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Rok 2022 Rokiem Edyty Stein w Dusznikach-Zdroju

Ponad 2.600 godzin
dodatkowych zajęć
dla naszych uczniów
Gmina Duszniki-Zdrój we współ-
pracy z Miejskim Zespołem Szkół 
pozyskała kwotę 321.044,98 zł na 
realizację projektu edukacyjnego 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego. Przedsięwzię-
cie będzie współfi nansowane ze 
środków Unii Europejskiej. Cał-
kowita wartość projektu opiewa 
na kwotę  381.629,98 zł. 

Wakacje 2021 okazały się pracowi-
te dla szkoły. Zespół kierowany przez 
dyrektor Renatę Brodziak zebrał nie-
zbędne materiały i przygotował dia-
gnozę potrzeb szkoły oraz opracował 
założenia do wniosku. Słowa uznania 
należą się Elżbiecie Białas, która jest 
głównym koordynatorem projektu. 
Bank pomysłów wzbogaciła także na-
uczycielka Dorota Nowakowska. Z ra-
mienia gminy nad pracami czuwała 
Beata Sujak.

Projekt jest odpowiedzią na pro-
blemy edukacyjne i wychowawcze 
wywołane zdalnym nauczaniem i 
funkcjonowaniem uczniów w czasie 
pandemii COVID-19. Działaniami ob-
jętych zostanie 260 uczniów Szkoły 
Podstawowej z oddziałami integracyj-

nymi i sportowymi. Grupa nauczycie-
li i terapeutów będzie pracować nad 
podnoszeniem kompetencji kluczo-
wych w czasie dodatkowych zajęć dy-
daktycznych, wychowawczych i tera-
peutycznych. Warty podkreślenia jest 
fakt wyeksponowania znaczenia no-
woczesnej dydaktyki w funkcjonowa-
niu uczniów w przyszłości na rynku 
pracy.

Pomysłodawcy projektu zaplano-
wali kreatywne zajęcia z języków ob-
cych, nauk matematyczno-przyrodni-
czych i informatyki. Do końca 2022 
r. zostanie przeprowadzonych około 
1.500 godzin zajęć dydaktycznych o 
charakterze wyrównawczym i rozwi-
jającym zainteresowania oraz ponad 
1.100 godzin zajęć specjalistycznych 
nakierowanych na kształtowanie po-
staw, budowanie poczucia własnej 
wartości i wzmacnianie asertywno-
ści. Cieszy fakt możliwości stworze-
nia przy szkole mini ogrodu senso-
rycznego w ramach zajęć z biologii. 
Zaplanowano także warsztaty we wro-
cławskim ogrodzie zoologicznym, bo-
tanicznym i w Hydropolis. Zauwa-
żamy potrzebę prowadzenia zajęć 

pobudzających ciekawość naukową 
uczniów, bo ona kształtuje myślenie 
przyczynowo-skutkowe, uczy otwarto-
ści na świat. 

Część zajęć będzie prowadzona w 
laboratorium robotyki, które w lutym 
2022 r. zostanie uruchomione w bu-
dynku szkolnym przy ul. Sprzymie-
rzonych 6. To efekt pozyskania kwoty 
78.600 zł w ramach projektu Mini-
sterstwa Edukacji i Nauki „Laboratoria 
Przyszłości”. Tu niezwykłą inwencją 
wykazała się kierownik gospodarcza 
Joanna Dąbrowska oraz nauczyciel in-
formatyki Maciej Berezecki. 

Rekrutacja do projektu ruszy w naj-
bliższych dniach. Zajęcia rozpoczną 
się po powrocie uczniów z ferii, czy-
li w połowie lutego. Druga tura nabo-
ru ruszy we wrześniu, kiedy pojawią 
się nowi uczniowie w klasach pierw-
szych. 

Przed szkołą kolejne ambitne za-
danie. Mamy nadzieję na realizację 
wszystkich edukacyjnych marzeń.

inf. Miejski Zespół Szkół
w Dusznikach-Zdroju

Co ma łąka
do budżetu?

Derecho
uderzyło

Kolejny rekord
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Harmonogram zajęć
w Klubie Seniora

17.02. czwartek 
11:00 - 15:15

Podstawy informatyki dla seniorów.
Gry stolikowe.

18.02. piątek
11:00 - 15:15

Spotkanie w klubie przy kawie
i herbacie. Gimnastyka dla seniorów
na hali sportowej. Gry stolikowe,
czytanie prasy.

21.02. poniedziałek
11:00 - 15:15

Warsztaty artystyczne zabawy
z włóczką, tkanie kolorowych makatek.

22.02. wtorek
11:00 - 15:15

Warsztaty kulinarne:
zapiekanka z warzyw.

23.02. środa
13:00 - 16:00

Spotkanie przy kawie i herbacie.
Kolorowanki dla dorosłych.

24.02. czwartek
11:00 - 15:15

Okruchy historii:
dawne bitwy i wojny na naszych
terenach.  Wspólne porządki w klubie.

25.02. piątek
11:00 - 15:15

Wspólne czytanie prasy. 
Gimnastyka dla seniorów
na hali sportowej.
Relaks przy kawie i herbacie.

28.02. poniedziałek
11:00 - 15:15

Warsztaty artystyczne.
Wspólne układanie planu pracy klubu 
na zbliżający się miesiąc.

Pokonajmy
Omikrona

GMINNA AKCJA SZCZEPIEŃ

Omikron – nowy wariant wirusa 
SARS-CoV-2 cechuje się wysoką 
transmisyjnością i wyższą odpor-
nością na wywołaną szczepieniem 
odpowiedź immunologiczną orga-
nizmu w porównaniu z wariantem 
Delta. Choć w większości przy-
padków zakażenie wirusem Omi-
kron przebiega jak przy przezię-
bieniu i grypie, nie powinniśmy 
go bagatelizować. Pamiętajmy o 
stosowaniu maseczek, myciu i de-
zynfekcji rąk, a także o unikaniu 
dużych skupisk ludzkich i trzyma-
niu dystansu społecznego. 

W walce z pandemią podstawowym 
elementem ochrony siebie i bliskich 
przed chorobą jest przyjęcie szcze-
pionki przeciwko COVID-19, która 
zmniejszy ryzyko rozwoju i ciężkiego 
przejścia choroby. Od sierpnia ubie-
głego roku w gminie organizowane 
są cyklicznie co miesiąc akcje szcze-
pienne, podczas których duszniczanie 
zaszczepić mogą się szczepionkami 
Pfizer oraz Johnson&Johnson. Pod-

czas ostatniej akcji, która miała miej-
sce 8 lutego w Klubie Seniora przy 
ul. Orlickiej 8 zaszczepiły się 34 oso-
by. W większości były to dawki przy-
pominające. 

Świadomość duszniczan co do wagi 
szczepień jest na wysokim poziomie, o 
czym świadczą statystyki publikowane 
na rządowej stronie gov.pl. Zgodnie 
z danymi zaktualizowanymi na dzień 
02.02.2022 gmina Duszniki-Zdrój zaj-
muje 3. miejsce w powiecie kłodzkim 
pod względem ilości wyszczepionych 
mieszkańców. 2.395 osób przyjęło już 
pełne szczepienie. To ponad połowa 
duszniczan, a dokładnie 54,1 proc. 
Większym poziomem wyszczepienia 
pochwalić mogą się tylko Kłodzko 
miasto i Polanica-Zdrój. 

W walce z pandemią ważne są czy-
ny jednostek, dlatego, jeśli jeszcze się 
nie zaszczepiłeś, nie zwlekaj z tym 
dłużej! 

SR

Nasza Pani Tosia, Tosieńka…
Z ogromnym niedowierzaniem 
przyjęliśmy wiadomość o śmier-
ci Antoniny Rosik. Jej odejście za-
myka jedną z piękniejszych kart 
historii dusznickiej Szkoły Podsta-
wowej

Pani Antonina była rodowitą dusz-
niczanką. Dzieciństwo spędziła w Zie-
leńcu. Kiedyś dała się namówić na 
dłuższą rozmowę z Joanną Rolą, która 
realizowała w szkole projekt uwień-
czony wydaniem broszurki pt. „Opo-
wiadania zasłyszane w gabinecie Pani 
J.” Wypowiedź Pani Tosi zaczynała 
się jak w bajce. „Dawno, dawno temu, 
jako mała dziewczynka mieszka-
łam w górach. Wtedy, kiedy ja byłam 
mała, to było prawie na końcu świa-
ta. Przyjazd do Dusznik stanowił wiel-
ką wyprawę. W zimie byliśmy przy-
sypani śniegiem i prawie odcięci od 
świata. Dorośli, żeby nie zgubić drogi 
do domu, wbijali wzdłuż ścieżki tycz-
ki. Nie wolno było zboczyć z trasy, bo 
to wróżyło kłopoty. Nie było wtedy, w 
latach sześćdziesiątych, telefonów ko-
mórkowych, ani aut terenowych. Po-
dróżowało się saniami lub bryczką. 
Byłam długo wyczekiwanym i bar-
dzo kochanym dzieckiem. Rodzice, 
aby uchronić mnie przed zamieszka-
niem w internacie, przeprowadzili się 
do Dusznik, gdzie w 1967 r. rozpoczę-
łam naukę…”

Na zakończenie opowieści Pani To-
sia dodała z nieukrywaną radością. 
„Teraz pracuję w tej wyjątkowej Szko-
le”.

Z dusznicką szkołą Antonina Rosik 
była związana od 9 maja 1994 r. Pra-
cowała w niej przez 26 lat, aż do przej-
ścia na emeryturę. Jej królestwem był 
sekretariat. Duże biurko ukryte za 
kontuarem. Nad nim tablica korkowa 
z tysiącem malutkich, zakodowanych 

karteczek, które tylko Ona potrafiła 
odczytać. To właśnie tam, w małym 
biurze na końcu korytarza, mogli zna-
leźć oparcie uczniowie i pracownicy 
szkoły. Przez to miejsce przeszły całe 
pokolenia duszniczan. Setki poda-
nych herbatek na bolące uczniowskie 
brzuszki, tysiące plasterków nakle-
jonych na skaleczone paluszki, a do 
tego zawsze pogodny uśmiech, który 
rozjaśniał najciemniejsze uczniowskie 
niebo. Sekretariat wypełniony miło-
ścią był zawsze oazą, w której moż-
na było uzyskać pomoc i schronienie.

Pani Tosia, Pani Tosieńka – bo 
tak zwracali się do niej nauczycie-
le i współpracownicy, tak też do niej 
zwracały się dzieci, była wspania-
łym sekretarzem szkoły, ale przede 
wszystkim dobrym, pełnym empatii 
Człowiekiem. Nigdy nie skarżyła się, 

nie mówiła o swoich troskach. Potra-
fiła jednak słuchać tak, jak nikt inny 
nie potrafił. 

Sama o sobie często mówiła za-
dziornie, w osobie trzeciej. „Tośka to 
zrobi, Tośka zorganizuje…” Zamyka-
my oczy i widzimy Ją biegnącą kory-
tarzem z pękiem kluczy, bo właśnie 
zaciął się zamek w sali nr 19…Widzi-
my ją ze słuchawką w dłoni pędzącą 
między budynkami, bo na linii ważna 
rozmowa…

Odeszła, cicho i bez pożegnania. 
Tak po swojemu. Na zawsze pozosta-
nie w naszych sercach, bo dobrych 
Ludzi nikt nie zapomina.

Renata Brodziak
Dyrektor MZS

Antonina Rosik
śp.

Dnia 7 lutego zmarła przeżywszy 61 lat
wieloletnia pracownica dusznickiej szkoły

"Nie umiera ten, który trwa w pamięci żywych." 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób,
które łącząc się z nami w bólu uczestniczyły

w ostatnim pożegnaniu.

Rodzina i bliscy
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Co ma łąka do budżetu

Stadion pod MOKiS
Prawie w komplecie stawili się radni 
na pierwszą w 2022 r. sesję. Nieobec-
ny był jedynie Ryszard Olszewski. 
Nikt nie zgłaszał uwag do porządku 
obrad. 

Zapytania do dyrektorów jednostek 
podległych gminie rozpoczął Mateusz 
Rybeczka. Nawiązał do ostatniego po-
siedzenia Komisji ds. Społeczno-Kul-
turalnych, Oświaty, Zdrowia, Sportu i 
Turystyki, na które zaproszeni zosta-
li przedstawiciele KS Pogoń. Klub 
nie jest w stanie nadal zapewniać 
właściwego utrzymania stadionu 
i wnosi, by opiekę nad obiektem 
przejął Miejski Ośrodek Kultury i 
Sportu. Wymagałoby to zatrudnienia 
przez MOKiS dodatkowego pracow-
nika – relacjonował radny. 

Dyrektorka ośrodka Magdalena 
Kijanka rozmawiała już w tej sprawie 
z prezesem Pogoni Pawłem Skokiem 
przed posiedzeniem komisji. – Jeżeli 
szanowni państwo wyrażą chęć dofi-
nansowania budżetu MOKiS o kwo-
tę 30 tys. zł, to my jak najbardziej je-
steśmy skłonni przejąć opiekę nad 
stadionem – zadeklarowała Kijanka. 
Rybeczka wniósł o zabezpieczenie w 
budżecie gminy potrzebnych 30 tys. 
zł. Rada przyjęła wniosek jednogło-
śnie. Tym samym burmistrz został zo-
bowiązany do przedstawienia na ko-
lejnej sesji propozycji odpowiednich 
przesunięć budżetowych.

Są utrudnienia
Brak reakcji służb na ślizgawicę w 
przeddzień sesji wytknęła prezesowi 
Dusznickiego Zakładu Komunalne-
go Małgorzata Hołyst. – Było bar-
dzo niebezpiecznie na chodnikach 
i na ulicach – stwierdziła. Radna za-
apelowała, by zakład szybciej reago-
wał w takich sytuacjach. Prosiła też o 
dokładniejsze odśnieżanie i posypy-
wanie przejść dla pieszych, m. in. ze 
względu na zwiększoną śliskość malo-
wanej powierzchni jezdni. Zaapelowa-
ła jeszcze o szersze upowszechnienie 
informacji o numerach telefonicz-
nych, pod które można kierować 
zgłoszenia o problemach z oczyszcza-
niem chodników i jezdni.

