicząca złożyła wszystkim życzenia 
świąteczne.

Krzysztof
Jankowski
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Zmodernizowano nawierzchnię 
placu zabaw przy Szkole Podstawo-
wej, co kosztowało prawie 72 tys. zł. 
Zakończono też prace remontowe 
nawierzchni przy kościele św. Pio-
tra i Pawła. Zleceniodawcą była para-
fia, ale gmina dofinansowała zadanie 
kwotą 60 tys. zł.

Ponadto podpisano umowę na 
remont dwóch dróg gminnych – 
ulic Podgórze i Willowa. Wartość 
umowy to 1,834 mln zł. – Tu zosta-
liśmy pozytywnie zaskoczeni, bo jest 
to kwota o ok. 600 tys. mniejsza, niż 
przewidywaliśmy – zaznaczył Lewan-
dowski.

O cztery miesiące przedłużono 
umowę z wykonawcą przebudowy re-
mizy strażackiej. Termin zakończe-
nia prac przesunął się na 21 kwietnia 
2022 r.

Burmistrz poinformował także o 
terminie kolejnej akcji szczepień i za-
chęcał do skorzystania. Ostatnia cie-
szyła się bardzo dużym zainteresowa-
niem. Zaszczepiono aż 90 osób, które 
ustawiały się przed wejście w długiej 
kolejce.

Kto w 2022 i 2023 r. będzie odbierał 
nasze śmieci? Wygrała oferta Dusz-
nickiego Zakładu Komunalnego 
opiewająca na kwotę prawie 3,1 
mln zł – ogłosił burmistrz.

Przewodnicząca poprosiła jeszcze o 
wyjaśnienie przyczyny opóźnienia w 
zawarciu aktu notarialnego sprzeda-
ży obiektów, które mają trafić do za-
sobów Centralnego Ośrodka Sportu. 

Okazuje się, że Starostwo Powiato-
we, które ma nabyć te nieruchomości 
w imieniu Skarbu Państwa, nie chce 
być ich właścicielem ani dnia dłużej, 
niż to jest niezbędne, po prostu nie 
jest do tego przygotowane. Dlatego 
oczekuje, że w dniu podpisania aktu 
notarialnego lub nazajutrz nastąpi 
przekazanie tytułu własności do Mini-
sterstwa Rozwoju. Starostwo czeka aż 
procedura ta zostanie przygotowana. 
Ministerstwo wydało już odpowiednie 
instrukcje, środki na zakup są zabez-
pieczone, więc transakcja powinna z 
początkiem roku dojść do skutku – 
uspokajał Lewandowski.

Duszniki 
jak Kolonia
Zmiana w porządku obrad pozwoliła, 
by w pierwszej kolejności rada zajęła 
się uchwałą w sprawie ustanowie-
nia roku 2022 Rokiem Edyty Ste-
in. O jej życiu opowiedział Dariusz 
Giemza, pasjonat historii Dusznik i 
kolekcjoner dusznickich pamiątek, 
który we wrześniu gościł na sesji z 
postulatem stworzenia muzeum miej-
skiego. 

Gość podkreślił szczególne osią-
gnięcia katolickiej świętej i męczenni-
cy w dziedzinie pedagogiki i filozofii, 
mówił o jej związkach z Dusznikami. 
– Myślę, że Duszniki-Zdrój, podobnie 
jak Wrocław, Lubliniec, jak również 
Kolonia, wpisują się na stałe w dzie-
je wydarzeń związanych z Edytą Ste-
in. I Duszniki mogą naprawdę bardzo 
wiele na tym zyskać. Już organizowa-
ne są pielgrzymki śladami Edyty Stein 
i mogę państwu powiedzieć, że Dusz-
niki-Zdrój są już zaznaczone na ma-
pie takich przejazdów. A myślę, że ten 
rok odbije się wielkim echem w całej 
Europie. Ja też dołożę wszelkich sta-

Krzywa w górę
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rań, aby cała Europa przyjeżdżała do 
Dusznik-Zdroju ze względu na Edytę 
Stein – zakończył Giemza, zwracając 
się do radnych z prośbą o przyjęcie 
uchwały. 

Komisja ds. Społeczno-Kultural-
nych, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Tu-
rystyki zaopiniowała projekt uchwały 
jednogłośnie pozytywnie – poinfor-
mowała przewodnicząca komisji Kry-
styna Cieślak. Burmistrz zaapelo-
wał do jednostek gminy – MOKiS-u, 
Miejskiego Zespołu Szkół i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej – by różnymi 
wydarzeniami przyłączyły się do ob-
chodów Roku Edyty Stein, o ile oczy-
wiście rada przyjmie uchwałę. Te ob-
chody mogłyby zdaniem burmistrza 
zapoczątkować tradycję upamiętnia-
nia w kolejnych latach innych zna-
nych postaci związanych z Dusznika-
mi. W roku 2023 należałoby zatem 
uczcić Felixa Mendelssohna Barthol-
dy’ego z okazji 200-lecia jego poby-
tu w naszym mieście – zaproponował 
już na posiedzeniu komisji Dariusz 
Giemza.

Przyjęto jednogłośnie, że „Rada 
Miejska Dusznik-Zdroju, pragnąc 
uczcić 130. rocznicę urodzin (12 paź-
dziernika 1891 r.) i 80. rocznicę śmier-
ci (9 sierpnia 1942 r.), ustanawia rok 
2022 Rokiem Edyty Stein”.

30,5 tys. „małpkowego”
Również jednogłośnie rada podjęła 
uchwałę w sprawie zmiany uchwa-
ły nr XXXI/192/21 Rady Miej-
skiej w Dusznikach-Zdroju w 
sprawie uchwalenia budżetu gmi-
ny Duszniki-Zdrój na rok 2021. 
Wprowadzono do budżetu dochody z 
tytułu opłaty za zezwolenie na sprze-
daż napojów alkoholowych w obro-
cie hurtowym w kwocie 30.532 zł 
(tzw. „małpkowe”, w części przy-
sługującej gminie). Zmniejszo-
no wydatki o kwotę 33.191 zł 
w związku ze zmniejszonymi 
opłatami za administrowa-
nie i czynsze oraz o kwo-
tę 40.000 zł w związku ze 
zmniejszonymi koszta-
mi obsługi długu z ty-
tułu odsetek. W związ-
ku z modyfikacją 
planów finansowych 
Miejskiego Zespo-
łu Szkół, zmieniono 
przeznaczenie nie-
których wydatków. 
Zwiększono wy-
datki na opłace-
nie czynszu dla 
Poradni Tera-
pii Uzależ-
nienia i 

Współuzależnienia od Alkoholu.

Podwyżka dla radnych
Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie diet dla rad-
nych Rady Miejskiej w Duszni-
kach-Zdroju przygotowała przewod-
nicząca – jak powiedziała – na prośbę 
radnych.

