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TRANSPORT BEZEMISYJNY TO CZĘŚĆ WIELKIEGO PLANU DLA DUSZNIK

Mamy 15 milionów
na autobusy elektryczne
– Nasz wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został pozytywnie oceniony i otrzymaliśmy 
już oficjalną informacje o przyznaniu ponad 15 milionów złotych na zakup sześciu autobusów elektrycznych z dostawą na 2025 rok – 
burmistrz Piotr Lewandowski nie kryje satysfakcji z pozyskania dla miasta tak wielkiego dofinansowania.

Dlaczego dopiero za trzy lata? Wła-
śnie w tym terminie gmina planuje 
uruchomić centrum przesiadkowe, 
którego częścią będzie wielopoziomo-
wy parking. Zgodnie z planami roz-
wojowymi miasta, zostanie on wybu-
dowany w rejonie obecnego parkingu 
przy ul. Wojska Polskiego. Koncepcja 
architektoniczna uwzględnia potrzebę 
ochrony naszego krajobrazu. Dlate-
go parking zostanie zakryty warstwą 
gruntu, na którym powstaną nowe 
zielone tereny rekreacyjne.

W sprawie budowy wielopoziomo-
wego parkingu zostały już ogłoszo-
ne konsultacje rynkowe, które mają 
sprawdzić, czy jest zainteresowanie 
formułą partnerstwa publiczno-pry-
watnego przy realizacji tej inwesty-
cji. W tej kwestii gmina współpracuje 
ściśle z Departamentem Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego w Minister-
stwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Centrum przesiadkowe to nie tylko 
parking, ale też początkowa stacja pla-
nowanej od dawna kolei gondolowej, 
która ma połączyć centrum Dusznik z 
Jamrozową Polaną, Podgórzem i Zie-
leńcem. Zatem turyści będą zostawiać 
swoje pojazdy na parkingu i przesia-
dać się do wagoników kolei gondolo-
wej lub elektrycznych autobusów wła-
śnie. Zimą autobusy będą uzupełniać 
kolejkę dowożąc gości do Zieleńca, la-
tem zabiorą ich do Parku Narodowe-
go Gór Stołowych.

– Każda forma ograniczenia trans-
portu indywidualnego na rzecz trans-

portu  publicznego jest oceniana 
przez nas jako działanie korzystne, za-
równo dla  bezpieczeństwa turystów, 
jak i przyrody parku. Tym bardziej 
transport zeroemisyjny autobusa-
mi elektrycznymi, który jest dodat-
kowo korzystny zarówno w zakresie 
zmniejszenia hałasu, jak i emisji spa-
lin – komentuje dyrektor Parku Na-
rodowego Gór Stołowych Bartłomiej 
Jakubowski.

Idea uruchomienia komunikacji 
zbiorowej wydaje się tym bardziej 
istotna, im dokładniej przeanalizu-
jemy rosnącą popularność PNGS. Z 
roku na rok narasta problem z par-
kowaniem pojazdów. Rośnie liczba sa-
mochodów, a niewielka liczba miejsc 
parkingowych sprawia, że coraz po-
wszechniejsze staje się parkowanie 
wzdłuż wąskiej drogi wojewódzkiej 
nr 387 z Kudowy-Zdroju do Karłowa. 
Powoduje to korki i wprowadza duże 
zagrożenie zarówno dla turystów pie-
szych, jak i tych zmotoryzowanych. 
Zorganizowana komunikacja pozwoli 
zmniejszyć skalę tego problemu.

Równolegle pomoże zredukować 
liczbę samochodów parkujących w 
obrębie Zieleńca.

Czy nasza gmina będzie zatem zaj-
mować się transportem publicznym? 
Nie bezpośrednio. Duszniki będą wła-
ścicielem autobusów, ale usługi nimi 
będzie świadczył wyłoniony w prze-
targu operator.

sk Brak dostatecznej liczby miejsc parkingowych, to od lat nierozwiązany problem w stacji narciarskiej Zieleniec
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Mieszkańcy Audun-le-Tiche 
okazują swoją solidarność
Pandemia mocno ograniczyła na-
sze kontakty z miastami partner-
skimi. Ale – jak się okazuje – za-
wiązana przez lata więź może być 
nadal żywa. Udowodnili to miesz-
kańcy  Audun-le-Tiche we Francji, 
organizując zbiórkę i przesyłając 
pieniądze na pomoc uchodźcom 
ukraińskim w Dusznikach.