– Wczoraj posypywaliśmy solą, to 
nie jest prawda, że nie posypywaliśmy 
– odpierał Sławomir Szymaszek. Tłu-
maczył, że teren miasta jest rozległy, 
nie da się interweniować we wszyst-
kich miejscach jednocześnie, zwłasz-
cza w takiej trudnej sytuacji, kiedy 
pada marznąca mżawka. Podobnie w 
przypadku przejść dla pieszych – są 
one doczyszczane ręcznie, ale nie od 
razu po przejechaniu pługa. – To są 
utrudnienia, ja rozumiem, staramy się 
to jak najszybciej realizować, popra-
wiać – zapewnił prezes.

Wirus za wirusem
Pandemia w miejskich placówkach 
oświatowych – o przedstawienie bie-

żącej sytuacji burmistrz Piotr Lewan-
dowski poprosił dyrektorki tych jed-
nostek gminy. Zaapelował przy tym 
do wszystkich o przyjmowanie szcze-
pień, bo liczba zakażeń wzrasta bar-
dzo dynamicznie. Osoby niezaszcze-
pione przechodzą chorobę znacznie 
gorzej i często trafiają do szpitali. To 
blokuje system ochrony zdrowia i 
uniemożliwia leczenie innych scho-
rzeń. W kłodzkim szpitalu aktualnie 
zajętych jest 46 łóżek, w tym te respi-
ratorowe, a tylko sześć jest wolnych, 
zaś w Polanicy wszystkie łóżka covi-
dowe są zajęte i nie ma wolnych re-
spiratorów – podał. 

– W przedszkolu w tym roku szkol-
nym sytuacja jest w miarę spokoj-
na. Wśród personelu nie mieliśmy 
żadnych zachorowań, jeżeli chodzi o 
COVID – mówiła Violetta Żurek, dyr. 
przedszkola. Wśród dzieci było jedno 
zgłoszenie o potwierdzonym zakaże-
niu, w rezultacie w ub. tygodniu jedna 
grupa była na kwarantannie.  – Nato-
miast mamy dużo różnych innych 
chorób (…). Jeden wirus za drugim 
atakuje dzieci. Są to różnego rodzaju 
wirusy, z którymi wcześniej nie mie-
liśmy do czynienia. Wtedy, niestety, 
mało dzieci uczęszcza do przedszkola.

Nie posyłajcie chorych
– Jeśli chodzi  o sytuację w szkole, to 
muszę powiedzieć, że po raz pierw-
szy z ulgą przyjęłam decyzję o tym, że 
klasy od piątej wzwyż będą pracowały 
przez te dwa dni w systemie zdalnym, 
no i że po feriach będzie jeszcze ten 
okres dwutygodniowy nauczania zdal-
nego. W ostatnim czasie mieliśmy taki 
moment, gdzie przez jeden bądź dwa 
dni mieliśmy sześć, a potem osiem 
klas na kwarantannie – relacjono-
wała dyr. Miejskiego Zespołu Szkół 
Renata Brodziak.

Niestety, dyrektorka nie ma dostę-
pu do danych, kto z uczniów i perso-
nelu jest zaszczepiony, a kto nie, zaś 
informacje o zakażeniach i izolacji 
spływają z opóźnieniem, chyba że ro-
dzice sami zawiadomią szkołę. Wtedy 
klasa zgłaszana jest do sanepidu. Ten 
weryfikuje informacje, wskazuje kto 
ze zgłoszonej grupy jest zaszczepiony, 
kto jest ozdrowieńcem i dopiero wte-
dy szkoła może podjąć decyzję, który 
uczeń musi przejść na zdalne naucza-
nie, a który może pozostać w szkole 
i uczestniczyć w zajęciach hybrydo-
wych. – Jest to spore utrudnienie i po-
woduje pewnego rodzaju chaos.

Aktualnie dwie klasy młodsze prze-
bywają na kwarantannie (klasy I-IV 
nadal uczą się stacjonarnie). Z pra-
cowników troje jest w izolacji i je-
den na kwarantannie. – Jeśli słucha-
ją mnie mieszkańcy Dusznik, jeśli 
słuchają mnie rodzice, to ja apelu-
ję, żeby z całą powagą podchodzić 
do kwestii obowiązującego reżi-
mu sanitarnego – mówiła Brodziak. 
Zwróciła się do rodziców, by nie posy-
łali chorych dzieci do szkoły. – Mamy 
mnóstwo takich przypadków, gdzie 

odsyłamy do domu dzieci z tempera-
turą 37,8 – 38. To są dzieci z różnymi 
objawami chorobowymi. Nie jesteśmy 
w stanie stwierdzić, czy to jest COVID.

Ścieki w las
Awarię sieci kanalizacyjnej biegną-
cej z Zieleńca zgłosiła przed połu-
dniem 16 stycznia firma Winterpol. 
Uszkodzenie usunięto tego samego 
dnia. Sławomir Szymaszek złożył in-
formację w sprawie tej awarii. – Wy-
stąpiła ona na drodze leśnej w odle-
głości ok. 100 m od koryta Bystrzycy 
Dusznickiej. Opisane miejsce znajdu-
je się powyżej ujęcia wody pod Zieleń-
cem, z którego obecnie nie korzysta-
my. Woda dla potrzeb zaopatrzenia 
mieszkańców Dusznik-Zdroju po-
bierana jest z ujęcia na Białym 
Potoku, które w żadnym momen-
cie nie było narażone na kontakt 
ze ściekami sanitarnymi – zapew-
nił prezes. Poinformował też, że rów-
nolegle sprawdzono poziom zachlo-
rowania wody – był on na poziomie 
gwarantującym jej stabilność mikro-
biologiczną. Prezes przypomniał, że 
woda kierowana do sieci chlorowa-
na jest w sposób ciągły, niezależnie 
od tego, czy była jakaś awaria, czy nie. 
Utrzymywany jest maksymalny do-
zwolony poziom 0,3 mg na dm sz.

2.600 godzin 
dla dzieciaków
Ponad 321 tys. zł pozyskała ze 
środków UE gmina we współpra-
cy z Miejskim Zespołem Szkół na 
realizację projektu edukacyjne-
go. Jego wartość całkowita to ponad 
380 tys. zł – tę informację podała wi-
ceburmistrzyni Karolina Łuszczki w 
ramach „wyjaśnień dot. spraw poru-
szanych na ostatniej sesji i w komi-
sjach”. Projekt ma być odpowiedzią 
na trudną sytuację wielu uczniów spo-
wodowaną pandemią i nauczaniem 
zdalnym. Działaniami zostanie obję-
tych 260 dzieci i młodzieży. Do koń-
ca 2022 r. przeprowadzonych zostanie 
ok. 1.500 godz. zajęć dydaktycznych o 
charakterze wyrównawczym i rozwi-
jającym zainteresowania oraz ponad 
1.100 godz. zajęć specjalistycznych, 
które będą nakierowane na kształ-
towanie postaw, budowanie poczucia 
własnej wartości i wzmacnianie aser-
tywności uczniów.

Łuszczki zwróciła się do mieszkań-
ców z przypomnieniem o obowiązku 
złożenia deklaracji do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków. Deklaracja dotyczy źródeł cie-
pła i źródeł spalania paliw zarówno w 
budynkach mieszkalnych, jak i nie-
mieszkalnych. Można ją złożyć jesz-
cze do końca czerwca br. Złożenie 
deklaracji jest warunkiem koniecz-
nym otrzymania dodatku osłonowe-
go wprowadzonego przez rząd w celu 
zniwelowania rosnących cen energii, 
gazu i żywności. Wniosek o dodatek 
można składać w Ośrodku Pomocy 
Społecznej.

Prężnie działający Klub Seniora 
ma szansę również w tym roku otrzy-
mać wsparcie finansowe na  aktywi-
zację starszych mieszkańców. Gmina 
złożyła w tym celu wniosek o dofinan-
sowanie ze środków zewnętrznych – 
poinformowała wiceburmistrzyni. Na 
koniec zaprosiła wszystkich na miej-
ski finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy organizowany przez MO-
KiS i wolontariuszy.

Księdza łąka #1
Dwa dni przed sesją zebrała się Ko-
misja Uzdrowiskowa i Spraw Gospo-
darczo-Technicznych. – Odbyła się 
tu bardzo burzliwa dyskusja na temat 
sprzedaży działek – oznajmiła wice-
przewodnicząca. Wypłynął wówczas 
także temat służebności drogowej na 
parkingu przy pensjonacie „Mateo” i 
szlabanach tam założonych. Hausner-
-Rosik poprosiła burmistrza o wyja-
śnienia kontrowersyjnych kwestii. 

Chodziło głównie o planowaną od 
dawna sprzedaż działek pomiędzy za-
budowaniami przy Rynku a drogą 
nr 8 (tzw. „księdza łąka”). W mediach 
społecznościowych pojawiły się zarzu-
ty, że miasto chce sprzedać ten teren 
wraz z podwórkami, ogródkami, miej-
scami parkingowymi, terenami zielo-
nymi, a nawet wjazdami do garaży. 
To wprowadzanie mieszkańców w 
błąd – stwierdził Lewandowski.

Przypomniał, że decyzja o przezna-
czeniu działek do sprzedaży zosta-
ła podjęta przez radę już w 2019 r. I 
nic się od tamtego czasu nie zmieni-
ło. W związku z tym planowane wpły-
wy ze sprzedaży działek znalazły się 
także w projekcie budżetu na br., a 
granice tego terenu na dołączonej 
orientacyjnej mapce. Projekt podziału 
nieruchomości jest dopiero w opraco-
waniu. Po ukończeniu zostanie przed-
stawiony radnym i mieszkańcom do 
wglądu i do dyskusji. 

Mieszkańcy przyległych domów już 
wcześniej mogli składać swoje wnio-
ski dot. tego podziału. Takie wnioski 
wpłynęły i będą brane pod uwagę. 
Spodziewanym skutkiem całego pro-
cesu będzie nie tylko zagospodarowa-
nie tego terenu z pożytkiem dla mia-
sta, ale też uporządkowanie kwestii 
jego użytkowania. Mówił o tym bur-
mistrz podczas sesji 27 czerwca 2019 
r., kiedy podejmowano uchwałę o 
przeznaczeniu tych działek na sprze-
daż. Fragment nagrania z tych obrad 
został teraz radnym zaprezentowany. 

Podsumowując swoje wyjaśnienia 
Lewandowski zwrócił się do miesz-
kańców: – Przygotujemy ten podział, 
o którym mówiliśmy, gdzieś w okoli-
cy miesiąca, dwóch. Zaprosimy pań-
stwa na spotkania, będziemy też dys-
kutować tę kwestię z radą miejską. 
Powtórzę jeszcze jedną rzecz: nie ma 
tu z naszej strony jakiegoś pośpiechu 
w sprzedaży tej nieruchomości. Chce-
my się do tego przygotować porząd-
nie. Tak, żeby z jednej strony zabez-
pieczyć interesy mieszkańców, a z 
drugiej strony, żeby tę przestrzeń 
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Niewiele można się było dowiedzieć o tegorocznym budżecie gminy z dyskusji poprzedzającej przyjęcie uchwały budżetowej.
Debatę zdominowała bowiem awantura wokół planowanej sprzedaży gminnych terenów przy drodze nr 8, znanych w mieście
jako „księdza łąka”. Graniczą one z posesjami przy Rynku, ulicy Słowackiego, Krótkiej i Kłodkziej.

zmienić, (...) żebyśmy mieli pierwsze 
od wielu, wielu lat (…) mieszkaniowe 
inwestycje w Dusznikach.

W kwestii służebności drogowej 
na części parkingu przy „Mateo”, bur-
mistrz przypomniał, jak przebiegał 
proces sprzedaży tego terenu. Osta-
tecznie rada, wówczas w zdecydo-
wanej większości opozycyjna wobec 
burmistrza, zdecydowała o sprzedaży 
parkingu bez służebności. W efekcie 
gmina zarobiła więcej i zyskała na wi-
zerunku, gdyż parking jest dziś wizy-
tówką Dusznik. A ponieważ w cało-
ści należy do prywatnego właściciela, 
ten miał prawo postawić na wjeździe 
szlabany. 

Na zdrowie nauczycieli
Jednogłośnie podjęli radni uchwałę 
w sprawie Regulaminu funduszu 
zdrowotnego dla nauczycieli z pla-
cówek oświatowych prowadzonych 
przez gminę Duszniki-Zdrój.

Ten akt wynika z ustawy Karta Na-
uczyciela. Nakłada ona na organy 
prowadzące szkoły obowiązek prze-
znaczania corocznie w budżetach od-
powiednich środków finansowych 
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, 
określenia rodzajów świadczeń przy-
znawanych w ramach tej pomocy 
oraz warunków i sposobów ich przy-
znawania. Pomoc ma charakter bez-
zwrotnego świadczenia pieniężnego 
i przyznaje ją burmistrz na wniosek 
zainteresowanego – zgodnie z regu-
laminem, który stanowi załącznik do 
uchwały. Kwotę, jaka gmina przezna-
cza na fundusz, określa uchwała bu-
dżetowa.

Nie tylko alkoholizm
Również jednogłośnie podjęto uchwa-
łę w sprawie uchwalenia „Gmin-
nego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2022 rok. Program 
jest kontynuacją programów z lat po-
przednich – informowała insp. Maria 
Lis. Radni zostali z nim zapoznani na 
posiedzeniu komisji. 

Nowością w programie są szkole-
nia pracowników w zakresie uzależ-
nień behawioralnych. A jest to coraz 
większy problem społeczny, dotyka-
jący różne grupy wiekowe. Do tego 
typu uzależnień należą m.in. zaku-
poholizm, uzależnienie od seksu lub 
pornografii, pracoholizm, siecioho-
lizm (uzależnienie od użytkowania 
sieci internetowej), fonoholizm (uza-
leżnienie od telefonu komórkowego). 
Ich leczenie jest terapią długotrwałą, 
trudną, niejednokrotnie nieskuteczną.