Ustalanie wysokości diet radnych 
wygląda zawile. We wrześniu ub. r. 
ustawą o zmianie ustawy o wynagro-
dzeniach osób zajmujących kierow-
nicze stanowiska państwowe oraz 
niektórych innych ustaw mocno pod-
niesiono maksymalne wynagrodzenia 
na stanowiskach od prezydenta RP 
po radnych gminnych. Zmieniono 
w tym celu m.in. ustawę o samorzą-
dzie gminnym, a w niej zapis o mak-
symalnej wysokości diety radnych. 
Po nowelizacji dieta radnego nie 
może przekroczyć w ciągu miesiąca 
łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej 
określonej w ustawie budżetowej dla 
osób zajmujących kierownicze stano-
wiska państwowe. Oznacza to wzrost 
o 60 proc., bo- w i e m 
poprzed - n i o 
d i e t a 

opierała się na 1,5-krotności kwo-
ty bazowej. Zmian dokonują bodajże 
wszystkie samorządy w kraju.

Maksymalna wysokość diet jest 
jeszcze uzależniona od liczby miesz-
kańców gminy. W jakiej proporcji – o 
tym decyduje Rada Ministrów. Wedle 
jej rozporządzenia (z października ub. 
r.)  w gminach poniżej 15 tys. miesz-
kańców maksymalna miesięczna die-
ta wynosi 50% 2,4-krotności kwoty 
bazowej. I ten pułap musi brać pod 
uwagę rada gminy ustalając wyso-
kość swoich diet. Bo trzeba jeszcze 
pamiętać, że nie każdy radny otrzy-
muje jednakową dietę – jej wysokość 
zależy także od funkcji pełnionych w 
radzie. Reguluje to właśnie zmienia-
na uchwała.

Według dotychczas obowiązują-
cych zapisów maksymalna wysokość 
diety przysługująca radnemu w ciągu 
miesiąca nie mogła przekroczyć 50% 
1,5-krotności kwoty bazowej. Rada 
może oczywiście ustalić podstawę niż-
szą niż maksymalna. Na posiedzeniu 
Komisji Finansów w przeddzień se-
sji rozpatrywano przedstawione przez 
przewodniczącą rady dwa warianty – 
poinformował przewodniczący komi-
sji Jakub Biernacki. Pierwszy wariant 
określał maksymalną miesięczną die-
tę jako 50% 2,2-krotności kwoty ba-
zowej, drugi opierał się na 2,4-krot-

ności. I ten drugi zaakceptowali 
członkowie komisji. Przyjęli tak-

że wniosek Ryszarda Olszew-
skiego, by zmienić projekt w 

ten sposób, że uchwała obo-
wiązywałaby od 1 listopada 

2021 (wtedy weszła w ży-
cie ustawa), zamiast od 
1 stycznia 2022. I tak 
zmieniony projekt 
komisja zaopinio-
wała pozytywnie.

Zmiana musi 
być jednak za-
tw ierdzona 
przez radę, 

wobec tego Biernacki zgłosił wniosek 
formalny o wprowadzenie poprawki 
do projektu uchwały. Poprawkę za-
twierdzono ośmioma głosami. Po-
nieważ nikt nie zgłaszał się do dys-
kusji, od razu przegłosowano projekt 
uchwały. Przyjęto ją identycznym wy-
nikiem. Przeciwko głosowali Mie-
czysław Jakóbek i Jarosław Kwolek. 
Wstrzymali się Aleksandra Hausner-
-Rosik oraz Piotr Zilbert.  

Ile konkretnie będą otrzymy-
wać radni? Od 1.138 do 2.104 zł. 
Kwota bazowa obowiązująca w 2021 
r. i pozostająca bez zmian w 2022 r. 
to 1.789,42 zł. Zatem dieta radnego w 
Dusznikach od listopada ub.r. może 
wynieść maksymalnie 2.147,31 zł mie-
sięcznie. Każdemu radnemu przysłu-
guje jedna dieta, bez względu na ilość 
pełnionych funkcji. 

Według uchwały przewodniczą-
ca otrzymuje 98 proc. maksymalnej 
diety (2.104 zł), wiceprzewodniczący 
– 79 proc. (1.696 zł), przewodniczą-
cy komisji będący członkiem dwóch 
lub więcej komisji – 65% (1.396 zł), 
wiceprzewodniczący komisji będą-
cy członkiem dwóch lub więcej ko-
misji – 59% (1.267 zł), radny nie peł-
niący funkcji w radzie, a będących 
członkiem dwóch lub więcej komisji 
– 53% (1.138 zł). W dusznickiej radzie 
nie ma radnych będących członkami 
tylko jednej komisji. Diety są wolne 
od podatku dochodowego do kwoty 
3.000 zł.

Podwyżka 
dla burmistrza
Opierając się na tej samej ustawie 
– o zmianie ustawy o wynagrodze-
niach osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe oraz niektó-
rych innych ustaw – radni podjęli też 
uchwałę w sprawie ustalenia wy-
nagrodzenia burmistrza miasta 
Duszniki-Zdrój. 

Według zmienionych przepisów 
maksymalne wynagrodzenie pracow-
ników samorządowych – marszał-
ków, starostów, burmistrzów i wójtów 
(a także ich zastępców) nie będzie mo-
gło przekroczyć w okresie miesiąca 
11,2-krotności tej samej kwoty bazo-
wej, na której opiera się maksymal-
na dieta radnych. Poprzednio barie-
rą była 7-krotność kwoty bazowej. To 
oznacza wzrost maksymalnego wyna-
grodzenia dla tej grupy o 60 proc. – 
do 20.041,50 zł. 

Przepisy określają nie tylko mak-
symalny poziom wynagrodzeń sa-
morządowców. Zgodnie z ustawą o 
pracownikach samorządowych, mini-
malne wynagrodzenie pracowników 
samorządowych zatrudnianych na 
podstawie wyboru, w tym wynagro-
dzenie burmistrza, nie może być 
niższe niż 80% maksymalnego wy-
nagrodzenia określonego dla po-
szczególnych stanowisk. Przy czym 

maksymalne wynagrodzenie na da-
nym stanowisku stanowi suma mak-
symalnego poziomu wynagrodzenia 
zasadniczego oraz maksymalnego po-
ziomu dodatku funkcyjnego, a w przy-
padku m.in. burmistrza – także kwo-
ty dodatku specjalnego. Suma ta nie 
może przekroczyć wspomnianej kwo-
ty 20.041,50 zł.

Podobnie jak w przypadku diet 
radnych, maksymalna wysokość wy-
nagrodzenia zasadniczego burmi-
strza uzależniona jest jeszcze od licz-
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by mieszkańców gminy. Określa je 
rozporządzenie Rady Ministrów z 
października ub. r. w sprawie wyna-
grodzenia pracowników samorządo-
wych. W gminie do 15 tys. mieszkań-
ców wynosi ono 10.250 zł, natomiast 
maksymalna wysokości dodatku 
funkcyjnego to 3.150 zł. Burmistrzo-
wi przysługuje jeszcze dodatek spe-
cjalny w kwocie wynoszącej 30 proc. 
łącznie wynagrodzenia zasadniczego i 
dodatku funkcyjnego, tj. maksymalnie 
4.020 zł. Dodatek za wieloletnią pracę 
przysługuje w wysokości od 5 do 20 
proc. wynagrodzenia zasadniczego w 
zależności od stażu pracy. 