Zbiórkę zorganizowało stowarzy-
szenie ,,Horizon Voyages”, które utwo-
rzyli obywatele działający wcześniej 
w oficjalnym komitecie współpracy z 
miastami partnerskimi, skupieni wo-
kół byłego burmistrza Luciena Piova-
no i jego żony Paricii. Poniżej list sto-
warzyszenia i odpowiedź burmistrza 
Piotra Lewandowskiego.

Panie Burmistrzu
Drogi Piotrze, drogi przyjacielu
Jak już zapewne wiesz, Lucien i ja 
oraz wszyscy członkowie Komitetu 
Współpracy opuściliśmy stowarzy-
szenie w październiku 2020 r. po wy-
borach miejskich wygranych przez 
opozycję. Lucien postanowił wówczas 
nie kandydować.
Nowy zarząd zadecydował rozwią-
zać komitet współpracy.
Niemniej nie zapomnieliśmy o na-
szych przyjaciołach z miast partner-
skich. Jesteśmy zawsze w kontakcie 
z naszymi przyjaciółmi z Dusznik i 
dowiedzieliśmy się, jak wspieracie 
uchodźców z Ukrainy.
Liczne akcje pomocy zostały urucho-
mione także we Francji i w naszym 
regionie. Organizacje miejskie i na-
rodowe zmobilizowały się, by pomóc 
Ukraińcom. Apelowano o datki pie-
niężne i rzeczowe. Konwoje humani-
tarne do Polski i Ukrainy są organi-

zowane, by pomóc w zaopatrzeniu w 
żywność i produkty pierwszej potrze-
by. Uchodźcy przyjmowani są w wie-
lu miastach.
Nasze nowe stowarzyszenie, organi-
zujące pobyty turystyczne, zadecy-
dowało wesprzeć pomocą wspólnotę 
ukraińską sposobem bardziej ukie-
runkowanym. Bardzo przywiązani 
do naszych miast partnerskich, za-
decydowaliśmy zaangażować się w 
miarę naszych skromnych możliwo-
ści u waszego boku.
Nasi członkowie, z których wielu 
miało nadzieję odwiedzić Duszniki 
w maju, zażyczyli sobie być ogniwem 
długiego łańcucha solidarności. Nikt 
nie może być nieczuły na nieszczę-
ście tej wspólnoty.
Wielkość dokonanej zbiórki jest 
skromna (2.150 euro), ale jak wspo-
mniałam powyżej, wiele zbiórek or-
ganizowanych jest w okolicach. Nie 
zważając na wielkość datku, liczy się 
każdy gest.
Wykonaliśmy tego dnia dwa jedna-
kowe przelewy bankowe, jeden na 
konto urzędu miejskiego, drugi na 
konto Parafialnego Zespołu Caritas 
w Dusznikach za pośrednictwem An-
drzeja Rymarczyka, z którym utrzy-
mujemy regularne kontakty.
Życzę wam wiele odwagi, dbajcie o 
wszystkich i o siebie. Cały nasz ze-
spół życzy wam wszystkiego naj-
lepszego by przetrwać ten okres. 
Czekamy z niecierpliwością na za-
kończenie tej brzydkiej wojny.

Patrycja Piovano 
przewodnicząca stowarzyszenia
,,Horizon Voyages”
Tłumaczył : Jan Górak

Kupią czy nie kupią?
COS-OPO W DUSZNIKACH-ZDROJU

Powstanie w naszym mieście Centralnego Ośródka Sportu – Ośrodka Przygo-
towań Olimpijskich ogłosił 23 września ub. r. wicepremier prof. Piotr Gliński. 
Zakres planowanych w związku z tym inwestycji nie zmienił się i ma poparcie 
nowego ministra sportu Kamila Bortniczuka.

– Przejmujemy obiekt w Dusznikach-
-Zdroju jako Skarb Państwa na rzecz 
COS-u. I właśnie tam ma powstać 
tor do saneczkarstwa, bobslejów i 
do skeletonu. Jeżeli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, to myślę, że do na-
stępnych igrzysk taki tor w Polsce bę-
dziemy mieć – zadeklarował na an-
tenie Polsat Sport w lutym minister 
sportu.