Planowany budżet programu na br. 
to 370 tys. zł. To pieniądze z wpływów 
z opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych (340 
tys.) oraz z wpływów z części opłaty 
za zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych w obrocie hurtowym 
(30 tys.). 100 tys. zł przeznaczono na 
działalność klubów sportowych, któ-
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re będą realizować elementy progra-
mu. Będą też środki na sport szkolny. 
Oczywiście, program to nie tylko pro-
filaktyka w środowisku dzieci i mło-
dzieży, ale także pomoc terapeutyczna 
i rehabilitacyjna dla osób uzależnio-
nych oraz pomoc rodzinom osób 
uzależnionych, zwłaszcza w zakresie 
przeciwdziałania przemocy.

RIO pozytywnie
Uchwałą o zmianie uchwały 
XXVIII/158/16 Rady Miejskiej 
w Dusznikach-Zdroju w sprawie 
opłaty targowej i ustalenia jej wy-
sokości rada wyznaczyła Agnieszkę 
Kunc na inkasentkę opłaty targowej. 
Poprzedni inkasent nieoczekiwanie 
zrezygnował z pełnienia tej funkcji. 
Uchwałę przyjęto trzynastoma głosa-
mi, wstrzymała się Małgorzata Hołyst.

Zanim rada zabrała się za uchwa-
łę budżetową, przyjęła tę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Duszniki-Zdrój. WPF 
jest obligatoryjnym instrumentem za-
rządzania finansami gminy i musi ko-
respondować z projektem gminnego 
budżetu. W tym przypadku dotyczy lat 
2022–2027. 

Projekt WPF pozytywnie oceni-
ła Regionalna Izba Obrachunkowa. 
Również trzy komisje Rady Miejskiej, 
które omawiały dokument na wspól-
nym posiedzeniu, zaopiniowały go 
pozytywnie. Uchwałę przyjęto dwu-
nastoma głosami, wstrzymali się Mie-
czysław Jakóbek i Piotr Zilbert.

Projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy Dusz-
niki-Zdrój na rok 2022 także został 
pozytywnie zaopiniowany przez RIO. 
Skarbniczka gminy Katarzyna Skow-
ron przedstawiła nie tylko tę opinię 
Izby, ale także dodatkową – dotyczą-
cą możliwości sfinansowania deficytu 
gminy  zaplanowanego na 2022 r. Ta 
opinia również jest pozytywna. Pro-
jekt budżetu zaaprobowały ponadto 
komisje Rady Miejskiej. 

A gdzie te miliony?
– Pani skarbnik, proszę nam wyjaśnić 
dlaczego w tegorocznym budżecie 
nie ma kwoty 43 mln zł, która była 
przewidziana z zapłaty za nieru-
chomości z COS-u – tym pytaniem 
Patrycja Bednarz rozpoczęła dyskusję 
nad projektem uchwały budżetowej. – 
Oczywiście, planujemy uzyskanie ta-
kiej kwoty dochodów z tytułu sprze-
daży mienia gminnego. Jednak jest to 
kwota tak ogromna, porównując do 
sprzedaży, jakich gmina dokonywa-
ła w poprzednich latach, że wprowa-
dzenie takiej kwoty do budżetu musi 
być uwiarygodnione tak naprawdę już 
dokonaniem tej sprzedaży i otrzyma-
niem takich dochodów. Wtedy może-
my je dopiero wprowadzić do budżetu 
– wyjaśniła Katarzyna Skowron. Zwró-
ciła przy tym uwagę, że RIO kładzie 
duży nacisk na potwierdzoną wiary-
godność założeń budżetowych.

Opóźnienie transakcji sprzedaży 
nieruchomości, na których ma oprzeć 
swą działalność Centralny Ośrodek 
Sportu – Ośrodek Przygotowań Olim-
pijskich w Dusznikach-Zdroju, spo-
wodowało konieczność wniesienia do 
projektu budżetu autopoprawek bur-
mistrza. Wcześniej nie przewidywano 
wydatków związanych z utrzymaniem 
niektórych obiektów, ponieważ miały 
one zostać sprzedane z końcem ub. r. 
Sprzedaż jak dotąd nie nastąpiła i gmi-
na, a ściślej MOKiS, nadal ponosi kosz-
ty. Muszą więc one zostać uwzględ-
nione w tegorocznym budżecie. 
Lewandowski zaproponował, by zasi-
lić budżet MOKiS-u pieniędzmi zaosz-
czędzonymi dzięki niższym niż przewi-
dywano kosztom remontów dróg (179 
tys. zł) i środkami, których nie wydat-
kowano na skibus (121 tys. zł). 

W przeddzień sesji burmistrz 
uczestniczył w spotkaniu w warszaw-
skiej centrali COS, był też w Mini-
sterstwie Sportu, dopinając ostatnie ze 
strony gminy formalności dotyczące 
sprzedaży. Tych formalności jeszcze 
jednak wiele ma do spełnienia COS – 
mówił Lewandowski. Czy uda się za-
łatwić wszystko w lutym? Trudno po-
wiedzieć.

Piotr Zilbert poinformował, że sze-
ściu radnych przygotowało wniosek z 
propozycją wydatkowania spodziewa-
nych 43 mln wpływów. Zamyka się 
ona w siedmiu działaniach: budowa 
oczyszczalni ścieków, wykonanie 
głębinowych ujęć wody, budowa 
uniwersalnej sali sportowej na te-
renie szkolnym przy ul. Wybickie-
go, organizacja siedziby MOKiS, 
budowa mieszkań komunalnych, 
spłata zadłużenia gminy, rewitali-
zacja i poszerzenie cmentarza ko-
munalnego. Wniosek miałby być 
wniesiony pod dyskusję, kiedy trans-

akcja zostanie sfinalizowana, a środki 
spłyną na konto gminy.

Tymczasem radnego zainteresowa-
ła kwestia, ile pieniędzy przeznaczono 
w budżecie na bieżące remonty dróg. 
Łącznie 180 tys. zł – poinformowała 
skarbniczka.

Księdza łąka #2
Według Zilberta największe kontro-
wersje w projekcie budżetu budzą za-
łożenia dot. sprzedaży mienia gminy. 
Chodzi o tereny, co do których plano-
wanej sprzedaży wypowiadał się wcze-
śniej burmistrz (tzw. „księdza łąka”). 

Zdaniem radnego nieruchomo-
ści te powinno się „wycofać z budże-
tu” dopóki wszystkie wątpliwości nie 
zostaną rozwiane i wszystkie wnioski 
mieszkańców rozpatrzone. – Ja rozu-
miem, że na ten moment trudno by-
łoby złożyć taki wniosek… – tu Zil-
bert zwrócił się do skarbniczki. – Nie 
ma możliwości złożenia wniosku, któ-

ry zmniejsza dochody, powodując jed-
nocześnie zwiększenie deficytu – po-
twierdziła Katarzyna Skowron. 

Radny złożył zatem inny wniosek: 
zwiększyć prognozowany dochód ze 
sprzedaży terenu. W budżecie zapisa-
no, że za 20 tys. m kw. gmina otrzy-
ma 1,36 mln zł (68 zł za m kw.). Ta 
prognoza jest według Zilberta bardzo 
zaniżona, zwłaszcza że działki prze-
znaczone są pod inwestycje dewelo-
perskie – inwestor miałby tam wy-
budować 300 mieszkań. Należy zatem 
podnieść wycenę na przynajmniej 2 
mln (100 zł  za m kw.). Tu radny przy-
wołał przykład sprzedaży w 2019 r. 
atrakcyjnego terenu w Zieleńcu, któ-
ry wyceniony został początkowo na 
2,7 mln zł, ale rada miejska podniosła 
wycenę na 4,5 mln. Po wielu perype-
tiach nieruchomość sprzedano osta-
tecznie dzierżawcy za 3,3 mln.

Piotr Zilbert przedstawił na czym 
jego zdaniem polegają inwestycje de-
weloperskie i wyraził przy tym oba-

wy o wpływ takich inwestycji na pro-
sperowanie istniejącej bazy hotelowej 
i pensjonatowej w naszym mieście. 
– Czy to jest tak dobrze, wchodzić w 
taką deweloperkę na taką wielką ska-
lę? – zastanawiał się głośno. Przypo-
mniał, że tego typu inwestycje już po-
wstają i kolejne są w planach. Jego 
zdaniem trzeba budować mieszkania 
komunalne, bo to przyciąga ludzi do 
miasta. – Wolałbym, żebyśmy szli w 
tego rodzaju inwestycje, jeżeli jest to 
możliwe – podkreślił.

Księdza łąka #3
– Z wieloma rzeczami, które zosta-
ły przed chwilą powiedziane, jak 
najbardziej się zgadzam – oznajmił 
burmistrz. Przyznał, że inwestycje de-
weloperskie nie zaspokoją zapotrze-
bowania na mieszkania, bo dotyczą 
innej dziedziny, i rzeczywiście trze-
ba będzie pomyśleć o komunalnej in-
westycji mieszkaniowej. Co do kwo-

Wstępna koncepcja zagospodarowania "łąki księdza", kolorem czerwonym zaznaczono
obszar przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną, kolorem niebieskim teren przeznaczony na drogę dojazdową
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ty, jaką miasto spodziewa się uzyskać 
ze sprzedaży „księdza łąki” dewelo-
perowi, to podana kwota jest orien-
tacyjna, a cena wywoławcza zostanie 
wyznaczona na podstawie wyceny rze-
czoznawcy dopiero po podziale dzia-
łek. Ponadto obszar 20 tys. m kw. do-
tyczy powierzchni wszystkich działek 
na tym terenie, a deweloper będzie 
potrzebował ok. 10 tys. m kw., więc ta 
orientacyjna cena za m kw. to ok. 130 
zł. Być może będzie więcej zaintereso-
wanych i kwota sprzedaży będzie jesz-
cze wyższa.

Inwestorem, który aktualnie jest 
zainteresowany zakupem terenu 
pod inwestycję deweloperską jest 
Waldemar Grobelny, reprezentu-
jący poznańską spółkę MMG In-
westycje. Grobelny ze wspólnikiem 
kupili już w Dusznikach zrujnowany 
ośrodek wypoczynkowy „Górnik” w 
Podgórzu i projektują w tamtym miej-
scu domki pod wynajem turystyczny 
– informował Lewandowski.

Również skarbniczka odniosła się 
do wypowiedzi Piotra Zilberta w kwe-
stii kwoty ujętej w budżecie z tytułu 
wpływów ze sprzedaży „księdza łęki”. 
– Jest to kwota prognozowana. I tak, 
jak nam zaleca RIO, staramy się ją 
prognozować ostrożnie – zaznaczyła.

Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości 
burmistrz zaproponował poprawkę w 
opisie tej pozycji w budżecie, którą do-
precyzuje, że chodzi o sprzedaż części 
wskazanych działek, ok. 10 tys. m kw.

Księdza łąka #4
– Chciałam uspokoić mieszkańców, 
że to nie tylko ta grupa radnych tutaj 
ma swoje propozycje. My też mamy, 
tylko nie pochwaliliśmy się być może 
oficjalnie na sesji. Ja sama złożyłam 
cztery wnioski – Małgorzata Hołyst 
nawiązała do przedstawionych wcze-
śniej przez Piotra Zilberta propozycji 
wydatkowania 43 mln zł. 

– Ja bardzo się cieszę, że w Dusz-
nikach w ogóle jacykolwiek inwe-
storzy są, przychodzą, pojawiają 
się i chcą cokolwiek tutaj robić – 
powiedziała radna, odnosząc się z ko-
lei do wątpliwości Zilberta co do ko-
rzyści z inwestycji deweloperskich. 
Przypomniała, że jest jeszcze w uzdro-
wisku wiele obiektów, jak te po FWP, 
które pozostają niezagospodarowane i 
świecą pustkami.

Hołyst wyraziła ponadto nadzieję, 
że w kwestii zabezpieczenia intere-
sów mieszkańców budynków wokół 
„księdza łąki” dojdzie do porozumie-
nia, które zadowoli wszystkich, a przy 
tym może przyniesie poprawę estety-
ki tych terenów. Ważne, by rozmawiać 
o planowanych zmianach z miesz-
kańcami, informować – podkreśliła. 
W tym samym tonie wypowiedziała 
się Patrycja Bednarz. Radna zwróci-
ła też uwagę, że decyzja o sprzedaży 
terenów zapadła w 2019 r., więc teraz 
głosowanie przeciwko projektowi bu-
dżetu nie ma sensu. Trzeba natomiast 
monitorować, czy burmistrz dotrzy-
muje związanych z tą sprzedażą zobo-
wiązań.

Księdza łąka #5
– Wprowadzenie do budżetu działek 
bez podziału, których nie ma, oznacza, 
że budżet jest oparty na fałszywych 
założeniach, bez analizy stanu rzeczy-
wistego i bez realnego oszacowania 
wartości – mówił Jarosław Kwolek. 
Radny zarzucił burmistrzowi także 
doraźne „regulowanie sytuacji autopo-
prawką”.

Kwolek zademonstrował listę 50 
podpisów pod sprzeciwem „wo-
bec planowanej w ramach bu-
dżetu miasta Duszniki-Zdrój na 
rok 2022 sprzedaży podwórek, 
przejść, dojść do nieruchomości, 
komórek, garaży w obrębie cen-

trum”. – Ta lista także chce zdyscypli-
nować Urząd Miasta do rozpatrzenia 
wniosków w trybie natychmiastowym. 
Bo taka bezczynność przez dwa i pół 
roku jest kpiną – wołał radny. – Ile 
wniosków zostało rozpatrzonych, ktoś 
tu ma wiedzę na tej sali? – pytał. I za-
raz sam sobie odpowiedział, że żaden 
z 43 złożonych przez mieszkańców. 
Zażyczył jednak sobie oficjalnej od-
powiedzi.