Wyrazy uznania
Burmistrz przedstawił odpowiedzi na 
pytania, które radni zadali mu na po-
siedzeniu komisji. Pierwsze dotyczy-
ło wysokości jego poprzednich wy-
nagrodzeń. W poprzedniej kadencji 
Piotr Lewandowski otrzymywał 7.800 
zł. W 2018 r. w konsekwencji decy-
zji rządu wynagrodzenie to zostało ob-
niżone do 7.500 zł. Rada poprzedniej 
kadencji próbowała zmniejszyć jesz-
cze tę kwotę do 5.052 zł, ale uchwała 
w tej sprawie została uchylona przez 
wojewodę. Natomiast od początku bie-
żącej kadencji wynagrodzenie bur-
mistrza wynosiło 9.851 zł (wszystkie 
kwoty brutto).

Jak kształtują się wynagrodzenia 
burmistrzów w sąsiednich gminach? 
Lewandowski zauważył, że we wszyst-
kich podjęto już uchwały o podwyżce 
wynagrodzeń burmistrzów. W Kudo-
wie-Zdroju przyjęto kwoty jak ta pro-
ponowana w Dusznikach – 16.250 zł 
(brutto bez dodatku stażowego), w 
Lądku-Zdroju – 16.237 zł, w Polani-
cy-Zdroju – ok. 17.300 zł, w Bystrzy-
cy Kłodzkiej maksymalnie – ponad 
20.000 zł, w Szczytnej – 15.300 zł.

Burmistrz zauważył, że podjęcie de-
cyzji o jego wynagrodzeniu to rów-
nież moment oceny jego pracy. Dla-
tego przedstawił wykres pokazujący 
zmiany w wysokości budżetu gminy 
w latach 2007–2022. Okres pełnie-
nia funkcji przez Lewandowskiego to 
wzrost z ok. 20 mln zł w 2015 r. do bli-
sko 35 mln w roku 2021 r. i planowa-
ne 45 mln w 2022.

Oczywiście – zaznaczył – burmistrz, 
powody wzrostu budżetu mogą być 
różne. Zwiększyło go np. świadcze-
nie 500+ wypłacane rodzicom przez 
jednostkę gminy ze środków budżetu 
państwa. Dlatego pracę burmistrza 
bardziej jednoznacznie obrazuje 
pozyskiwanie dla miasta środków 
zewnętrznych: prawie 6 mln w ka-
dencji Grzegorza Średzińskiego, 
5,3 mln w kadencji Andrzeja Ry-
marczyka, prawie 23 mln w pierw-
szej kadencji Lewandowskiego i 
ponad 34 mln zł już w tej, jeszcze 
trwającej kadencji.

Oczywiście, to nie jest tylko tylko 
moja praca, ale całego zespołu, któ-
rym kieruję – zaznaczył burmistrz. 
– To jest coś, do czego mocno dąży-
liśmy, do czego przekonywaliśmy. 
Rzeczywiście są możliwości, tylko 
trzeba ich szukać, żeby te dofinanso-
wania zdobyć. I dzięki temu realizuje-
my wiele inwestycji i mamy duże pla-
ny inwestycyjne na przyszłość.

Projekt uchwały w sprawie ustale-
nia wynagrodzenia burmistrza miasta 
Duszniki-Zdrój został jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Ko-
misję Finansów – poinformował jej 
przewodniczący Jakub Biernacki. Nikt 
nie zgłosił się do dyskusji.

Minimalne wynagrodzenie zasad-
nicze należne burmistrzowi Dusznik 
to 8.200 zł. Rada przyznała Piotro-
wi Lewandowskiemu 9.500 zł. Do 
tego dodatek funkcyjny – 3.000 zł, 
dodatek specjalny – 3.750 zł. Łącz-
nie – 16.250 zł. Z dodatkiem sta-
żowym (16 proc.) daje to sumę 

17.770 zł. Oczywiście są to kwoty 
brutto. Zgodnie ze znowelizowany-
mi przepisami takie wynagrodzenie 
przysługuje burmistrzowi od 1 sierp-
nia 2021 r.

Za podjęciem uchwały w sprawie 
wynagrodzenia burmistrza głosowało 
ośmioro radnych. Przeciwko opowie-
dzieli się Jarosław Kwolek i Piotr Zil-
bert. Wstrzymali się od głosu Mieczy-
sław Jakóbek oraz Marcin Zuberski. 

Burmistrz: – Dziękuję bardzo za 
uznanie mojej pracy.

Szkielet dla Podgórza
Pytanie do sprawozdania z pracy bur-
mistrza za ostatni okres było tylko 
jedno, zadał je Ryszard Olszewski. 19 
listopada Piotr Lewandowski spotkał 
się z przedstawicielami firmy Mia-
stoProjekt celem omówienia prac nad 
związanych z przygotowaniem doku-
mentacji  projektowej stacji narciar-
skiej Podgórze wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. Radny poprosił o wię-
cej szczegółów.

Tych spotkań z firmą MiastoPro-
jekt odbywa się teraz bardzo dużo, 
w większości online – poinformował 
burmistrz. Zresztą nie tylko z tą firmą, 
w sprawie projektowania stacji  były 
też spotkania z profesorami Akademii 
Górniczo-Hutniczej oraz z dyrekto-
rem i przedstawicielami Departamen-
tu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 
Ministerstwa Funduszy i Polityki Re-
gionalnej. MiastoProjekt tworzy kon-
cepcję stacji narciarskiej Podgórze, 
„szkielet przygotowań do inwestycji”. 
– Jest to bezpośrednio oczywiście po-
wiązane z innymi inwestycjami, czyli 
gondolą, parkingiem na dole… Moż-
na powiedzieć, to jest całościowe po-
dejście do tego dużego, strategiczne-
go projektu – wyjaśniał Lewandowski. 
Aktualnie trwają pracę nad różnymi 
opracowaniami – kwestii środowisko-
wych, komunikacyjnych, a jednocze-
śnie nad harmonogramem dalszych 
kroków, jakie gmina musi wykonać, 
by przygotować warunki do inwesty-
cji. 

– Jeśli chodzi o ministerstwo, tu-
taj szukamy wsparcia pod wzglę-
dem powiązania tych inwestycji z 
kapitałem prywatnym. Prowadzo-
ne są analizy związane z tym, która 
część tych inwestycji, w jaki sposób, 
mogłaby być rzeczywiście zrobio-
na w formule partnerstwa publiczno-
-prywatnego. Jest to bardzo duży pro-
jekt, wiele zagadnień, które muszą być 
omówione – mówił burmistrz.

Po zakończeniu pierwszego z wie-
lu etapów prac nad projektem, na po-
czątku roku, przedstawiciele firmy 
MiastoProjekt zaprezentują dusznic-
kim samorządowcom wyniki swojej 
pracy. Otworzy to pole do dalszych 
dyskusji, działań, decyzji.

Hojność rządu
Do kwestii wynagrodzenia burmi-
strza wrócił Piotr Zilbert, rozpoczy-
nając „interpelacje, zapytania, wolne 
wnioski, sprawy różne”. Radny popro-
sił Lewandowskiego o podanie wyso-
kości tego wynagrodzenia w ostatnim 
czasie. Burmistrz, który wymienił już 
tę kwotę wcześniej, powtórzył: 9.851 zł 
brutto, to jest ok. 6.000 zł netto. 