Uściślając – na terenie COS Dusz-
niki-Zdrój planowana jest budowa 
toru bobslejowego, tunelu śnieżnego, 
basenu olimpijskiego oraz hali lodo-
wej. Trzy pierwsze z wymienionych 
inwestycji to pierwsze takie obiekty 
powstające w ramach Centralnego 
Ośrodka Sportu.

Obecnie trwają prace na finali-
zacją przejęcia przez Skarb Pań-
stwa nieruchomości od gminy 
Duszniki-Zdrój. Przypomnijmy, że 
są to obiekty, które będą stanowić 
bazę COS-OPO w naszym mieście. 
Spotkania koordynacyjne w tej spra-
wie odbywają się przynajmniej raz w 
tygodniu i uczestniczą w nich minister 
Michał Dworczyk, dyrektor COS An-
drzej Kalinowski, starosta Maciej Awi-
żeń, wicewojewoda Jarosław Kresa, 
wiceminister w Ministerstwie Rozwo-
ju i Technologii Michał Wiśniewski 
oraz burmistrz Dusznik-Zdroju Piotr 
Lewandowski.

Wojewoda dolnośląski wydał za-
rządzenie polecające zakup nieru-
chomości od gminy Duszniki-Zdrój 
przez Starostwo Kłodzkie. Do finaliza-
cji transakcji brakuje już jedynie opi-
nii ministra sportu, który musi się w 
tej sprawie formalnie określić. Po jej 
otrzymaniu gmina podpisze umowę 
warunkową sprzedaży nieruchomo-
ści na rzecz Starostwa Powiatowego 
w Kłodzku, które jest przedstawicie-

lem Skarbu Państwa. Umowa musi 
mieć charakter warunkowy, ponie-
waż sprzedaż dotyczy również tere-
nów, które są lasami. W takim przy-
padku prawo pierwokupu mają Lasy 
Państwowe. 

– Spotkałem się w tej sprawie z dy-
rektorem regionalnym Lasów Pań-
stwowych we Wrocławiu Tomaszem 
Olszewskim i otrzymałem deklarację, 
że Lasy Państwowe nie będą chcia-
ły skorzystać z prawa pierwokupu. 
Wynika, to z tego, że nie jest to za-
kup jedynie terenów, które są lasami, 
ale całego ośrodka z infrastrukturą 
sportową, co nie jest w interesie la-
sów. Pozostaje jeszcze uzyskać opinię 
Prokuratorii Generalnej, która zade-
klarowała uczestnictwo w transakcji. 
Jest to procedura standardowa przy 
wydatkowaniu tak dużych środków 
publicznych na zakup nieruchomości. 
Jednak może do tego dojść również 
dopiero po podpisaniu umowy warun-
kowej – informuje burmistrz Lewan-
dowski.

Jak wygląda procedura zakupu? 
Nieco upraszczając, zaczyna się od 
tego, że właściwe ministerstwo wyda-
je polecenie zabezpieczenia nierucho-
mości odpowiedniemu wojewodzie, w 
naszym przypadku dolnośląskiemu. 
Wojewoda przekazuje je do realiza-
cji staroście kłodzkiemu. Aktem no-
tarialnym starosta przejmuje wymie-
nione nieruchomości i tym samym 
przechodzą one na rzecz Skarbu Pań-
stwa, pozostając w zarządzie starosty 
kłodzkiego. Następnie na mocy swo-
ich uprawnień Ministerstwo Rozwo-
ju i Technologii przeniesie nierucho-
mości na rzecz Centralnego Ośrodka 
Sportu. 

W rzeczywistości cały proces zby-
cia nieruchomości jest dosyć skom-

plikowany, choćby ze względu na licz-
bę zaangażowanych stron. Każda ma 
własne procedury i wytyczne, których 
musi dochować. Powstają nowe doku-
menty, które w odpowiednim trybie 
muszą zostać podane do wiadomo-
ści publicznej. To wszystko znacząco 
wpływa na wydłużenie się terminu fi-
nalizacji transakcji.