– Już na komisji mówiłem, że nie 
rozpatrzyliśmy żadnego wniosku, ze 
względu na to, że wstrzymywaliśmy 
się z koncepcją całości przeznacze-
nia tych działek – odpierał burmistrz. 
Podkreślił, że dyskusja na temat za-
bezpieczenia interesów mieszkańców 
odbyła się w 2019 r., kiedy podejmo-
wano uchwałę i to zostało przypo-
mniane już na początku sesji.

– Ja myślę, że żaden z radnych nie 
głosowałby za podjęciem tej uchwa-
ły, wiedząc, że na rzecz dewelopera 
będą sprzedawane podwórka... – do-
dała przewodnicząca.

Patrycja Bednarz: – Specjalnie pod-
kreśliłam, że głosujemy tu za budże-
tem, a nie za sprzedażą działek, i że ta 
uchwała została już podjęta. Ponieważ 
przedstawiliście państwo mieszkań-
com dzisiejszą uchwałę budżetową 
jako... taki wyrok na to, że te dział-
ki, że już w tej chwili, dzisiaj, zostanie 
podjęta decyzja o sprzedaniu ich po-
dwórek, wyjść z domów, garaży itd. A 
tak nie jest.

Gmina nie zamierza przecież sprze-
dawać własności mieszkańców – za-
znaczyła Małgorzata Hołyst prote-
stując przeciwko używaniu określeń 
fałszujących obraz sytuacji. Bo prze-
cież mowa jest wyłącznie o sprzeda-
ży terenów, które należą do gminy. 
Ogródki czy komórki na tych tere-
nach nie są własnością mieszkań-
ców. Więc nie mówmy, że gmina 
sprzedaje ich podwórka, komórki 
czy ogródki, bo to jest nieprawda 
– apelowała radna. Przypomniała, że 
większość wspólnot jest właściciela-
mi budynków wydzielonych po obry-
sie, natomiast otaczający je grunt jest 
własnością gminy. Np. ogródki usytu-
owane na tym gruncie są użytkowa-
ne przez mieszkańców na podstawie 
umów dzierżawy, które mogą być wy-
powiedziane. I każdy, kto podpisuje 
taką umowę, zdaje sobie z tego spra-
wę

Księdza łąka #6
Na jednym z podwórek, o których 
mowa, ma wkrótce powstać nowy 
boks na odpady. Czy należałoby się 
wstrzymać z jego stawianiem? – py-
tał radny Marcin Zuberski. Burmistrz: 
nie ma takiej potrzeby. Ustalenia dot. 
tych terenów są na wczesnym eta-
pie. Jeśli projekt, który zostanie wy-
pracowany, będzie przewidywał np. 
konieczność przenoszenia boksów, 
to będą one przenoszone na koszt 
gminy. – Nie będzie dodatkowych 
kosztów dla wspólnot – zapewnił.

A co z budynkiem gminnym Sło-
wackiego 2a? – Prawdopodobnie te 
rodziny będą musiały być przeprowa-
dzone, jakieś mieszkania im zapropo-
nowane…? – dopytywał Zuberski. – Je-
śli ta koncepcja będzie zakładać, że w 
tym miejscu będzie inna inwestycja, 
to będzie naszym obowiązkiem, żeby 
znaleźć miejsca dla wszystkich miesz-
kających tam rodzin – odpowiedział 
burmistrz. Zapewnił przy tym, że prze-
niesienie nie będzie mogło skutkować 
pogorszeniem warunków mieszka-
niowych tych rodzin, natomiast po-
lepszeniem – owszem. Lewandowski 
zapewnił po raz kolejny, że plany do-
tyczące „księdza łąki”, będą szeroko 
dyskutowane, tak z radnymi, miesz-
kańcami, jak i z potencjalnym inwe-
storem. Podkreślił, że chodzi o teren 
wprawdzie niezbyt widoczny, jednak 

leżący w centrum miasta, tuż przy 
Rynku, mający duże znaczenie dla 
gminy i jej dalszego rozwoju. 

Wypaść 
medialnie
O lepszą współpracę pomiędzy radny-
mi na posiedzeniach komisji poprze-
dzających sesje zaapelował Mateusz 
Rybeczka. Radny zwrócił uwagę, że w 
czasie sesji pojawiły się istotne uwagi, 
komentarze, koncepcje, a z tym nie-
potrzebne napięcie. – Ja bym napraw-
dę bardzo chciał, żebyśmy mieli moż-
liwość rozwiewania tych wszystkich 
wątpliwości wcześniej trochę, na tych 
komisjach. Prosiłbym wszystkich rad-
nych i dwie strony, które gdzieś tutaj 
czasami prowadzą boje, o to, żebyśmy 
działali wspólnie. Bo to… mam wra-
żenie, że coraz bardziej dzieli nas i 
mieszkańców, i jeszcze bardziej tutaj 
dzieli mieszkańców i burmistrza. Pro-
siłbym o to, żeby to procedować wcze-

śniej i wtedy będzie dużo łatwiej pra-
cowało się dwóm stronom.

– Panie Mateuszu, ja też bym so-
bie tak życzyła, żeby nasze sesje prze-
biegały jak w Szczytnej na przykład. 
Wszystko jest opracowywane na ko-
misjach, a sesja to jest tylko uchwała i 
głosowanie – dodała przewodnicząca.

– To, o co prosił teraz pan Mate-
usz, ja prosiłam wielokrotnie i zazna-
czałam, że po to są komisje. Tylko wy-
daje mi się, że to rozchodzi się też o tę 
część medialną. Komisje nie wszyscy 
mieszkańcy oglądają, natomiast sesje 
więcej mieszkańców ogląda i trzeba 
po prostu medialnie na sesji wypaść, 
wypaść lepiej. To jest takie moje oso-
biste odczucie – wyznała Małgorzata 
Hołyst.

Księdza łąka #7
Radna Hołyst zwróciła się do Jarosła-
wa Kwolka z pytaniem, ile z 50 osób, 
które podpisały się pod sprzeciwem 

wobec „sprzedaży podwórek, przejść, 
dojść do nieruchomości, komórek, 
garaży w obrębie centrum” jest miesz-
kańcami bezpośrednio związanymi z 
działkami, które przeznaczono do 
sprzedaży. – Bo listę mogą podpisy-
wać różni ludzie, którzy nawet nie byli 
w ogóle na tym podwórku, nie wie-
dzą, gdzie jest „deleżak” w Dusznikach 
i po prostu podsuwa im się listę i pod-
pisują… Ja bym tylko chciała wiedzieć, 
ilu samych mieszkańców było na 
spotkaniu i się podpisało.

Ta prośba wyraźnie zdenerwowa-
ła Jarosława Kwolka. Radny zaczął 
najpierw zasłaniać się przepisami o 
ochronie danych osobowych, ale Ho-
łyst przypomniała mu, że pytała o licz-
bę osób, nie o nazwiska. Około 40 
– odpowiedział Kwolek i wbrew pro-
testom radnej zaczął wyczytywać ad-
resy tych, którzy złożyli swoje podpisy. 
W tym adresy posesji, które nie gra-
niczą z działkami przeznaczonymi na 
sprzedaż – Słowackiego 1, Rynek 1, 
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Tak zagraliśmy z WOŚP
Dzięki ogromnym sercom i zaan-
gażowaniu udało nam się pobić 
rekord dusznickich zbiórek Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy – zebrana suma to 33.452,20 zł.

Do kwestowania na ulicach zgło-
siło się 30 wolontariuszy. Pomimo 
niesprzyjającej aury udało im się ze-
brać 18.809,54 zł. Kwota zebrana 
do puszek stacjonarnych także była 
imponująca – 7.458,09 zł. Znajdowa-
ły się one w miejscach ogólnodostęp-
nych miasta i uzdrowiska – Schro-
nisku PTTK Pod Muflonem, Hotelu 
Spa Werona, Teatrze Zdrojowym im. 
F. Chopina, Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej, Kiosku Ruchu “u Krysi”, Mu-
zeum Papiernictwa, a także w Zie-
leńcu – Restauracji Grappa, Hotelu 
Zieleniec, kasie biletowej MCM przy 
wyciągu, kasie biletowej kolei Win-
terpol, restauracji Gryglówka, Hotelu 
Nartorama, Spa Resort Szarotka, Ba-
rze Grzybek.

Podczas licytacji odbywającej 
się w Teatrze Zdrojowym zebra-
no 6.614,57 zł. A to dzięki darczyń-
com, wśród których, jak co roku, byli 
zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby 
prywatne: Restauracja Dobre Sma-
ki, restauracja Czarny Staw, cukiernia 
Dzień Dobry Cafe, kawiarnia Cafe 
Majka, cukiernia Cukier Puder, Ho-

tel Impresja, Hotel Spa Werona, Fun-
dacja Międzynarodowych Festiwali 
Chopinowskich, Muzeum Papiernic-
twa, Zieleniec Ski Arena, Auto Net 
Polanica Zdrój, Drukarnia E-drukuj, 
Miejska Biblioteka Publiczna, Zamek 
Leśna Skała w Szczytnej, Polski Zwią-
zek Biathlonu, Centrum Medyczne 
Salus, Agroturystyka Bobrowniki Jo-
lanta Bernat, Dusznicki Expres Rafał 
Bałęczny, zakład fryzjerski Pod Ba-
rankiem, agroturystyka rodzinna Żabi 
Dołek Małgorzata Kijanka, Grzegorz 
Grzyb, Sylwia Gromacka-Staśko, Kry-

styna Cieślak, Daria Biernacka, Ka-
rina Gerlach Zwadowska, Gabriela 
Moździerz, Grzegorz Pytlowany oraz 
Tomasz Gorzkowski. Dziękujemy!

Podziękowania składamy również 
właścicielom restauracji, które przy-
gotowały ciepły posiłek dla kwestują-
cych wolontariuszy – Straszny Dwór, 
Pod Złotym Kasztanem, Pizzeria Pre-
sto. Właścicielom sklepu Lewiatan w 
Dusznikach-Zdroju dziękujemy za 
słodką przekąskę.

MOKiS

Zapraszamy
do Muzeum Papiernictwa

Młyn papierniczy, którego histo-
ria sięga XVI w., to jedyne miej-
sce w Polsce, w którym od prze-
szło 450 lat wytwarza się ręcznie 
czerpany papier. 

Jedną z największych atrakcji mu-
zeum są warsztaty, podczas których 
uczestnik czerpie arkusze papieru 
według zasad wypracowanych w śre-
dniowiecznych Włoszech. Swoje kart-
ki można zabrać na pamiątkę pobytu 
w tym niezwykłym miejscu.

Oprócz stałych ekspozycji muzeal-

Warsztaty czerpania papieru odkrywają przed uczestnikami tajemnicę
wytwarzania tego niezwykłego, choć powszechnego, materiału

nych, opowiadających dzieje papieru 
i papiernictwa, obecnie możemy po-
dziwiać w muzeum dwie wystawy cza-
sowe: „Papierowe haiku”, prezentowa-
ne w jedynej w Polsce galerii sztuki 
papieru, oraz „Z naturą wśród ksią-
żek. Ekslibrisy przyrodnicze z kolek-
cji Muzeum Papiernictwa”.

Zapraszamy do telefonicznej rezer-
wacji wizyty: 748 627 424.

Więcej informacji na www.mu-
zeumpapiernictwa.pl

inf. MP

Kłodzka 18, Rynek 8. Przerwała mu 
przewodnicząca próbując powrócić 
do uchwały budżetowej. 

– Ja wiem, o co pani chodzi, pani 
radna – kontynuował Kwolek odpo-
wiadając Małgorzacie Hołyst. – Ja ro-
zumiem intencje pani, że chciała pani 
udowodnić tym pytaniem, czy nie po-
latałem sobie po spożywczych skle-
pach, ja czy ktoś, bo, broń Boże, ja do-
piero te listy otrzymałem dziś do rąk. 
Chciała pani tą tezą mnie, że tak po-
wiem, zmniejszyć do mojego pozio-
mu, wykazać, że to są listy poparcia 
zbierane gdzieś tam sobie na ulicy, lu-
dzi, którzy zupełnie nie są związani z 
tymi miejscem. Więc ja pani odpowia-
dam tak: w 90 proc. są to osoby pod-
pisane, związane bezpośrednio z tym 
miejscem.

Hołyst: – Ja tylko mam prośbę do 
pana Jarosława, żeby nigdy nie mó-
wił mi, co ja myślę. Bo ja niekoniecz-
nie myślę to, co pan Jarosław tutaj do 
mnie mówi. 

W końcu przewodnicząca: – Sza-
nowni państwo, ustalmy sobie, że nie 
ten ma rację, kto głośniej mówi. Pro-
szę zachować spokój, wracamy do 
uchwały.

Jest budżet
Już miało rozpocząć się głosowanie, 
kiedy Piotr Zilbert zgłosił wniosek o 
5-minutową przerwę. Po 12 min. rad-
ni wrócili do sesji. Uchwałę budżeto-
wą przyjęto dziewięcioma głosami 
przy dwunastoosobowej frekwen-
cji. Przeciwko głosowało trzech rad-
nych (Mieczysław Jakóbek, Jarosław 
Kwolek, Piotr Zilbert). Oprócz nie-
obecnego od początku Ryszarda Ol-
szewskiego, podczas głosowania nie-
obecni też byli Wojciech Kuklis i 
Elżbieta Żulińska. Uchwalono, że do-
chody budżetu gminy w 2022 r. wy-
niosą 45,3 mln zł, przychody 5,8 mln 
zł, wydatki 48,7 mln zł, a rochody 2,4 
mln zł.

Ostatnią uchwałą rada jednogło-
śnie zatwierdziła plan pracy Komi-

sji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Dusznikach-Zdroju na I półrocze 
2022 r. Komisja będzie kontrolować 
m.in. przetarg na odbiór nieczystości, 
wycenę obiektów przeznaczonych do 
sprzedaży w związku z powstaniem 
COS-OPO w Dusznikach-Zdroju, de-
klaracje i umowy dot. wywozu nieczy-
stości, rozliczenie użytkowania samo-
chodów służbowych czy rozliczenie 
wykorzystania dotacji dla organizacji 
pozarządowych.