Zilbert poprosił także o udostęp-
nienie wykresów, które zaprezento-
wał burmistrz. Radnemu nasunęły 
się wątpliwości co do podanej sumy 
środków pozyskanych za ostatniej 
kadencji burmistrza Średzińskiego 
i chciałby te informacje zweryfiko-
wać. Lewandowski wyjaśnił, że wy-
kres został opracowany na podstawie 
gromadzonych przez księgowość da-
nych dotyczących wydatków ze środ-
ków zewnętrznych w poszczególnych 
latach. Zweryfikowanie tych danych 
i przesłanie radnym informacji w tej 

sprawie zapowiedziała skarbnik gmi-
ny Katarzyna Skowron.

Z kolei wątpliwości co prawidłowo-
ści postępowania administracyjnego, 
które gmina prowadzi w swojej wła-
snej sprawie, zgłosił Jarosław Kwolek. 

Przepis stanowiący o tym, że organ 
administracji publicznej powinien wy-
łączyć się w sytuacji, w której wyda-
je dla siebie decyzję, został uchylony 
w 1994 r. – informował radca prawny 
Tomasz Stefański. – Od tamtej pory 
generalnie mamy dużą swobodę i 
bardzo rozbieżne orzecznictwo w tym 
zakresie. (…) Większość gmin, z tego, 
co ja gdzieś tam wyłapałem u nas na 
terenie, rzeczywiście wydaje warun-
ki zabudowy, jak i decyzje lokalizacyj-
ne, wydają same dla siebie i nie spo-
tkałem się z tym, by to było uchylane 
akurat z tej przyczyny. Ale rzeczywi-
ście, temat jest mocno kontrowersyj-
ny.

Jeszcze w sprawie wynagrodze-
nia burmistrza zabrała głos Małgo-
rzata Hołyst. Zaapelowała do ogląda-
jących sesję: – Proszę nie odnosić 
się z podwyżką dla burmistrza do 
kwoty, którą burmistrz ma obec-
nie, 9.851 zł, ponieważ obecne 
podwyżki zagwarantował burmi-
strzom, wójtom i prezydentom 
nasz rząd. I określił w ustawie mi-
nimalną pensję, jaką burmistrz 
powinien mieć. A ta minimalna 
(…) to jest 14.500 zł. 

Radna przekonywała, że kwo-
ta podwyżki, którą przyznała burmi-
strzowi rada, to nie ponad 6.000 zł, o 
które wzrasta jego wynagrodzenie, a 
2.250 zł, które dodano do należnej mu 
płacy minimalnej.

Inwestycyjne  
rzymiarki
Ruszył nabór wniosków do drugiej 
edycji Programu inwestycji strate-
gicznych (w ramach Rządowego Fun-
duszu Polski Ład), do którego gmi-
na może złożyć trzy wnioski. Nabór 
wniosków będzie trwał do 15 lutego 
– zwrócił uwagę Piotr Zilbert. Zapro-
ponował, by na najbliższym posiedze-
niu komisji infrastruktury przedys-
kutowano i wypracowano wspólnie 
propozycje gminy do tego programu, 
z priorytetem zaspokojenia najpilniej-
szych potrzeb miasta i mieszkańców.

Burmistrz poparł tę propozycję. 
Sam, jak powiedział, postawiłby na 
modernizację ulic wraz z wymianą 
sieci oraz oświetlenia. Wstępnie wska-
zał na ulice Zdrojową i Wiejską 
oraz dokończenie ul. Podgórze w 
kierunku „Panderozy” i „Margerity”. 
Przypomnijmy, że remont tej drogi 
na odcinku od Zdroju do przystanku 
PKS zostanie przeprowadzony w br. 

Czy został już złożony do starostwa 
wniosek o pozwolenie na budo-
wę sieci wodno-kanalizacyjnej w 
Zieleńcu? – zwrócił się do burmi-
strza Jarosław Kwolek. Lewandowski 
poinformował, że dokumentacja jest 
jeszcze opracowywana przez urbanist-
kę, powinna być gotowa na początku 
stycznia i wówczas zostanie złożony 
wniosek o pozwolenie na budowę.

Radny dopytywał jeszcze o szczegó-
ły postępowania w sprawie wydania 
decyzji lokalizacyjnej dla tej inwesty-
cji. Chodziło o negatywne opinie Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych i Zarządu Dróg Powiatowych. 
Burmistrz zapewnił, że poczyniono 
już niezbędne uzgodnienia. Przewod-
nicząca przypomniała, że na począt-
ku stycznia ma się odbyć spotkanie 
radnych z projektantami tej inwesty-
cji. A ponieważ ostatnia w roku sesja 
właśnie dobiegła końca, złożyła jesz-
cze mieszkańcom, radnym i pracow-
nikom ratusza noworoczne życzenia. 

Krzysztof
Jankowski

Szczepmy się,
zanim uderzy
Omikron
Kolejna akcja szczepień zakończona sukcesem! 5 
stycznia w dusznickim Klubie Seniora zaszczepiły 
się aż 82 osoby – mieszkańcy Dusznik-Zdroju, ale 
też gmin ościennych.

Poprzednia akcja, w grudniu ubiegłe-
go roku, cieszyła się równie dużym 
zainteresowaniem – 90 osób zaszcze-
pionych! Przy obu akcjach chętnych 
było zdecydowanie więcej, niestety 
kilkunastu osobom odmówiono szcze-
pienia. By uniknąć kolejnych sytuacji, 
w których – mimo szczerych chęci – 
ratownicy medyczni są zmuszeni od-
mówić zaszczepienia, należy pamiętać 
o kilku zasadach.
 � Dawkę przypominającą przy-
jąć można dopiero po upływie 
5 miesięcy od pełnego zaszczepie-
nia szczepionką firmy Pfizer, a w 
przypadku szczepienia preparatem 
Johnson & Johnson – po upływie 2 
miesięcy. Jeśli nie upłynął wskaza-
ny termin, pacjent nie ma wysta-
wionego e-skierowania, co ozna-
cza, że ratownik nie może udzielić 
szczepienia – nawet jeśli do wskaza-
nego terminu brakuje zaledwie kil-
ku dni. 

 � Aktualnie nie stosuje się dawki 
przypominającej u dzieci i mło-
dzieży do 18 roku życia.      

 � W organizowanych przez gmi-
nę tymczasowych punktach 
szczepień nie szczepi się dzieci i 
młodzieży w wieku do 16 lat. W 
przypadku szczepienia szczepionką 
firmy Pfizer szczepienie jest udzie-

lane osobom w wieku powyżej 16 
lat, natomiast szczepionka Johnson 
& Johnson zarezerwowana jest dla 
osób pełnoletnich. 