– W mojej ocenie każda z zaangażo-
wanych stron czuje, że proces zakupu 
należy przyspieszyć i go zakończyć, by 
móc skupić się na kolejnym etapie, ja-
kim jest budowa nowej infrastruktury. 
Podczas spotkania 29 marca zapadła 
decyzja, że dalszą koordynacją działań 
zajmie się minister Michał Wiśniew-
ski z Ministerstwa Rozwoju i Techno-
logii. Tym samym zwolni z tego obo-
wiązku ministra Michała Dworczyka, 
który pilotował sprawę dusznickiego 
COS-u od samego początku. Jedno-
cześnie nigdy nie był stroną tej trans-
akcji, a funkcje tę sprawował jedynie 
ze względu na zaangażowanie w roz-
wój regionu, za co bardzo mu dzięku-
ję – relacjonuje Lewandowski.

Podczas marcowego spotkania bur-
mistrza z ministrem sportu Kamilem 
Bortniczukiem, wiceministrem finan-
sów Sebastianem Skuzą, dyrektorem 
COS Andrzejem Kalinowskim oraz 
ministrem Michałem Dworczykiem 
omawiano już kolejne kroki tworze-
nia COS OPO Duszniki-Zdrój. Naj-
ważniejszym efektem spotkania w 
stolicy jest zapewnienie, że nie zabrak-
nie środków na budowę nowej infra-
struktury. Zostaną one zapisane w 
projekcie budżetu państwa na 2023 r. 
i będą wyższe niż deklarowane wcze-
śniej 590 milionów zł.

sk
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18 uchwał
Po bezsesyjnym lutym radni musie-
li ostro wziąć się do pracy w marcu, 
analizując aż osiemnaście projektów 
uchwał, a właściwie dziewiętnaście, li-
cząc sesję nadzwyczajną, która odbyła 
się 7 marca. Nie było uwag do zapro-
ponowanego porządku obrad. Zanim 
je  rozpoczęto, odbyła się krótka uro-
czystość powitania nowej obywatel-
ki RP – duszniczanki Mazheny Zoriy 
(piszemy o tym osobno).

Stadion pod MOKiS-em
Po przerwie radni zadawali pyta-
nia dyrektorom jednostek organiza-
cyjnych gminy. Ryszard Olszewski 
chciał wiedzieć, czy Dusznicki Zakład 
Komunalnych zaplanował na br. wy-
wóz odpadów wielkogabarytowych. 
– Będzie wywóz „gabarytów” w tym 
roku, prawdopodobnie wczesną je-
sienią – poinformował prezes DZK 
Sławomir Szymaszek. Przypomniał 
jeszcze, że „gabaryty” zawsze można 
przywieźć samodzielnie do PSZOK.

Mateusz Rybeczka wrócił do kwe-
stii zarządzania stadionem miejskim, 
którą poruszył podczas sesji stycz-
niowej. MKS Pogoń zrezygnował 
z zarządzania stadionem, aktual-
nie zajmuje się tym MOKiS – po-
informowała Magdalena Kijanka, dy-
rektorka ośrodka. – W tej chwili są 
już prowadzone prace przygotowaw-
cze do sezonu. Już pierwsze mecze 
się odbyły na obiekcie. Z naszej stro-
ny zostały zakupione różne materia-
ły do przygotowania nawierzchni, 
została udrożniona kanalizacja, prze-
kazaliśmy grzejniki do ogrzewania 
pomieszczeń. Więc my ze swojej stro-
ny na bieżąco prowadzimy prace na 
obiekcie oraz zatrudniliśmy osobę do 
zarządzania tym obiektem z ramienia 
MOKiS-u.

Ośrodek czeka jeszcze na decyzję 
rady o dofi nansowania budżetu MO-
KiS kwotą 30 tys. zł z przeznaczeniem 
na zarządzanie stadionem. Wpraw-
dzie rada przyjęła w styczniu wnio-
sek Rybeczki w tej sprawie, ale od-
powiednich zmian w budżecie gminy 
jeszcze nie poczyniono. – Jak już usta-
liliśmy, będziemy o tym dyskutować, 
jak wpłyną pieniądze z COS-u – wyja-
śniła przewodnicząca.

Autobusy i latarnie
– Gmina miejska Duszniki-Zdrój 
otrzymała dotację celową w wysokości 
ponad 38 tys. zł z przeznaczeniem 
na realizację zadania publiczne-
go pn. „Zapewnienie funkcjono-
wania klubu Senior+” – to pierw-
sza z wiadomości przekazanych przez 
wiceburmistrzynię Karolinę Łuszcz-
ki w ramach „wyjaśnień dotyczących 
spraw poruszanych na ostatnich ko-
misjach i sesji”. Pozyskana kwota ma 
zapewnić ciągłość działalności klubu 
w br., w tym organizację różnych za-
jęć, wyjść, spotkań, warsztatów, wycie-
czek. W planach m.in. nauka języka 
angielskiego.