Gondola 
na najwyższym 
szczeblu
Czego dotyczyło spotkanie z Łuka-
szem Sajewiczem z firmy Viessmann 
22 grudnia? – pierwsze pytanie do 
sprawozdania burmistrza z jego pracy 
zadał Marcin Zuberski. Przedstawiciel 
firmy prezentuje gminom najnowsze 
rozwiązania w zakresie wymiany źró-
deł ciepła, także w budynkach zabyt-
kowych – wyjaśnił Lewandowski. 

Kolejne spotkanie, o które zapytał 
radny, to to z potencjalnym inwesto-
rem, 28 grudnia. – To już kolejne spo-
tkanie z panem Pawłem Rojkiem. Jest 
to inwestor dużej skali, jeśli chodzi 
o hotele – poinformował burmistrz. 
– Jest bardzo zainteresowany całym 
projektem związanym z gondolą i z 
rozwojem Podgórza.

Właśnie, na jakim etapie są prace 
dot. projektu kolei gondolowej przez 
Podgórze do Zieleńca? – Zuberski 
poprosił o rozwinięcie kwestii, z którą 
związane były jeszcze trzy inne punk-
ty sprawozdania. 

29 grudnia burmistrz konferował 
z przedstawicielami Departamentu 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 
Ministerstwa Funduszy i Polityki Re-
gionalnej w sprawie przygotowania 
memorandum informacyjnego, które 
ma być przedstawione ewentualnemu 
partnerowi prywatnemu inwestycji. 
Chodzi głównie o budowę parkingu 
wielopoziomowego przy stacji począt-

kowej kolei. W następnej wideokon-
ferencji z Departamentem PPP 11 
stycznia udział wzięli przedstawiciele 
Polskich Kolei Linowych, którzy dzie-
lili się swoimi doświadczeniami z re-
alizacji podobnych inwestycji. 

Natomiast 15 stycznia burmistrz 
spotkał się z Łukaszem Biernackim 
w sprawie koncepcji architektonicz-
nej centrum przesiadkowego – stacji 
początkowej kolei gondolowej. Nawią-
zując do tego spotkania Lewandowski 
poinformował, że Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej rozpatrzył pozy-
tywnie pod względem formalnym 
wniosek gminy o dofinansowanie 
zakupu autobusów elektrycznych 
(poświęconą temu wnioskowi sesję 
nadzwyczajną relacjonowaliśmy w po-
przednim numerze). Przypomnijmy, 
że autobusy te mają skomunikować 
centrum przesiadkowe z Zieleńcem i 
Parkiem Narodowym Gór Stołowych.

Podsumowując, burmistrz powie-
dział, że trwają starania, by ten wiel-
ki projekt budowy kolei gondolowej, 
który został już zapisany w dokumen-
cie „Dolnośląski Ład”, zastał teraz uję-
ty w programie ogólnopolskim. 

W dniach 17-18 stycznia Lewan-
dowski uczestniczył w zorganizowa-
nym przez ministra Michała Dwor-
czyka w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów spotkaniu z samorządow-
cami. Uczestniczył w nim także pre-
mier Mateusz Morawiecki. Projekt 
dusznickiej kolei gondolowej i inwe-
stycji towarzyszących został tam za-
prezentowany jako jedno z przed-
sięwzięć, do których aspiruje Dolny 
Śląsk. – Cieszę się, że jest to na agen-
dzie na najwyższym szczeblu – przy-
znał burmistrz.

Uzupełniając, podał jeszcze naj-
świeższą informację – w przeddzień 
sesji spotkał się z prezesem Polskie-
go Funduszu Rozwoju Pawłem Bo-
rysem jako potencjalnym partnerem 
inwestycji. Kolejny krok, który nale-
ży wykonać, to oszacowanie przed-
sięwzięcia od strony biznesowej – nie 

tylko kosztów inwestycji, ale też jej 
późniejszego funkcjonowania. – Nikt 
nie będzie inwestował w projekt, któ-
ry nie będzie się zwracał. Nawet jeśli 
to będzie dłuższy okres zwrotu, mu-
simy wykazać, że – po pierwsze – on 
sam się zwróci, a po drugie, że wpły-
nie mocno na rozwój całego regionu.

Konflikt interesów?
– Spotkanie z Łukaszem Biernackim... 
to brat, rozumiem, tak? – zwracając 
się do wiceprzewodniczącego rady Ja-
kuba Biernackiego Jarosław Kwolek 
nawiązał do informacji burmistrza o 
rozmowie w sprawie koncepcji archi-
tektonicznej centrum przesiadkowe-
go. Chciał wiedzieć, co łączy Łuka-
sza Biernackiego z projektem.

Odpowiedział Lewandowski: biu-
ro architektoniczne Łukasza Biernac-
kiego opracowuje na zlecenie gminy 
właśnie koncepcję architektoniczną 
centrum przesiadkowego. Wartość 
zlecenia to 10 tys. zł. Ta koncepcja nie 
determinuje tego, jak centrum zosta-
nie finalnie zaprojektowane, ale jest 
niezbędna do wstępnego oszacowa-
nia kosztów. – Nie ukrywam, że dzięki 
temu, że panu Łukaszowi niesamowi-
cie zależy na przyszłości Dusznik, jest 
z Dusznikami związany, to ta cena jest 
taka niska. Bo normalnie to kilkadzie-
siąt tysięcy zł na pewno by kosztowała 
taka koncepcja – stwierdził burmistrz.

Jakub Biernacki potwierdził, że 
jego brat jest bardzo zaangażowany 
w rozwój Dusznik, Podgórza szczegól-
nie. Dlatego nad koncepcją pracowało 
przez wiele miesięcy ok. pięciu osób, 
a wartość rynkowa tej pracy jest 6-7 
razy wyższa od ceny zaproponowanej 
gminie. – W zasadzie można powie-
dzieć, że zrobił to, no, może nie chary-
tatywnie, bo nie w tym rzecz, ale ewi-
dentnie po kosztach. 

Jarosław Kwolek: – Tak dopytam, 
nie żeby mnie to mocno interesowa-
ło, czy czasem jakieś grunty wasze 
rodzinne… Sorry, że tak pytam, ale… 
No, też jesteś radnym i chodzi mi o 

to, żeby nie powstał w przyszłości ja-
kiś konflikt interesów. Tutaj już jeden 
radny był i też mu powstał konflikt 
interesów. Już nie jest radnym.

Kwolek zaproponował, by wice-
przewodniczący ewentualnie wyłą-
czał się z głosowań w sprawach do-
tyczących projektu kolei gondolowej. 
– Żeby nie zarzucono ci jakąś stronni-
czość i że np. nie reprezentujesz wte-
dy miasta, a np. reprezentujesz inte-
resy rodzinne. – Owszem, mój brat 
posiada pewną połać ziemi na terenie 
Podgórza – przyznał wiceprzewodni-
czący. Poinformował też, że w Podgó-
rzu mieszkają jego rodzice.

W lutym zdalnie
Termin przerwy wakacyjnej w pra-
cach rady oraz tryb posiedzeń rady i 
komisji w lutym – to kwestie poruszo-
ne przez Małgorzatę Hausner w ra-
mach „interpelacji, zapytań, wolnych 
wniosków i spraw różnych”. Rad-
ni zgodzili się, żeby przerwa była w 
sierpniu. Burmistrz poinformował, że 
w właśnie otrzymał wiadomość, iż je-
den z pracowników Urzędu Miasta 
ma pozytywny wynik testu na obec-
ność koronawirusa. A ponieważ zaka-
żeń pojawia się coraz więcej, zapro-
ponował, by w lutym radni spotykali 
się w miarę możliwości w trybie zdal-
nym.

Jarosław Kwolek złożył na ręce 
przewodniczącej i burmistrza inter-
pelację z szeregiem pytań w sprawie 
formalnych przygotowań do budowy 
sieci kanalizacyjnej w Zieleńcu. Piotr 
Zilbert ponowił prośbę  o udostępnie-
nie opracowanej przez AGH koncep-
cji przebiegu kolei gondolowej. 

Krystyna Cieślak zapytała, kie-
dy ruszą zapowiadane przez Polskie 
Wody prace związane z zabezpiecze-
niem przeciwpowodziowym miasta, 
ale burmistrz nie miał informacji na 
ten temat

Sesja trwała 3,5 godz.

Krzysztof Jankowski
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Derecho uderzyło
Od 18 do 20 lutego przez powiat kłodzki przeszły dwie fale silnie wiejących wiatrów. Jak informuje starostwo powiatowe, w tym okre-
sie odnotowano w powiecie 76 zdarzeń: głównie powalonych drzew i uszkodzonych dachów. Duszniccy strażacy walkę ze skutkami 
wichur rozpoczęli już wieczorem 17 lutego od powalonego drzewa na drodze krajowej nr 8. Do poniedziałku druhowie wyjeżdżali do 
około 30 powalonych drzew i dwóch uszkodzonych dachów. W działaniach wspierali ich strażacy z jednostki OSP w Szczytnej oraz 
pracownicy Tauronu. W naszym mieście największe szkody wyrządził wiatrołom na cmentarzu komunalnym – uszkodził i zniszczył 
kilkanaście nagrobków. Przewrócone drzewo na ul. Podgórskiej uszkodziło samochód osobowy. Na szczęście w wyniku wichury nikt 
nie ucierpiał.
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Jeszcze będzie normalnie?
KRONIKA CZASÓW ZARAZY (23)

 � 19.01. Gwałtownie wzrasta licz-
ba nowych zakażeń w kraju. Ostat-
niej doby odnotowano ich 30.586. Tyle 
nie było od początku kwietnia ub. r. – 
szczytu trzeciej fali pandemii. Zmar-
ło 375 osób z COVID-19. – Sytuacja 
jest rzeczywiście dramatyczna. Jeśli 
te trendy by się utrzymały, to w przy-
szłym tygodniu będzie powyżej 50 tys. 
zakażeń i to stanowi ogromne ryzy-
ko dla systemu opieki zdrowotnej – 
mówi na porannej konferencji mini-
ster zdrowia Adam Niedzielski. Prasa 
podaje, że już ok. 20 proc. nowych 
przypadków stanowią zakażenia wa-
riantem Omikron. W powiecie 68 no-
wych infekcji i jeden zgon.
 � 19.01. W Niemczech liczba liczba 

nowych zakażeń zarejestrowanych w 
ciągu minionej doby po raz pierwszy 
przekracza poziom 100 tys. osiągając 
112 tys.
 � 20.01. Austriacki parlament 

przyjmuje ustawę o powszech-
nym obowiązku szczepienia prze-
ciw COVID-19. Każdy mieszkaniec 
powyżej 18. roku życia będzie musiał 
się zaszczepić. Z obowiązku zwolnie-
ni są tzw. ozdrowieńcy, kobiety w cią-
ży lub ci, którzy nie mogą zostać za-
szczepieni ze względów zdrowotnych. 
Przepisy zaczną obowiązywać od lu-
tego. Od połowy marca rząd zacznie 
nakładać grzywny do 3,6 tys. euro na 
tych, którzy odmówią wykonania zo-
bowiązania. Austria jest pierwszym 
krajem UE, w którym szczepienia sta-
ją się obowiązkowe. 
 � 21.01. Rząd zapowiada nowe dzia-

łania w walce z pandemią: bezpłat-
ne testowanie w aptekach, skróce-
nie kwarantanny do 7 dni, badania 
osób 60+ chorych na COVID-19 
w ich domach, zwiększenie bazy 
łóżkowej w szpitalach, zwiększo-
ne nakłady środków ochrony in-
dywidualnej, 95 dodatkowych ze-
społów ratownictwa medycznego.
 � 21.01. Według badań opublikowa-

nych w czasopiśmie naukowym "Cell" 
kilka preparatów wydaje się tracić 
swoją skuteczność przeciw warian-
towi Omikron. Jedynie Sotrovimab, 
nowy preparat bazujący na prze-
ciwciałach nadal hamuje ciężkie prze-
biegi COVID-19. Nadzieje pokładane 
są teraz w nowych lekarstwach prze-
ciwwirusowych takich jak Paxlovid i 
Molnupiravir. 
 � 22.01. Rekord zakażeń korona-

wirusem od początku pandemii w 
Polsce – 36.665 (poprzedni padł 1 
kwietnia ub.r.  – ponad 35 tys.). Wy-
kryto przy tym 1.390 przypadków wa-
riantu Omikron. Odnotowano 248 
zgonów. W ciągu doby wykonano po-
nad 135 tys. testów na koronawirusa 
– 27 proc. dało wynik pozytywny. W 
szpitalach przebywa 13,6 tys. pacjen-
tów, pod respiratorami – 1.271. Na 
kwarantannie – 747 tys.
 � 22.01. W powiecie kłodzkim po-

nad dwukrotny przyrost zakażeń 
w ciągu doby –  mamy 161 nowych 
przypadków. Ostatni raz więcej było 
27 marca ub. r. (176). Zgonów – 1. Na 

kwarantannie – 2.921 osób. Z 425 wy-
konanych testów aż 42 proc. okazało 
się pozytywnych!
 � 23.01. Kolejny rekord pandemii 

w Polsce – 40.876 zakażeń ostatniej 
doby, 193 zgony. 829 tys. osób na kwa-
rantannie. 
 � 24.01. 223 – tyle nowych zakażeń 

wykryto powiecie kłodzkim ostatniej 
doby. To ponad czterokrotnie wię-
cej niż przed tygodniem. Blisko re-
kordu z 13 listopada 2020 r., kiedy to 
koronawirusa ujawniono u 234 osób.
 � 24.01. “Omikron atakuje – ratuj-