 � Opiekunowie dzieci i młodzieży do 
16 roku życia chęć zaszczepienia 
dziecka mogą zgłosić:
 � kontaktując się bezpośrednio z 
wybranym punktem szczepień,

 � przez bezpłatną infolinię Narodo-
wego Programu Szczepień: 989,

 � wysyłając SMS pod numer 880 
333 333 o treści: SzczepimySie,

 � poprzez e-rejestrację dostępną 
na stronie głównej pacjent.gov.pl 
wpisując numer PESEL swojego 
dziecka, jego nazwisko, i podając 
swój numer telefonu.

Rejestracja zajmuje tylko chwilę, 
samo szczepienie również. 

Szczepienia to na dzień dzisiejszy 
najbardziej skuteczna broń w walce 
z ciężkim przebiegiem choroby oraz 
śmiercią spowodowaną wirusem. Nie 
wszystkie szczepionki zapewniają od-
porność na całe życie, ponieważ na-
byta odporność z czasem maleje – to 
normalne zjawisko nazywane słabną-
cą odpornością. Dlatego powtarzanie 
niektórych szczepień to działanie ko-
nieczne, normalne i bezpieczne.

SR
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Czwarta przechodzi w piątą
KRONIKA CZASÓW ZARAZY (22)

 � 16.12. Pierwszy przypadek zakaże-
nia Omikronem w Polsce. Wirusa wy-
kryto w próbce pobranej od 30-letniej 
obywatelki Lesotho przebywającej w 
Katowicach na Szczycie Cyfrowym 
ONZ. Kobieta jest w izolatorium i czu-
je się dobrze.
 � 17.12. Omikron w Warszawie – in-

formuje Ministerstwo Zdrowia. Zaka-
żenie wykryto u 3-letniej dziewczynki.
 � 20.12. Europejska Agencja Le-

ków (EMA) zatwierdza najnowszą, 
piątą szczepionkę przeciwko CO-
VID-19. Nuvaxovid firmy Novavax 
jest innowacyjnym preparatem biał-
kowym. W badaniach jej skuteczność 
określono na ok. 90 proc. Unia Euro-
pejska zamówiła 100 mln dawek. W 
pierwszej transzy z początkiem roku 
2022 do Polski trafi ich 1,8 mln.
 � 20.12. W Londynie Omikron jest 

już dominującym wariantem, a licz-
ba zakażeń w Wielkiej Brytanii w 
grudniu przekracza najwyższe dobo-
we liczby zakażeń z poprzednich fal. 
W brytyjskich szpitalach jest jednak 
sześć razy mniej osób w przeliczeniu 
na populację w porównaniu do Polski. 
(wyborcza.pl)
 � 21.12 Pojawia się coraz więcej in-

formacji o rozprzestrzeniającej się 
szybko nowej mutacji koronawirusa. 
Objawy zakażenia wariantem Alfa po-
jawiały się po pięciu dniach. Delty – 
po czterech. W przypadku Omikrona 
to tylko trzy dni. Osoba zakażona ko-
ronawirusem może stanowić zagroże-
nie dla innych już na dwa dni przed 
wystąpieniem objawów i przez 10 dni 
trwającej infekcji. W przypadku Omi-
kronu oznacza to więc, że już po 24 
godzinach od kontaktu z nosicielem 
wirusa możemy zakażać kolejnych lu-
dzi. Najczęstsze objawy to: katar, ból 
głowy, uczucie zmęczenia, kichanie, 
ból gardła. — Zakaźność nowego wa-
riantu jest tak duża, że prawdopodob-
nie każdy zachoruje — przestrzega 
członek Rady Medycznej przy pre-
mierze dr Konstanty Szułdrzyński. 
(medonet.pl)
 � 22.12. W kraju aż 775 zgonów ostat-

niej doby, najwięcej w czwartej fali. Z 
powodu COVID-19 zmarło 247 osób, 
z powodu współistnienia COVID-19 z 
innymi schorzeniami – 528. 73 proc. 
zmarłych to osoby niezaszczepione. 
Blisko 83 proc. to osoby powyżej 65. 
roku życia. Odnotowano 18.021 no-
wych zakażeń koronawirusem. Licz-
ba zakażonych w Polsce od po-
czątku pandemii przekroczyła 4 
miliony. W szpitalach jest 23.248 pa-
cjentów z COVID-19, pod respiratora-
mi – 2.053 chorych. 383,2 tys. osób na 
kwarantannie.
 � 22.12. Minister zdrowia Adam Nie-

dzielski podpisuje rozporządzenie o 
obowiązkowych szczepieniach prze-
ciwko COVID-19 dla zawodów me-
dycznych. Będzie obowiązywało od 1 
marca.
 � 23.12. – Jeśli mówimy o tym, że 

ok. 12 mln Polaków się nie zaszcze-
piło, i wszystkie, powtarzam, wszyst-
kie te osoby zakażą się nowym wa-

riantem, to statystycznie 5–10 proc. z 
nich trafi do szpitala. Czyli powinni-
śmy położyć ok. milion osób. Nawet 
jeśli rozłoży się to w czasie kilku mie-
sięcy, to i tak oznacza to, że możemy 
potrzebować nie 20 tys. łóżek covido-
wych, ale 50–60 tys. Nie mówiąc już 
o tym, skąd weźmiemy lekarzy i po-
zostały personel medyczny. Omikron 
jest naprawdę bardzo zakaźny. Liczba 
zakażeń podwaja się co drugi dzień 
– mówi przewodniczący Rady Me-
dycznej prof. Andrzej Horban w wy-
wiadzie dla “Rzeczypospolitej”.
 � 23.12. Amerykańska Agencja 

Żywności i Leków (FDA) w try-
bie nadzwyczajnym dopuszcza do 
użytku Paxlovid, pierwszy lek an-
tycovidowy w postaci doustnych 
pigułek opracowany przez kon-
cern Pfizer. Paxlovid stosuje się u 
pacjentów w początkowym stadium 
choroby, nie jest przeznaczony dla 
osób hospitalizowanych, czy jako śro-
dek zapobiegawczy lub zamiennik 
szczepionki przeciw SARS-CoV-2. W 
trakcie badań lek wykazał 88-procen-
tową skuteczność w zapobieganiu ho-
spitalizacji i śmierci u szczególnie na-
rażonych osób, które zaczęły kurację 
w ciągu pięciu dni od wystąpienia ob-
jawów.
 � 27.12.  W rozmowie z Interią Jaro-

sław Kaczyński przyznaje, że jeśli wa-
riant Omikron okaże się tak groźny, 
jak zapowiadają specjaliści, trzeba bę-
dzie rozważyć wprowadzenie obo-
wiązku szczepień.
 � 27.12. Według sondażu IBRiS dla 

"Rzeczypospolitej" blisko połowa Pola-
ków jest za dobrowolnością w kwestii 
szczepień (46,7 proc.). Za obowiązko-
wymi szczepieniami jest co trzeci an-
kietowany (31,6 proc.) – a przychyl-
ność wobec tego pomysłu rośnie z 
wiekiem – w grupie od 60 lat w górę 