– Kolejna bardzo dobra dla nas in-
formacja to dofi nansowanie z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w 
ramach programu priorytetowego 
„Zeroemisyjny transport  – Zielo-
ny transport publiczny”. I tutaj nie-
bagatelna kwota dofi nansowania: 15 
mln zł – poinformowała Łuszczki. 
W ramach programu gmina zakupi 
sześć niskopodłogowych autobusów 
elektrycznych, a więc zeroemisyjnych, 
które będą transportować narciarzy 
do Zieleńca i turystów do Parku Na-
rodowego Gór Stołowych. Ale to do-
piero za trzy lata. Przypomnijmy, że 
pierwsze decyzje w tej sprawie rada 
podjęła podczas sesji nadzwyczajnej 
20 grudnia (relacja ukazała się w nu-
merze styczniowym Kuriera).

108 tys. zł dofi nansowania po-
zyskała gmina na wymianę 81 
opraw oświetlenia ulicznego w 
Zieleńcu. – To jest jakby dopełnienie 
tego zadania, które będzie realizowa-
ne w tym roku ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego, gdzie 
wymienimy ponad 331 opraw oświe-
tleniowych i 108 sztuk słupów oświe-
tleniowych w mieście – kontynuowała 
wiceburmistrzyni.

Być człowiekiem
Następnie odniosła się do kwestii po-
ruszonej przez Jarosława Kwolka pod-
czas obrad Komisji Uzdrowiskowej i 
Spraw Gospodarczo-Technicznych 3 
marca. Chodziło o nieobecność bur-
mistrza i jego zastępczyni na tej ko-
misji. Łuszczki wyjaśniła, że zgłasza-
ła tę nieobecność przewodniczącemu 
komisji, prosiła o przełożenie posie-

dzenia. – Usłyszałam w odpowiedzi, że 
nasza obecność nie będzie wymaga-
na, że pan przewodniczący sobie bez 
nas poradzi – relacjonowała. Wicebu-
rmistrzyni wzięła wtedy udział w wy-
jeździe na granicę polsko-ukraińską, 
żeby odebrać dzieci z domu dziecka. 
Trafi ły one do dusznickiego Domu 
Wczasów Dziecięcych (pisaliśmy o 
tym w poprzednim numerze). – Na-
prawdę nie było chętnych, którzy by 
się na tę granicę po dzieci ukraińskie 
wybrały. Gdy zobaczyłam na liście 
roczniki 2018, czyli roczniki urodzin 
mojego syna, to jako matka, jako ko-
bieta, jako człowiek, nie mogłam pod-
jąć innej decyzji, jak tylko taką, żeby 
po te dzieciaki pojechać. 

Łuszczki podziękowała wszystkim, 
którzy wraz nią na granicę pojecha-
li, ale też wszystkim, którzy od począt-
ku pobytu obywateli Ukrainy z wiel-
kim sercem codziennie pomagają. 
Należą do tej grupy także pracowni-
cy Urzędu Miasta, którzy „wykonują 
naprawdę potężną pracę, żeby oby-
watelom Ukrainy pomóc, żeby czuli 
się u nas jak u siebie”. – Padły takie 
słowa na tej komisji, że burmistrzem 
się bywa. Oczywiście, bywa się burmi-
strzem, bywa się zastępcą burmistrza, 
bywa się radnym. Ale przede wszyst-
kim bywa się człowiekiem – zakoń-
czyła. Rozległy się oklaski.

Jak pomaga OPS
Sprawozdanie z działalności Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Duszni-
kach-Zdroju za 2021 r. – to kolejny 
punkt sesji. Sprawozdanie było szero-
ko omawiane na posiedzeniu Komisji 
ds. Społeczno-Kulturalnych, Oświaty, 

Zdrowia, Sportu i Turystyki. Komisja 
zaopiniowała je pozytywnie – poinfor-
mowała przewodnicząca komisji Kry-
styna Cieślak.