my siebie i państwo” – tak zatytuło-
wał swoje stanowisko Zespół do-
radczy ds. COVID-19 przy prezesie 
Polskiej Akademii Nauk. „Najwyższa 
pora skończyć z poglądem, że jesz-
cze wielu rzeczy o SARS-CoV-2 czy o 
szczepionkach nie wiemy. COVID-19 
to jedna z najlepiej poznanych cho-
rób zakaźnych w historii medycy-
ny, a szczepionka przeciw tej choro-
bie jest najlepiej zbadaną szczepionką 
w historii szczepień. Wyraźny jest na-
tomiast deficyt woli zwalczania epide-
mii COVID-19 u rządzących” – piszą 
naukowcy. Przypominają, że wolność 
człowieka do dokonywania nieracjo-
nalnych, sprzecznych z naukowymi 
poglądami wyborów kończy się tam, 
gdzie zaczynają one zagrażać zdro-
wiu i życiu współobywateli. Apelują o 
rygorystyczne przestrzeganie zasad 
MDDW (maseczki, dystans, dezynfek-
cja, wietrzenie), pozostawanie w domu 
w przypadku infekcji, wdrożenie pra-
cy zdalnej (gdzie to możliwe), wpro-

wadzenie ułatwień dla zaszczepionych 
oraz ograniczeń dla niezaszczepio-
nych, promowanie powszechnego te-
stowania dla wszystkich zainteresowa-
nych, pilną intensyfikację kampanii 
informacyjnej dotyczącej epidemii 
COVID-19, podjęcie zdecydowanych 
działań piętnujących poglądy i posta-
wy negujące dobrze udokumentowa-
ne fakty naukowe i bezpośrednio za-
grażające zdrowiu i życiu Polaków.
 � 25.01. Po raz pierwszy od dłuższe-

go wzrasta liczba hospitalizacji. 950 
tys. osób objętych jest kwarantanną, 
330 tys. jest w izolacji. Punkty testo-
wania nie nadążają z pobieraniem wy-
mazów, a laboratoria z podawaniem 
wyników. Zapycha się system infor-
matyczny do obsługi pacjentów.
 � 25.01. Rząd skraca z 10 do 7 dni 

kwarantannę związaną z kontaktem 
z osobą zakażoną lub wystawionym 
skierowaniem na test. W przypadku 
powrotu z państw członkowskich Unii 
Europejskiej, ze strefy Schengen oraz 
z Turcji kwarantanna trwa 10 dni. 
Powrót z kraju spoza Unii Europej-
skiej, spoza strefy Schengen oraz spo-
za Turcji oznacza 14 dni kwarantan-
ny. Kwarantannie nie podlegają osoby 
w pełni zaszczepione przeciwko CO-
VID-19 oraz ozdrowieńcy (przez 6 
miesięcy).
 � 25.01. Ogólnopolski Związek Za-

wodowy Lekarzy wyraża sprzeciw 
wobec wprowadzonego przez rząd 
wymogu badania pacjentów powyżej 
60. roku życia z pozytywnym wyni-
kiem SARS-Cov-2 przez lekarzy POZ 

w warunkach domowych. “Apeluje-
my o wycofanie się z przepisów, które 
sparaliżują działalność lekarzy POZ, 
jednocześnie pozbawiając opieki zdro-
wotnej pozostałych pacjentów, cierpią-
cych na inne, często przewlekłe cho-
roby. Takie rozwiązania są nierealne 
pod względem zarówno technicznym, 
jak i wydolnościowym systemu pod-
stawowej opieki zdrowotnej” – stwier-
dzają lekarze.
 � 26.01. Rekord dobowego przy-

rostu nowych zakażeń w Polsce 
przekorczony już po kilku dniach – 
mamy 53.420 nowych przypadków. 
Do tego 276 zgonów. Kwarantanną 
jest objętych już ponad 909 tys. osób. 
W powiecie 163 nowe zakażenia.
 � 26.01. Również w Niemczech licz-

ba nowych infekcji bije rekordy – 164 
tys.! Zgonów – 166.
 � 27.01. Krzywa rekordu zakażeń 

w kraju dalej rośnie – ostatniej doby 
odnotowano 58.659 nowych przypad-
ków i 262 zgony. Ponad milion osób 
na kwarantannie. W powiecie kłodz-
kim 233 nowe infekcje – to tylko jed-
na mniej od szczytu zakażeń z 13 listo-
pada 2020 r.
 � 27.01. W ostatnim czasie mieli-

śmy taki moment, gdzie przez jeden 
bądź dwa dni mieliśmy sześć, a potem 
osiem klas na kwarantannie – relacjo-
nuje dyr. Miejskiego Zespołu Szkół 
Renata Brodziak podczas sesji Rady 
Miejskiej.
 � 27.01. Ministerstwo Zdrowia poda-

je, że test na COVID-19 można już wy-
konać bezpłatnie w aptece bez skie-

Piąta fala, fala Omikrona, wezbrała w Polsce szybko i groźnie, ale w połowie lutego wygląda na to, że zaczyna się cofać. Czy 
sprawdziły się prognozy o stu tysiącach nowych zakażeń dziennie? Oficjalnie nie, ale naukowcy szacują, że prawdziwa liczba 
infekcji w Polsce jest wielokrotnie wyższa od notowanej. Świadczyć o tym może wciąż wysoka liczba zgonów. A świat zaczyna 
znosić pandemiczne obostrzenia – w niektórych krajach ludzie zdejmują maseczki i chowają covidowe paszporty.

rowania od lekarza. Aptekarze zostali 
zaskoczeni decyzją rządu w tej kwestii 
ogłoszoną na konferencji prasowej 
przed niespełna tygodniem i – jak po-
dały media – tylko ok. setka z 13 tys. 
aptek była gotowych do testowania. 
 � 27.01. Uczniowie szkół ponad-

podstawowych wszystkich klas 
przechodzą na naukę zdalną do 
końca ferii zimowych, tj. do 27 lu-
tego. Zajęcia stacjonarne kontynuują 
uczniowie klas I-IV, uczniowie zeró-
wek i przedszkolaki. W szkołach wyż-
szych decyzje co do przejścia na tryb 
zdalny podejmują ich rektorzy. Resort 
edukacji zmuszony był ograniczyć na-
ukę stacjonarną uczniów w związku 
ze wzrostem fali zachorowań na CO-
VID-19. Już wcześniej wiele szkół mu-
siało przejść na nauczanie zdalne.
 � 27.01. Liczba nowych zakażeń w 

10-milionowych Czechach osiąga re-
kordowe 54,7 tys. Mimo tak ogromne-
go przyrostu infekcji, zgonów, a także 
poważnie chorych na COVID-19, jest 
mniej. W ciągu ostatnich siedmiu dni 
zmarło 115 osób, o dwie piąte mniej 
niż w poprzednim tygodniu.
 � 28.01. – Od wczoraj zaczyna się 

dominacja wariantu Omikron w Pol-
sce – mówi Wojciech Andrusiewicz, 
rzecznik Ministerstwa Zdrowia.
 � 28.01. W niemieckim parlamencie 

gorąca debata nt. wprowadzenia obo-
wiązkowych szczepień.
 � 28.01. Starosta kłodzki Maciej Awi-

żeń (FB): “Chorzy, starsze osoby, dzieci 
czekają na mrozie nieraz i 3 godziny 
na test przy SCM w Polanicy i ZOZ w 
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Kłodzku. Pan Premier twierdził, że od 
wczoraj, w każdej aptece, będzie do-
stępny test za darmo. I co? I nic. Dla-
tego, jako samorządowcy, zwracamy 
się z apelem do Wojewody (który jest 
przedstawicielem Rządu) o pomoc i 
wyznaczenie dodatkowych miejsc te-
stowania, bo tak dalej być nie może. 
Mało tego, w sytuacji szczytu zacho-
rowań NFZ zmniejszył  odpłatność za 
testy! To o co tu chodzi? Czy zniechę-
ceni ludzie mają zrezygnować z testo-
wania i tak poprawią się statystyki?... 
Dlaczego rząd wskazuje nieprzygo-
towane apteki do testowania, a nie 
wskazuje POZ (lekarzy rodzinnych)? 
Wystarczy za to odpowiednio zapłacić 
i testy będą w każdej przychodni. Po-
nadto zwracamy się z prośbą o wska-
zania dodatkowych punktów szcze-
pień w Kudowie. Tam ludzie czekają 
na szczepienia, a sam powiat i ZOZ 
nie są w stanie wszystkich zaszczepić. 
Apelujemy o dostępność do testów i 
szczepień dla wszystkich.”
 � 29.01. Po głośnej rezygnacji 13 

spośród 17 członków Rady Medycz-
nej przy premierze sytuacją pande-
miczną w Polsce zajęło się prestiżowe 
czasopismo medyczne "Lancet". Pisze 
o Polsce jako kraju z jednym z naj-
wyższych na świecie współczynników 
umieralności na COVID-19 i niskim 
w skali UE stopniu wyszczepienia. 
Wskazuje na odpowiedzialność rządu, 
który z powodów politycznych sprzy-
ja środowiskom antyszczepionkowym 
i stroni od wprowadzania obostrzeń. 
Ale zauważa też o niechęć dużej czę-
ści społeczeństwa do szczepień prze-
ciwko COVID-19. "Polska wreszcie 
zdobyła sławę w renomowanych pe-
riodykach naukowych. Niestety jako 
siedlisko bezprzykładnej ciemnoty" 
– stwierdził dr Konstanty Szułdrzyń-
ski, kierownik Centrum Terapii Po-
zaustrojowych Szpitala Uniwersytec-
kiego w Krakowie. 
 � 30.01. Tysiące ludzi i setki ciężaró-

wek drugi dzień blokują centrum sto-
licy Kanady, manifestując sprzeciw 
wobec restrykcji pandemicznych. Jest 
to prawdopodobnie jeden z najwięk-
szych protestów w historii Kanady. 
Protest kierowców ciężarówek w Ot-
tawie poparł były prezydent USA Do-
nald Trump.
 � 31.01. Po weekendzie statystyki za-

każeń są zazwyczaj niższe, niż w ty-
godniu. Ale tym razem w powiecie 
rekordowa liczba nowych infekcji 
od początku pandemii – 269. na 707 
przeprowadzonych ostatniej doby te-
stów aż 300 okazało się pozytywnych. 
Na kwarantannie przebywają 2.434 
osoby.
 � 01.02. Pomimo bardzo wysokiej 

liczby nowych zakażeń SARS-CoV-2, 
władze Danii podejmują decyzję o 
zniesieniu praktycznie wszystkich 
restrykcji covidowych. Obowiązek 
noszenia maseczki pozostaje jedynie 
w szpitalach i domach opieki społecz-
nej. Dania jest jednym z najlepiej wy-
szczepionych krajów UE.
 � 02.02. Po kilkudniowym spadku 

znowu skokowy wzrost liczby nowych 
zakażeń – ostatniej doby odnotowano 
ich 56.051 oraz 318 zgonów. W powie-
cie 163 nowe infekcje.
 � 02.02. Ogłoszenie zwycięstwa nad 

pandemią COVID-19 jest przedwcze-
sne — ostrzega Światowa Organiza-
cja Zdrowia. Eksperci zalecają, by nie 
znosić restrykcji, ponieważ fala Omi-
kronu jeszcze się nie kończy. Kraje, 
które decydują się na większe otwar-
cie, muszą być przygotowane na przy-
wrócenie ograniczeń, gdy będzie to 
konieczne.
 � 04.02. – Z naszego modelu wyni-

ka, że liczby nowych zakażeń poda-
wane przez Ministerstwo Zdrowia na-
leży pomnożyć razy 12. Oznacza to, 
że w ostatnich dniach dziennie zaka-
ża się nawet 600 tys. osób. Za tydzień 
przewidujemy szczyt zakażeń i będzie 

on wynosił ok. 800 tys. dziennych in-
fekcji – mówi w rozmowie z PAP dr 
Franciszek Rakowski z Interdyscypli-
narnego Centrum Modelowania Ma-
tematycznego i Komputerowego Uni-
wersytetu Warszawskiego.
 � 07.02. Z powodu wzrostu zacho-

rowań wśród pracowników Urząd 
Miejski w Dusznikach-Zdroju zo-
staje zamknięty dla interesantów 
do 11 lutego. Pozostaje kontakt te-
lefoniczny i mailowy. Petenci mają 
możliwość składania podań, pism i 
wniosków za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, platformy e-PUAP, do 
skrzynki umiejscowionej na drzwiach 
Urzędu Miejskiego oraz za pomocą 
poczty tradycyjnej lub kuriera.
 � 08.02. W dusznickim Klubie 