"za" jest między 43 a 49 proc. osób.
 � 28.12. Pięć zgonów w powiecie – 

zmarły osoby z chorobami współist-
niejącymi. Jednocześnie odnotowano 
tylko 12 nowych zakażeń. W kra-
ju 9.843 zakażenia i aż 549 zgonów, 
z czego 186 wyłącznie z powodu CO-
VID-19.
 � 28.12. W tym roku bilans wszyst-

kich zgonów w Polsce przekracza 
już pół miliona. W ciągu 51 tygodni 
zmarło o ponad 100 tys. osób wię-
cej niż w analogicznym okresie 
2019 r. (ostatnim przed pandemią) i o 
42 tys. więcej niż w ciągu 51 tyg. pan-
demicznego 2020 r. Z powodu pande-
mii oficjalnie zmarło w Polsce prawie 
95 tys. osób. Część z nich wyłącznie z 
powodu COVID-19, a część miała tak-
że choroby współistniejące.
 � 28.12. We Francji rekordowy dzien-

ny przyrost zakażeń koronawirusem 
– 179.807 przypadków – informuje 
ministerstwo zdrowia w Paryżu. To 
największa liczba dobowych infek-
cji w Europie od początku pandemii. 
Więcej zakażeń w ciągu 24 godzin jest 
zgłaszanych tylko w Stanach Zjedno-
czonych i Indiach. Dzień wcześniej w 
USA w stwierdzono 505 tys. nowych 
infekcji. (stronazdrowia.pl)
 � 29.12. Kolejny smutny rekord 

czwartej fali – liczba zgonów za ostat-
nią dobę wynosi aż 794. – Sześćset 
osób z tej grupy to osoby niezaszcze-
pione. Mogły żyć dalej – mówi w 
Polsat News wiceminister zdrowia 
Waldemar Kraska. Bardzo wysoki od-
setek zgonów na milion mieszkań-
ców plasuje nasz kraj pod tym wzglę-
dem na trzecim miejscu w Europie, 
po Węgrzech i Chorwacji. Liczba no-
wych zakażeń to 15.571.
 � 30.12. Ogromny przyrost nowych 

przypadków SARS-CoV-2 w USA – 
465,6 tys., we Francji – 208,1 tys., w 

Wielkiej Brytanii – 183,1 tys., w Hisz-
panii – 100,7 tys. i we Włoszech – 98,1 
tys. W Polsce 14.325 nowych zakażeń, 
ale aż 709 zmarłych – proporcjonal-
nie ok. cztery razy więcej, niż np. we 
Francji.
 � 30.12. Spośród 194 krajów człon-

kowskich ONZ 92 nie zrealizowa-
ło celu, jakim było zaszczepienie 
40 proc. populacji do końca roku. 
Szef Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) ostrzega, że populizm, na-
cjonalizm i gromadzenie szczepio-
nek w pewnych krajach przyczy-
niają się do powstawania nowych 
wariantów wirusa, ponieważ prze-
dłużają walkę z pandemią. 
 � 03.01. Światowa Organizacja Zdro-

wia (WHO) liczy, że 2022 będzie ro-
kiem końca pandemii. Eksperci uwa-
żają, że z czasem COVID-19 stanie się 
chorobą endemiczną — występującą 
miejscowo.
 � 03.01. W Izraelu, pomimo po-

wszechności szczepień, szybko ro-
śnie liczba nowych infekcji korona-
wirusem, coraz więcej jest poważnych 
przypadków COVID-19, szpitale są 
przepełnione. 
 � 04.01. Rekordy zakażeń w Euro-

pie ostatniej doby – ponad 270 tys. we 
Francji, 220 tys. w Wielkiej Brytanii, 
ponad 170 tys. we Włoszech. Rekord 
także w USA – aż milion nowych przy-
padków zakażenia SARS-CoV-2. Za 
80 proc. z nich odpowiada Omikron. 
Przed punktami testowania ustawiają 
się ogromne kolejki. Szpitale zapeł-
nione są chorymi. Z powodu absencji 
pracowników pojawiają się też proble-
my w funkcjonowaniu służb publicz-
nych i transportu. Wiele lotów jest od-
woływanych.
 � 04.01. Pojawiają się doniesienia o 

nowym wariancie koronawirusa od-
krytym 10 grudnia w miasteczku For-

W połowie stycznia w Polsce nie widać jeszcze końca bieżącej fali epidemii, a następna już się zaczyna – narasta liczba zakażeń
wariantem Omikron. Specjaliści spodziewają się nawet ponad 100 tys. zakażeń dziennie. Minister zdrowia mówi o możliwej
katastrofie w systemie ochrony zdrowia. 

calquier niedaleko Marsylii. Szczep, 
nazwany IHU, posiada 46 mutacji, 
przecz co ma być bardziej odporny 
na szczepionki i bardziej zakaźnym 
niż oryginalny wirus. Na razie jednak 
nie notuje się ekspansji nowego wa-
riantu. IHU nie został zidentyfikowa-
ny w żadnym innym kraju, nie jest też 
jeszcze sklasyfikowany przez Świato-
wą Organizację Zdrowia. 
 � 05.01. Kolejna akcja szczepień 

zorganizowana przez gminę w 
Klubie Seniora. Skorzystały 82 oso-
by z Dusznik i gmin ościennych.
 � 05.01. “Szanowni Państwo, w związ-

ku z przypadkami zachorowań w Kan-
celarii Prezydenta i w jego otoczeniu 
Prezydent @AndrzejDuda przeprowa-
dził test na obecność COVID-19, który 
dał pozytywny wynik. Prezydent czuje 
się dobrze, nie ma ciężkich objawów 
i przebywa pod stałą opieką medycz-
ną” – podaje na Twitterze szef gabi-
netu prezydenta Paweł Szrot. Andrzej 
Duda jest zaszczepiony, w grudniu 
przyjął dawkę przypominającą.
 � 05.01. Objawy zakażenia Omi-

kronem bardziej przypominają 
przeziębienie, niż infekcje spowo-
dowane wcześniejszymi odmiana-
mi koronawirusa. Katar (wskazuje 
na COVID, jeśli towarzyszą mu tak-
że inne z dalszych objawów); ból gło-
wy (utrzymujący się dłużej niż trzy 
dni, odporny na zwykłe środki prze-
ciwbólowe); zmęczenie (nie to samo, 
co normalne uczucie zmęczenia lub 
senności. Chodzi o rodzaj skrajnego 
zmęczenia lub uczucie wykończenia, 
które utrzymuje się pomimo odpo-
czynku lub dobrze przespanej nocy); 
kichanie (to objaw zakażenia występu-
jący szczególnie często u w pełni za-
szczepionych); ból gardła (jak w prze-
ziębieniu czy przy zapaleniu krtani). 
Poza tym zakażeni dość często uskar-
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żali się także na utratę apetytu i “mgłę 
mózgową”. (wyborcza.pl)
 � 09.01. Po krótkim okresie nauki 

zdalnej (od 20 grudnia do 9 stycznia) 
4,5 mln uczniów wraca do nauki w 
trybie stacjonarnym. Rzecznik Mini-
sterstwa Zdrowia przyznaje, że dzięki 
trzytygodniowej przerwie świątecznej 
ogniska zakażeń w szkołach zostały 
ograniczone z ok. 3.000 do 700. Epi-
demiolodzy ostrzegają, że placówki 
szkolne są rozsadnikiem wirusa, tym-
czasem zaszczepionych jest tylko 286 
tys. dzieci w wieku od 5-11 lat. Mini-
sterstwo Edukacji i Nauki apeluje do 
szkół o zintensyfikowanie działań w 
obszarze bezpieczeństwa sanitarnego.
 � 09.01. U wielu z ozdrowieńców ze-

spół objawów utrzymuje się długo po 
zakończonej infekcji. Są to zaburzenia 
węchu i smaku, zmęczenie, bóle gło-
wy, zaburzenia koncentracji i pamię-
ci oraz zaburzenia lękowe. Świadczą 
o obecności wirusa w układzie ner-
wowym. W mózgu SARS-CoV-2 może 
przetrwać nawet ponad siedem mie-
sięcy.
 � 11.01. W Polsce już ponad 100 

tys. oficjalnych ofiar pandemii. 
Wśród nich najwięcej w wieku 70-90 
lat. W ciągu dwóch lat zmagań z koro-
nawirusem zmarło w Polsce łącznie 
ponad milion osób. Czyli o ponad 182 
tys. więcej niż w dwóch przedpande-
micznych latach 2018-19. 
 � 11.01. – Mamy sytuację najtrudniej-

szą w porównaniu z innymi falami. 
Nigdy nie było tak, żebyśmy z jednej 
strony mieli tak wysoki poziom ho-
spitalizacji i zakażeń i wchodzili w ko-
lejną falę – mówi w TVN24 minister 
zdrowia Adam Niedzielski. Jeśli speł-
nią się prognozy dotyczące rozprze-
strzeniania się wariantu Omikron, w 
kraju wkrótce może być nawet 100 
tys. zakażeń dziennie. Oznaczałoby to 
katastrofę dla systemu ochrony zdro-
wia.

 � 12.01. W kraju 684 zgony ostat-
niej doby. To trzeci tak wysoki wy-
nik obecnej, czwartej fali. W szpi-
talach jest 17.155 pacjentów (przed 
tygodniem 19.264). Nowych zakażeń 
– 16.173.
 � 13.12. W szczycie kolejnej fali może 

być od 100 do 140 tys. wykrytych in-
fekcji COVID-19, a rzeczywistych na-
wet około 800 tys. Tę falę zdominuje 
Omikron – mówi dr Franciszek Ra-
kowski z Interdyscyplinarnego Cen-
trum Modelowania Matematycznego 
i Komputerowego UW. (pulsmedycy-
ny.pl)
 � 14.01. Resort zdrowia podaje, że w 

Polsce wykrytych zostało 328 przy-
padków wirusa w wersji Omikron. 
Najwięcej w województwach pomor-
skim i mazowieckim.
 � 14.12. Trzynastu członków siedem-

nastoosobowej Rady Medycznej przy 
premierze składa rezygnacje z dora-
dzania rządowi w sprawie epidemii. 
W oświadczeniu podają, że ich decy-
zja jest spowodowana "brakiem wpły-
wu rekomendacji na realne działania" 
oraz "narastającą tolerancją" rządu dla 
"zachowań środowisk negujących za-
grożenie COVID-19 i znaczenie szcze-
pień w walce z pandemią".

15 grudnia
 � Wg danych Ministerstwa Zdrowia 

ostatniej doby w powiecie kłodzkim 
zmarły w związku z COVID-19 aż 43 
osoby (ostatnio zwykle 0-5), co stano-
wiłoby ok. 10 proc. zgonów w kraju. 
Portal 24klodzko.pl zweryfikował te 
dane w Państwowym Powiatowym In-
spektoracie Sanitarnym w Kłodzku. 
Okazuje się, że na bieżąco odnotowa-
no tylko jeden zgon. Pozostałe to wy-
nik zgłoszenia przez kłodzki ZOZ za-
ległych zgonów z listopada, grudnia i 
pierwszego tygodnia stycznia.
 � Od początku pandemii w powie-

cie kłodzkim wykryto 13.482 za-
każenia koronawirusem. Z tego 
w ciągu miesiąca przybyło 1.312 (po-
przednio – 1.425). W związku z CO-
VID-19 zmarły łącznie 463 osoby.
 � W województwie dolnośląskim 

od początku pandemii zakaziło się 
321.092 osób (11.07% ludności woje-
wództwa).
 � W kraju aktualnie zakażonych jest 

416 tys. osób (przed miesiącem – 
447 tys.). Średnia zakażeń na 100 tys. 
mieszkańców w ciągu ostatnich sied-
miu dni to 36,38 (56,21). Liczba za-
każonych pacjentów wymagających 
respiratorów wynosi 1.542 (2.114). 
Liczba osób na kwarantannie lub 
objętych nadzorem epidemiologicz-
nym – 262 tys. (547 tys.). Od początku 
pandemii zakaziło się ponad 4,3 mln 
mieszkańców naszego kraju, zmarło 
ponad 102 tys. 
 � W Polsce wykonano dotąd łącz-

nie ponad 49 mln szczepień prze-
ciwko COVID-19. W pełni zaszcze-
pionych jest 21,4 mln osób – to 56,7 
proc. populacji kraju (średnia UE to 
70,2 proc.).
 � W powiecie kłodzkim, liczącym ok. 

155 tys. mieszkańców, wykonano do-
tąd 173.223 szczepień (przed miesią-
cem było 157.646). W pełni zaszcze-
pionych jest 65.443 (63.828) osób.
 � Na świecie wykryto dotąd po-

nad 325 mln zakażeń COVID-19, 
zmarło 5,55 mln osób. W przelicze-
niu na 1 milion mieszkańców w licz-
bie aktywnych przypadków wśród 
krajów naszego kontynentu przodu-
je Irlandia (90 tys.) Polska jest na dal-
szych pozycjach (11 tys.). Nasz kraj 
zajmuje natomiast 17. miejsce w ska-
li globu pod względem liczby zgonów 
z powodu COVID-19 na milion miesz-
kańców (2.707). W tej smutnej staty-
styce aktualnie przoduje Peru (6.037).

Krzysztof Jankowski

Zima w mieście
WARTO WIEDZIEĆ

W związku ze zbliżającym się 
okresem zimowym przypomina-
my o spoczywającym na właści-
cielach, zarządcach i użytkowni-
kach nieruchomości obowiązku 
zimowego utrzymania czystości i 
porządku na terenie chodników 
położonych wzdłuż posesji. 

Obowiązkiem właściciela, zarządcy 
lub użytkownika nieruchomości jest 
oczyszczenie chodnika przy posesji ze 
śniegu, błota, lodu i gromadzenie ich 
na jego skraju od strony jezdni. Jedno-
cześnie zabrania się wyrzucania wyżej 
wymienionych nieczystości na jezd-
nię, do kratek ściekowych bądź koszy 
ulicznych.

DZK pomoże 
w odśnieżaniu
Istnieje możliwość podpisania odpłat-
nej umowy z Dusznickim Zakładem 
Komunalnym na świadczenie usług 
w powyższym zakresie, co pozwoli za-
oszczędzić czas i wysiłek poświęco-
ny na zimowe utrzymanie chodników 
przylegających do nieruchomości, a 
także zwolni od odpowiedzialności cy-
wilnej za zdarzenia zaistniałe na ob-
sługiwanym przez nas terenie.