Seniora kolejna gminna akcja 
szczepień. Zgłosiły się 34 osoby, 
przyjmując w większości dawki przy-
pominające. Duszniki są trzecią najle-
piej wyszczepioną gminą w powiecie 
– pełne szczepienie przyjęło ponad 54 
proc. mieszkańców.
 � 09.02. Mamy do czynienia z po-

czątkiem końca pandemii – mówi 
podczas konferencji  prasowej mini-
ster zdrowia Adam Niedzielski i ogła-
sza nowe decyzje władz: okres izolacji 
po zakażeniu koronawirusem zosta-
nie skrócony z 10 do 7 dni, zlikwido-
wany zostanie obowiązek kwarantan-
ny po kontakcie z osobą zakażoną, a 
kwarantanna osób mieszkających z 
osobą zakażoną będzie biegła równo-
ległe do izolacji osób z dodatnim wy-
nikiem testu (obecnie w takich przy-
padkach to 17 dni – 10 dni izolacji i 7 
dni kwarantanny). Minister informuje 
też, że 5 tys. łóżek covidowych zosta-
nie przywróconych dla innych pacjen-
tów. Z kolei minister edukacji i nauki 
zapowiada szybszy niż planowano po-
wrót do nauki stacjonarnej. 21 lutego 
wszyscy uczniowie wracają do szkół. 
Ferie szkolne pozostają bez zmian. 
 � 09.02. Szwecja znosi większość 

pandemicznych obostrzeń. Wszystkie 
obowiązkowe regulacje przestają obo-
wiązywać. Rząd nadal jednak zachęca 
mieszkańców do ostrożności. 
 � 10.02. Gmina Duszniki-Zdrój 

otrzymuje za pośrednictwem Sta-
rosty Kłodzkiego 24.000 mase-
czek medycznych z Ministerstwa 
Zdrowia. Część z nich trafia do in-
stytucji gminnych, m.in. Ośrodka Po-
mocy Społecznej, Miejskiego Zespołu 
Szkół, Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu 
oraz Przedszkola i Żłobka.
 � 10.02. Czechy znoszą obowią-

zek okazywania paszportu covido-
wego. 
 � 11.02. Decyzją rządu nie obowiązu-

je już kwarantanna “z kontaktu”. 
 � 11.02. Ministerstwo Zdrowia poda-

je, że pierwsze badania kliniczne wy-
kazały, iż amantadyna – lek, który 
wiele osób w Polsce stosuje na wła-
sną rękę – jest nieskuteczna w lecze-
niu COVID-19. 
 � 11.02. Protesty kanadyjskich kie-

rowców ciężarówek, a także antysz-
czepionkowców, zwolenników teo-
rii spiskowych i przeciwników rządu 
przeciwko pandemicznym restryk-
cjom trwają już dwa tygodnie. To już 
nie tylko blokada centrum Ottawy, za-
blokowany jest Most Ambasadorski 
na rzece Detroit – przejście granicz-
ne z USA, niezwykle ważne dla handlu 
pomiędzy krajami. Premier prowincji 
Ontario ogłasza stan wyjątkowy. 
 � 12.02. W powiecie kłodzkim aż 

osiem zgonów osób chorych na 
COVID-19 i choroby współistnie-
jące. Zakażeń – 82. W związku z pan-
demią zmarło w naszym regionie w 
sumie 500 mieszkańców.
 � 12.02. Po dwuletniej przerwie 

spowodowanej pandemią rozpo-
czyna się karnawał w Wenecji. 
Liczba nowych przypadków zakażeń 
wirusem we Włoszech maleje, a rząd 

zdecydował się na prawie całkowite 
zniesienie obowiązku noszenia mase-
czek. Tylko niektóre z atrakcji karna-
wału, m.in. parady, pozostaną zawie-
szone. Na wydarzenie przyjechało do 
Wenecji 50 tys. osób. Uczestnicy w wy-
wiadach przyznają, że tęsknili za im-
prezą i nazywają ją „karnawałem na-
dziei”. (uractiv.pl)
 � 14.02. Finlandia rozpoczyna 

stopniowe wygaszanie restrykcji 
covidowych i planuje ich całkowite 
zniesienie z początkiem marca.

15 lutego
 � Wchodzą w życie nowe decyzje rzą-

du łagodzące obostrzenia pandemicz-
ne – izolacja trwa teraz 7 dni; kwaran-
tanna dla współdomowników również 
7 dni i nie będzie już przedłużana po 
zakończeniu izolacji chorego dla jego 
współdomowników.
 � Od początku pandemii w powie-

cie kłodzkim wykryto 17.340 za-
każeń koronawirusem. Z tego w 
ciągu miesiąca przybyło 3.661 (po-
przednio – 1.312). W związku z CO-
VID-19 zmarły łącznie 503 osoby.
 � W województwie dolnośląskim 

od początku pandemii zakaziło się 
413.150 osób (14.24% ludności woje-
wództwa).
 � W kraju aktualnie zakażonych 

jest 636 tys. osób (przed miesiącem 
– 416 tys.). Średnia zakażeń na 100 tys. 
mieszkańców w ciągu ostatnich sied-
miu dni to 80,81 (36,38). Liczba za-
każonych pacjentów wymagających 
respiratorów wynosi 1.092 (1.542). 
Liczba osób na kwarantannie lub 
objętych nadzorem epidemiologicz-
nym – 300 tys. (262 tys.). Od początku 
pandemii zakaziło się ponad 5,4 mln 
mieszkańców naszego kraju, zmarło 
ponad 108 tys.
 � W Polsce wykonano dotąd łącz-

nie ponad 52,7 mln szczepień 
przeciwko COVID-19. W pełni za-
szczepionych jest 22 mln osób – to 
58,2 proc. populacji kraju (średnia UE 
to 71,84 proc.).
 � W powiecie kłodzkim, liczącym 

ok. 155 tys. mieszkańców, wykona-
no dotąd 185.273 szczepień (przed 
miesiącem było 173.223). W pełni za-
szczepionych jest 66.850 (65.443) osób.
 � W ciągu ostatniej doby najwięcej 

nowych przypadków SARS-CoV-2 
potwierdzono w Rosji – 180,4 tys., w 
Niemczech – 127,4 tys., w USA – 80,8 
tys.
 �  Tak jak Wielka Brytania i kraje 

skandynawskie, kolejne państwa 
europejskie o wysokim stopniu 
zaszczepienia populacji redukują 
bądź znoszą ograniczenia pande-
miczne, nawet pomimo wciąż bardzo 
wysokiej liczby zakażeń. Główną prze-
słanką jest mniejsze obciążenie syste-
mu opieki zdrowotnej i normalizacja 
sytuacji w szpitalach. 
 � Na świecie wykryto dotąd po-

nad 415 mln zakażeń COVID-19, 
zmarło 5,8 mln osób. W przelicze-
niu na 1 milion mieszkańców w licz-
bie aktywnych przypadków wśród 
krajów naszego kontynentu, ale też 
w skali globu, jeśli nie liczyć niewiel-
kich wysp, przoduje aktualnie Norwe-
gia (175 tys.) Polska wygląda na tym 
tle dość pozytywnie (17 tys.), trzeba 
jednak pamiętać, że liczba wykonywa-
nych w naszym kraju testów jest sto-
sunkowo niewielka. 
 � Polska jest nadal na 17. pozycji w 

skali globu pod względem liczby zgo-
nów z powodu COVID-19 na milion 
mieszkańców. U nas ten wskaźnik wy-
nosi 2,9 tys. W Bułgarii to aż ponad 5 
tys. W tej tragicznej statystyce na cze-
le jest Peru – 6,25 tys. Średnia dla UE 
to 2,2 tys.

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 kon-
takt pod numer 748 627 632. Nu-
mer dostępny jest przez 24 godziny 
na dobę. Jeśli zaobserwujecie jakiekol-
wiek zagrożenie spowodowane złym 
stanem dróg lub chodników w okre-
sie  zimowym, niezwłocznie poinfor-
mujcie o tym Dusznicki Zakład Ko-
munalny, tel. 748 627 620 lub Urząd 
Miejski w Dusznikach-Zdroju, tel. 748 
697 669.

Za przejezdność dróg powiatowych, 
ul. Sprzymierzonych, Wojska Polskie-
go od Papierni przez Stalowy Zdrój 
(dawn. Blachownia) do Zieleńca oraz 
ul. Dworcowa (od skrzyżowania z 
DK 8) do  Łężyc, odpowiada  Zarząd 
Dróg Powiatowych w Kłodzku, 
Obwód Drogowy nr 1 w Szczyt-
nej. tel. 748 680 180, 748 683 387, 
601 629 153. 

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

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

inf. DZK

Gmina Miejska Duszniki-Zdrój 
otrzymała dofinasowanie na bu-
dowę drogi na osiedlu Miejska 
Górka.

Po niemal dekadzie starań gmina 
będzie mogła zrealizować tak potrzeb-
ną dla mieszkańców tego rejonu in-
westycję.

Środki w kwocie 1.180.200 zł zosta-
ły pozyskane w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. 

W ramach inwestycji, oprócz no-
wej nawierzchni, zostanie wykonana 
również infrastruktura towarzysząca 
– kanalizacja burzowa oraz oświetle-
nie uliczne. Jesteśmy przekonani, że 
to przedsięwzięcie w ogromnym stop-
niu zwiększy bezpieczeństwo i kom-
fort życia mieszkańców.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to 
program mający na celu rozwój lokal-
nej infrastruktury drogowej oraz po-
prawę bezpieczeństwa ruchu, jednak, 
co równie ważne, przyczynia się do 
zwiększenia atrakcyjność i dostępno-
ści terenów inwestycyjnych. Program 
finansowany jest z wpłat pochodzą-
cych z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW), dotacji z budżetu pań-

stwa (w tym z części budżetu, której 
dysponentem jest Minister Obrony 
Narodowej), Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe 
oraz z zysku jednoosobowych spółek 
Skarbu Państwa i spółek, w których 
wszystkie akcje (udziały) są własno-
ścią Skarbu Państwa. 

Szczególne podziękowania za 
wsparcie i pomoc w pozyskaniu środ-
ków kierujemy na ręce szefa Kan-
celarii Premiera RP Michała Dwor-
czyka, posła na Sejm RP Marcina 
Gwoździa oraz wojewody dolnoślą-
skiego Jarosława Obremskiego..

inf. UM

Dekada starań
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Zaginiona córka: 
Połączenie rodzin w Polsce
Musiało upłynąć prawie 80 lat, aby 
się poznały: 79-letnia Maria z Pol-
ski do niedawna nie wiedziała, że 
ma rodzeństwo w Niemczech. Z 
kolei jej młodsza o trzy lata sio-
stra Ursula wyrosła na wspomnie-
niach matki, która od dawna szu-
kała zaginionej córki Marii i całe 
życie za nią tęskniła. Dzięki bada-
niom polskiego historyka i wspar-
ciu Arolsen Archives, siostry mo-
gły się po raz pierwszy spotkać 
„wirtualnie”.

Przed ekranami siedzą Maria i Ur-
sula ze swoimi bliskimi. Dzieli je kil-
kaset kilometrów. I sprawy technicz-
ne. Ktoś musi pomóc w połączeniu, 
ustawić kamerkę, włączyć dźwięk. 
Żeby siostry, które widzą się po raz 
pierwszy w życiu, mogły się sobie jak 
najlepiej przyglądnąć. Czy są podob-
ne?

Gertrud musiała 
uciekać bez córki
Młodsza, Ursula, mieszka w Niem-
czech. Swoją siostrę Marię zna tylko 
z fotografii w torebce mamy Gertrud 
Koch. Maria jest dziś bardzo podob-
na do swojej matki, Urszula od razu 
to rozpoznaje. „Moja Brigittilein” – 
tak Gertrud mówiła o swojej pierw-
szej córce, ponieważ Maria urodziła 
się jako Brigitte Koch 7 grudnia 1942 
roku w Breslau. Gertrud straciła Bri-
gitte z oczu pod koniec 1944 roku w 
wyniku wybuchu bomby i wkrótce 
potem musiała uciekać. Mimo inten-
sywnych poszukiwań nigdy nie odna-
lazła córki.

Brigitte stała się Marią
Brigitte trafiła do sierocińca, a póź-
niej została adoptowana przez pol-
skie małżeństwo. Tak stała się Ma-
rią. Adopcyjny ojciec Marii, prawnik, 
na krótko przed adopcją zmienił jej 
dane na „Brigida Widiger”, aby zatrzeć 
wszelkie ślady jej pochodzenia. Kiedy 
Maria skończyła 18 lat, rodzice powie-
dzieli jej, że jest adoptowana. Ojciec 
zaznaczył jednak: „Nie szukaj infor-
macji, bo nic nie znajdziesz”.

Pasjonat historii bada 
sprawę tajemniczego 
sierocińca
To, że Marii udało się w końcu od-
kryć swoją prawdziwą tożsamość, jest 
również zasługą lokalnego pasjonata 
historii Dariusza Giemzy z Polski, któ-
ry od dawna bada tajemniczą historię 
byłego domu dziecka w jego rodzin-
nych Dusznikach-Zdroju (dawniej: 
Bad Reinerz, Śląsk). Tam przez kilka 
lat przebywała Maria. Dariusz zebrał 
wiele informacji i dokumentów, aby 
wydobyć na światło dzienne prawdzi-
we pochodzenie dzieci z domu.

Dom Dziecka Sióstr Notre Dame 
w Bad Reinerz (Duszniki-Zdrój) na 
Śląsku przyjął pod koniec wojny w 
1945 r. niemieckie dzieci z bombardo-
wanych miast, głównie z Wrocławia. 
Mieszkały tu również dzieci polskich 
matek, sprowadzonych w te okolice 
przez niemieckich nazistów jako ro-
botnice przymusowe. Większość dzie-
ci opuściła dom w 1948 r. z nowy-
mi nazwiskami i tożsamością. Część 

z nich została adoptowana przez pol-
skie rodziny.

– Poznanie historii tych dzieci stało 
się dla mnie wyzwaniem. Tajemnice i 
zagadki oraz ich odkrywanie prowa-
dziły mnie przez te lata do niesłycha-
nych odkryć. Były to ciężkie lata pra-
cy, nieprzespane noce i przedzieranie 
się przez dziesiątki archiwów – wspo-
mina poszukiwanie prawdy Dariusz 
Giemza.

Nowe informacje 
o biologicznej matce
Córka Marii przeczytała w gazecie 
artykuł o badaniach Dariusza i skon-
taktowała się z nim, mając nadzie-
ję, że może on będzie wiedział coś o 
pochodzeniu jej matki. Wspólnie od-
kryli, że „Brigida Widiger” i „Brigit-
te Koch” muszą być tą samą osobą 
– zgadzała się nawet data urodzenia. 
Dariusz dowiedział się, że biologiczna 
matka Marii, Gertruda Koch, uciekła 
do Bawarii. W grudniu 2020 roku Ma-
ria i Dariusz zwrócili się do Arolsen 
Archives w poszukiwaniu informacji 
o Gertrudzie.

Arolsen Archives 
znalazły młodszą 
siostrę
– Z pomocą władz sfał-
szowano moje dane 
osobowe i wysta-
wiono dla mnie 
nowe doku-
menty. Szuka-
ła mnie moja 
prawdziwa mat-
ka Gertrud 
Koch. Ale sama 
nie mogłam 
uzyskać żadnych 
informacji, ponie-
waż nie mam za-
świadczenia o adopcji 
– pisała Maria we wnio-
sku wysłanym do Arolsen Ar-
chives

Ponieważ praca Arolsen Archives 
koncentruje się na ofiarach prześla-
dowań hitlerowskich, w naszych zbio-
rach znajduje się niewiele informacji 
o Niemcach z terenów dzisiejszej Pol-
ski. Niemniej jednak znaleźliśmy waż-
ny dokument, który pozwolił naszemu 
zespołowi rozpocząć poszukiwania: 
na liście dzieci, które przebywały w 
domu dziecka w Dusznikach-Zdroju 
w latach 1945/1946, wymieniona jest 
Brigitte – i ówczesny adres Getrud w 
Bawarii. Udało nam się więc za po-
średnictwem władz niemieckich od-
naleźć jej drugą córkę, młodszą sio-
strę Marii, Ursulę. Maria i Ursula 
zaczęły pisać i dzwonić do naszego 
zespołu poszukiwawczego. Przesłały 
zdjęcia i podzieliły się swoimi histo-
riami i wspomnieniami. W końcu na-
wiązały ze sobą bezpośredni kontakt 
i zaaranżowały pierwsze spotkanie w 
formie wideokonferencji.