Odbiór popiołu
Popiół z domowych palenisk należy 
gromadzić w workach do tego prze-

znaczonych i umieszczać w pojem-
niku na odpady zmieszane lub gro-
madzić przy pojemnikach na odpady 
zmieszane (worki powinny być zawią-
zane). Jego odbiór w okresie zimo-
wym odbywa raz w tygodniu zgodnie 
z harmonogramem odbioru odpa-
dów zmieszanych. Zapotrzebowanie 
na worki można zgłaszać bezpośred-
nio w siedzibie Dusznickiego Zakładu 
Komunalnego przy ul. J. Słowackiego 
32A, telefonicznie pod numerem 748 
627 632 lub mailowo na adres dzk@
duszniki.pl. Worki są bezpłatne.

Odśnieżanie ulic
Wraz z opadami śniegu pojawia się 
problem odśnieżania dróg. Za stan 
ulic odpowiada Dusznicki Zakład Ko-
munalny. Kiedy widzicie, że droga jest 
nieprzejezdna prosimy o kontakt pod 
numer 748 627 632. Numer dostępny 
jest przez 24 godziny na dobę. Jeśli za-
obserwujecie jakiekolwiek zagrożenie 
spowodowane złym stanem dróg lub 
chodników w okresie  zimowym, nie-
zwłocznie poinformujcie o tym Dusz-
nicki Zakład Komunalny, tel. 748 627 
620 lub Urząd Miejski w Dusznikach-
-Zdroju, tel. 748 697 669.

Za przejezdność dróg powiato-
wych, ul. Sprzymierzonych, Wojska 
Polskiego od Papierni przez Stalowy 
Zdrój (dawn. Blachownia) do Zieleń-
ca oraz ul. Dworcowa (od skrzyżowa-

nia z DK 8) do  Łężyc, odpowiada  Za-
rząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, 
Obwód Drogowy nr 1 w Szczytnej. tel. 
748 680 180, 748 683 387, 601 629 153. 

Za utrzymanie drogi wojewódzkiej 
389 (Zieleniec) odpowiedzialna jest 
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, Ob-
wód Drogowy Lądek-Zdrój, tel. 748 
146 597,  609 990 928.

Za utrzymanie drogi krajowej nr 8 
w granicach miasta odpowiedzialna 
jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad z siedzibą Rejonu w 
Kłodzku, tel. 748 672 262-63 wew. 13.

inf. DZK

Program „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej”
– edycja 2022

Program "Opieka
wytchnieniowa"
– edycja 2022

W związku z ogłoszeniem przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej programu „Asystent 
osobisty osoby niepełnospraw-
nej”– edycja 2022, realizowane-
go w ramach środków Solidar-
nościowego Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych, Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Dusz-
nikach Zdroju informuje o przy-
stąpieniu gminy do realizacji 
programu oraz zachęca osoby nie-
pełnosprawne i ich opiekunów do 
zgłaszania potrzeb w zakresie ko-
rzystania z usług asystenta. 

Program 
przeznaczony jest dla
 � dzieci do 16. roku życia z orzecze-
niem o niepełnosprawności łącz-
nie ze wskazaniami: konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze 
znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz ko-
nieczności stałego współudziału na 
co dzień opiekuna dziecka w proce-
sie jego leczenia, rehabilitacji i edu-
kacji,

W związku z przystąpieniem gmi-
ny do realizacji Programu Mini-
sterstwa Rodziny i Polityki Spo-
łecznej „Opieka wytchnieniowa 
– edycja 2022”, finansowanym ze 
środków Solidarnościowego Fun-
duszu Wsparcia Osób Niepełno-
sprawnych, Ośrodek Pomocy 
Społecznej Dusznikach-Zdroju za-
chęca członków rodzin lub opie-
kunów osób niepełnosprawnych, 
do zgłaszania potrzeb w zakresie 
usług opieki wytchnieniowej. 

Program adresowany jest do człon-
ków rodzin lub opiekunów spra-
wujących bezpośrednią opiekę nad 
dziećmi z orzeczeniem o niepełno-
sprawności i osobami posiadający-
mi orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności albo orzeczenie 
traktowane na równi z orzeczeniem 
o znacznym stopniem niepełnospraw-
ności, którzy wymagają usług opieki 
wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przy-
sługują w przypadku zamieszkiwania 
członka rodziny lub opiekuna, o któ-
rych mowa powyżej, we wspólnym 
gospodarstwie domowym z osobą 
niepełnosprawną i sprawowania przez 
tegoż całodobowej opieki nad osobą 
niepełnosprawną.

Zgodnie z założeniami programu, 
opieka wytchnieniowa ma za zadanie 
odciążenie członków rodzin lub opie-
kunów poprzez wsparcie ich w co-
dziennych obowiązkach lub zapew-
nienie czasowego zastępstwa. Dzięki 
temu wsparciu, osoby zaangażowa-
ne na co dzień w sprawowanie opieki 
dysponować będą czasem dla siebie, 
który będą mogły przeznaczyć na od-
poczynek i regenerację, jak również 
na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługa opieki wytchnieniowej 

 � osób niepełnosprawnych posiadają-
cych orzeczenie o niepełnospraw-
ności: o stopniu znacznym lub o 
stopniu umiarkowanym, lub trak-
towane na równi do wymienionych 
zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).
Usługi asystenta przyznawane są na 

podstawie Karty zgłoszenia do pro-
gramu „Asystent osobisty osoby nie-
pełnosprawnej” – edycja 2022. 

O zakwalifikowaniu się do progra-
mu decyduje posiadanie odpowied-
niego orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności oraz kolejność zgłoszeń. 
Osoby zainteresowane udziałem w 
Programie „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej – edycja – 2022” 
prosimy o kontakt z pracownika-
mi tut. Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dusznikach-Zdroju, ul. Słowackie-
go 16, pod numerem tel. 748 669 133 
w. 34, 33, lub elektronicznie na adres 
e-mail: opsduszniki@poczta.onet.pl.

może służyć również okresowemu za-
bezpieczeniu potrzeb osoby niepełno-
sprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie 
z różnych powodów nie będą mogli 
wykonywać swoich obowiązków. 

Ośrodek Pomocy Społecznej pla-
nuje realizację programu w formie 
świadczenia usług opieki wytchnie-
niowej w ramach pobytu dziennego 
w miejscu zamieszkania osoby niepeł-
nosprawnej. Usługi realizowane w ra-
mach tej formy wsparcia są bezpłatne.

Osoby zainteresowane wsparciem 
usług opieki wytchnieniowej zapra-
szamy do kontaktu z pracownikami 
Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Sło-
wackiego 16, pod numerem tel.: 748 
669 133 w. 33/34 lub elektronicznie 
na adres e-mail: opsduszniki@poczta.
onet.pl.

Materiały informacyjne i formu-
larze można otrzymać w siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej lub po-
brać przez internet: www.niepelno-
sprawni.gov.pl
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