„Moja mama zawsze 
tęskniła za Brigitte“
Urszula wychowała się na wspomnie-
niach matki o "Brigittilein". Nie przy-
puszczała, że pewnego dnia spotka za-
ginioną starszą siostrę. Zapytaliśmy 

ją, co matka powiedziała jej o Brigitte/
Marii i jakie to uczucie, gdy tajemni-
ca zaginionej siostry zostaje w końcu 
rozwiązana.

– Trudno jej było mówić o Brigitte 
i o czasie spędzonym w Polsce. Wie-
działam o niej tylko tyle, że jako mło-

da kobieta mieszkała z moim 
dziadkiem w Breslau. Mia-

ła siedmioro rodzeń-
stwa, które też tam 

mieszkało, ale już 
się wyprowadziło. 
Jej matka zmar-
ła. Brigitte uro-
dziła się w sa-
mym środku 
wojny, 7 grud-
nia 1942 roku 
– kiedy mama 

miała 31 lat. Gdy 
zapytałam ją o na-

szego ojca, powie-
działa mi jedynie, że 

zginął na wojnie. Brigitte 
wspominała jako radosne dziec-

ko. Mówiła o niej „moje słoneczko”.

Alarm bombowy. 
Wszystkie dzieci 
znikają
–  Jak to się stało, że pani mama 
wyjechała z Polski bez pani sio-
stry?

– W ciągu dnia musiała zostawiać 
Brigitte w żłobku, żeby zdążyć do pra-
cy. Mama była sprzedawczynią w deli-
katesach. Właściciel zawsze dawał jej 
też jedzenie – była więc dobrze zaopa-
trzona mimo wojennych braków.

Pewnego listopadowego lub gru-
dniowego wieczora w 1944 r. mat-
ki czekały przed żłobkiem, ale oka-
zało się, że wszystkie dzieci zniknęły 
– po prostu zniknęły. Matkom powie-
dziano, że ich dzieci zostały zabrane w 
bezpieczne miejsce z powodu obawy 
przed bombardowaniem. Moja mama 
i dziadek gorączkowo szukali Brigitte. 
Ale czasu nie pozostało wiele: w stycz-
niu 1945 r. musieli uciekać przed Ar-
mią Czerwoną. W tym czasie moja 
matka była już w zaawansowanej cią-
ży ze mną.
– A więc pani urodziła się już w 
Niemczech? 

– Tak jest – po sześciu tygodniach 
ucieczki moja mama trafiła do ma-
łej bawarskiej wioski na farmę. Mo-
gła tam mieszkać, dostawała coś do 
jedzenia, ale musiała też bardzo cięż-
ko pracować. Urodziłam się w tym 
gospodarstwie 26 marca 1945 roku. 
Później przeniosłyśmy się do krew-
nych w Sauerlandzie.
– W jaki sposób pani mama szu-
kała Brigitte?

– Za pośrednictwem Niemieckie-
go Czerwonego Krzyża, a także z po-
mocą krewnych, którzy również tu 
uciekli.  Ale o zaginionych osobach 
w powojennej Polsce trudno było do-
wiedzieć się czegokolwiek wiarygod-
nego. W każdym razie Czerwony 
Krzyż przerwał poszukiwania po 20 
latach bez żadnych rezultatów.

Spotkanie rodzinne 
z Arolsen Archives
– Potem dowiedziała się Pani z 
Arolsen Archives, że Brigitte zo-
stała znaleziona po tym, jak …

To mnie bardzo zaskoczyło. Jestem 
wdzięczna, że mimo wszystko wolno 
mi teraz mówić o tej historii. Bo moja 
matka kazała mi przysiąc, że nikomu 
nie powiem o jej pierwszej córce. Do-
trzymałem tej obietnicy, dopóki kilka 
miesięcy temu nie nadeszła pierwsza 
wiadomość o Brigitte. Dobrze było 
porozmawiać o niej z ludźmi z Aro-
lsen Archives. I wreszcie mogłam też 
opowiedzieć mojej córce o jej cioci 
w Polsce. Ale jest mi też smutno, że 
moja kochana mama nie mogła już 
tego doświadczyć. Oddałaby za nią 
wszystko – tęskniła za swoją Brigit-
te aż do swojej śmierci w 1994 roku.
– Jak wyglądało pierwsze spotka-
nie?
– Było bardzo ekscytujące. Nigdy 
wcześniej nie brałam udziału w wide-
okonferencji. Przyjaciółka, który po-
chodzi z Polski, była w stanie pomóc 
mi z technologią i językiem. Oczywi-
ście szkoda, że nie znam polskiego, a 
Brigitte nie zna niemieckiego. Zawsze 
będziemy potrzebować tłumaczy. Nie-
mniej jednak dość szybko stało się 
dla mnie jasne, że to musi być moja 
siostra. Jest tak wiele podobieństw i 
zbieżności – począwszy od jej wyglą-
du, przez talent muzyczny, aż po pro-

Maria (trzecia od lewej) odwiedziła Duszniki-Zdrój w 2021 r. Na zdjęciu wraz z córką (czwarta od lewej),
synem (drugi od prawej) i Dariuszem Giemzą (pierwszy z prawej). W Teatrze Zdrojowym spotkała się też z burmistrzem 

Dusznik-Zdroju Piotrem Lewandowskim (pierwszy z lewej) i jego żoną Aleksandrą (druga z lewej).

blemy z żylakami, które matma prze-
kazała nam w genach. Właściwie plan 
był taki, żebyśmy zrobiły test DNA. 
Ale teraz jestem tak pewna, że właści-
wie myślę, że już go nie potrzebujemy.

Co będzie dalej?
Za Marią, Urszulą i ich rodzinami 
ekscytujący rok. Z nowych kontaktów 
cieszą się również ich dzieci, siostrze-
nice, bratankowie i przyjaciele. Już te-
raz planują spotkanie na żywo. Możli-
we, że odbędzie się w Polsce wiosną 
2022 roku. Być może siostry spotka-
ją się nawet we Wrocławiu (dawniej: 
Breslau) w domu, w którym Brigitte 
mieszkała ze swoją matką Gertrud i 
dziadkiem.

Dariusz Giemza pozostaje z nimi w 
kontakcie. Cieszy się, że wraz z Aro-
lsen Archives udało mu się rozwiązać 
kolejną rodzinną zagadkę związaną z 
sierocińcem w jego rodzinnym mie-
ście. Jeszcze wiele losów czeka na wy-
jaśnienie, na liście Dariusza jest po-
nad 200 nazwisk dzieci o fałszywych 
tożsamościach. Będziemy kontynu-
ować poszukiwania!

Źródło:
arolsen-archives.org

Zdjęcie w ramce:
To zdjęcie Brigitte–Marii Gertrud

miała zawsze przy sobie
(fot. archiwum prywatne)

Gertrud i Ursula w latach 50.
(fot. arch. prywatne)
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Szaloną być
Z okazji jubileuszu 85-lecia uro-
dzin Agnieszki Osieckiej artyści 
Sceny Pod Regałem wystąpili na 
scenie Teatru Zdrojowego im. F. 
Chopina w dwuczęściowym pro-
gramie (4 i 12 lutego) pt. "85 okru-
chów Osieckiej". Spektakl wzbu-
dził ogromne zainteresowanie.

Na scenie zaprezentowały się woka-
listki: Adrianna Górka, Alicja Konar-
ska, Anna Kaltbach, Paulina Jeżewska 
oraz Malwina Rabenda, która zagra-
ła również na skrzypcach. Koncer-
ty poprowadził grający na fortepia-
nie Michał Hadasik, który jak zwykle 
zabawiał w przerwach publikę aneg-
dotami i mniej lub bardziej znanymi 
historiami o Agnieszce Osieckiej. Po-
mimo "czasów pandemii" artyści dwu-
krotnie zgromadzili komplet publicz-
ności.

Osiecka to poetka, reżyserka, 
dziennikarka i przede wszystkim au-
torka wybitnych tekstów piosenek, 
których napisała około 2 tys. Kocha-
ła słowo z wzajemnością. Matka, żona 
i kochanka, uwikłana w wiele skom-
plikowanych relacji z mężczyznami. 
Uzależniona od ludzi, ale i niestronią-
ca od alkoholu. Wymyśliła hasło re-
klamowe Coca-Coli, a jej ostatnie sło-
wa miały brzmieć: "Umieranie jest do 
d*py".

Jedna z najwybitniejszych polskich 
tekściarek z wykształcenia była dzien-
nikarzem i reżyserem. Ukończyła 
Uniwersytet Warszawski (1956) oraz 
Wyższą Szkołę Teatralną i Filmo-
wą w Łodzi (1961) – dyplom reżyse-
ra uzyskała za etiudę filmową "Słoń". 
Jak sama przyznawała, zdolności or-
ganizacyjne i umiejętności kierowa-
nia dużymi grupami ludzi nie były 
jej najsilniejszą stroną, dlatego porzu-
ciła reżyserię i zajęła się pisaniem. 
W filmie "Agnieszka" Andrzej Waj-
da wspomina Osiecką jako nadzieję 
polskiej reżyserii – to zresztą na jej 
cześć główna bohaterka "Człowieka z 
żelaza" i "Człowieka z marmuru", gra-
na przez Krystynę Jandę, nosi imię 
Agnieszka.

Pierwszy wielki sukces jako au-
torka odniosła na Festiwalu Polskiej 
Piosenki w Opolu w 1963 r., gdzie 
otrzymała nagrodę indywidualną za 
"Piosenkę o okularnikach", śpiewa-
ną przez Kazimierę Utratę. Rok wcze-
śniej związała się z Polskim Radiem, 
w którym prowadziła Radiowe Studio 
Piosenki. Pierwszym tekstem, jaki na-
pisała dla Polskiego Radia, był "Mój 
pierwszy bal" w wykonaniu Kaliny Ję-
drusik, do muzyki Franciszki Lesz-
czyńskiej. Pisała teksty piosenek, śpie-
wanych przez największe gwiazdy, 
w tym: Marylę Rodowicz, Irenę San-
tor, Skaldów, Czerwone Gitary, Edytę 
Geppert, Violettę Villas, Alibabki, Mag-
dę Umer czy Urszulę Sipińską. Pod-
chodziła do tych tekstów z charak-
terystycznym dla wybitnych autorów 
dystansem.

Przez całe życie otaczała się męż-
czyznami, przeżywała burzliwe związ-
ki, rozstania i romanse – wśród jej 
partnerów byli pisarze Marek Hła-
sko i Andrzej Jarecki, krytyk literac-
ki Zbigniew Mentzel oraz dyplomata i 
dziennikarz Daniel Passent, ojciec je-
dynego dziecka Osieckiej, Agaty Pas-

sent: dziennikarki, która po latach za-
łożyła pielęgnującą pamięć o matce 
Fundację Okularnicy.

Pierwszym mężem Osieckiej był 
producent Wojciech Frykowski – ale 
małżeństwo nie przetrwało nawet pół 
roku; drugim – scenarzysta i reżyser 
Wojciech Jesionka. Przez wiele lat ta-
jemnicą był romans Osieckiej z Jere-
mim Przyborą z Kabaretu Starszych 
Panów – wyszedł na jaw po latach 
dzięki zaprzyjaźnionej z nią Magdzie 
Umer i publikacji książki "Listy na wy-
czerpanym papierze", zawierającą in-
tymną korespondencję obojga.

U Agnieszki Osieckiej chorobę 
zdiagnozowano w 1996 r. Było to za-
awansowane już stadium nowotworu 
jelita grubego. Niewielu wiedziało jed-
nak, że autorka niezapomnianych hi-
tów od miesięcy toczyła walkę z pod-
stępnym przeciwnikiem. Z początku 
ona sama nie miała pojęcia o tym, co 
zaatakowało jej organizm. Kiedy po-
znała diagnozę lekarską, za wszelką 
cenę nie chciała dać po sobie poznać, 
że dzieje się z nią coś złego. Przeciw-
nie. Sprawiała wrażenie głodnej ży-
cia i ani myślała informować innych 
o chorobie. Nie chciała słyszeć słów 

współczucia czy żalu. Dopiero, gdy 
odeszła, wielu przyjaciół uświadomiło 
sobie, że w trakcie ich ostatnich spo-
tkań, nie pisnąwszy ani słówka, żegna-
ła się z nimi na zawsze.

Agnieszka Osiecka za wszelką cenę 
próbowała uciec od śmierci, ale mimo 
wszystko przygotowywała się do po-
żegnania. Rok przed śmiercią posta-
nowiła wyremontować swój rodzinny 
dom na Dąbrowieckiej 25, gdzie się 
wychowała. Spytana przez przyjaciół-
kę Wandę Rutkowską, do czego jest 
jej ten remont potrzebny, odpowie-
działa: „chcę zostawić po sobie fajną 

chatę”. Niedługo przed śmiercią robi-
ła porządki w rachunkach, sprawdza-
jąc, czy aby na pewno wszystkie po-
płaciła. Sama zatroszczyła się o szpital, 
gdzie miała zapewnione stałe łóżko, i 
o miejsce na cmentarzu. Znalazła 
również krawcową, która uszyła dla 
niej sukienkę z bawełnianej brudno-
różowej koronki. Tę, w której ją po-
chowano.

Odeszła 7 marca 1997 r. pozosta-
wiając po sobie pustkę, żal, ale także 
niezapomniane teksty piosenek śpie-
wanych przez kolejne pokolenia..

sk

PIOSENKI OSIECKIEJ W TEATRZE ZDROJOWYM
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