Przypomnijmy tutaj, że OPS udzie-
la pomocy w formie pieniężnej, w na-
turze i usługach. Świadczenia mają 
charakter stały, okresowy lub jedno-
razowy. Praca socjalna z podopiecz-
nymi nastawiona jest na ich usamo-
dzielnienie życiowe oraz integrację 
ze środowiskiem. Osobom wyma-
gającym wsparcia w codziennych 
czynnościach przyznawane są usłu-
gi opiekuńcze w miejscu zamieszka-
nia. Osoby wymagające całodobowej 
opieki z powodu wieku, choroby lub 
niepełnosprawności, niemogące sa-
modzielnie funkcjonować w codzien-
nym życiu, którym nie można za-
pewnić niezbędnej pomocy w formie 
usług opiekuńczych, kieruje się do 
domów pomocy społecznej. Wspiera 
się rodziny niewydolne wychowawczo 
poprzez pracę socjalną, przydziela się 
w niektórych przypadkach asystenta 
rodziny oraz udziela pomocy osobom, 
rodzinom będącym w kryzysie, do-
tkniętych przemocą domową.

W ubiegłym roku w zakresie fi nan-
sowym (zasiłki stałe, okresowe, celo-
we) objęto wsparciem 92 rodziny (131 
osób). Generalnie ze wsparcia korzy-
stało 856 rodzin (2.385 osób). Biorąc 
pod uwagę, że liczba mieszkańców 
Dusznik wynosi 4.170 (31.12.2021),  
57,19 proc. ogółu mieszkańców 
gminy zostało objętych różnymi 
formami pomocy. Należy jednak za-
uważyć, że w tę pomoc wlicza się tak-
że róże zasiłki i dodatki, w tym świad-
czenie 500+, którego udzielaniem od 
początku br. zajmuje się ZUS.

47. SESJA RADY MIEJSKIEJ, 31 MARCA

15 mln na elektryczne autobusy, 108 tys. na uliczne oświetlenie i 38 tys. na klub seniora –
to pieniądze pozyskane w ostatnim czasie dla naszej gminy.

Wydatki OPS kształtowały się w 
2021 r. następująco: z budżetu pań-
stwa – 4.44 mln zł (75,50 proc. ogó-
łu wydatków), z budżetu gminy – 1,44 
mln zł (24,50 proc. ogółu wydatków). 
Łączna kwota wydatków – 5,88 mln 
zł. Warto odnotować, że fi nansowa-
nie z budżetu gminy wzrosło w po-
równaniu z 2020 r. o ponad 305 tys. zł 
z powodu wzrostu kosztów utrzyma-
nia mieszkańców w DPS, dodatków 
mieszkaniowych, utrzymania i funk-
cjonowania klubu Senior+ oraz wzro-
stu kosztów utrzymania dzieci w pie-
czy zastępczej. 

Autorka sprawozdania – kierują-
ca ośrodkiem dyr. Elżbieta Paluch – 
zwraca uwagę na warunki pracy za-
trudnionych w nim osób – ogromne 
obciążenie zadaniami i jednocześnie 
niski poziom płac, a także na brak 
funduszy na prace remontowe i mo-
dernizacyjne, jakich wymaga budy-
nek OPS. 

400 paczek dla rodzin
Dyrektor Paluch przedłożyła radzie 
jeszcze jedno sprawozdanie – z reali-
zacji Gminnego programu wspie-
rania rodziny za 2021 r. Program 
jest realizowany przez OPS, ale tak-
że Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Miejski 
Zespół Szkół, Przedszkole Publicz-
ne, Miejska Bibliotekę Publiczną oraz 
organizacje pozarządowe. W ramach 
programu podejmowane są działania 
w celu zapobiegania sytuacjom kryzy-
sowym w rodzinach, przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, zapewnienia ro-
dzinom stabilizacji i poczucia bezpie-
czeństwa socjalnego. Monitoruje się 
sytuację rodzin przeżywających trud-
ności w wypełnianiu funkcji opiekuń-
czo-wychowawczych, zapobiega nie-
dostosowaniu społecznemu dzieci i 
młodzieży.

Kilka faktów: w ub. roku udzielo-
no pomocy 22 rodzinom, w których 
wystąpił problem przemocy domo-
wej, na potrzeby różnych instytucji 
sporządzono 125 wywiadów środowi-
skowych oraz 18 wniosków do Sądu 
Rodzinnego w Kłodzku o wgląd w sy-
tuację rodziny, sprowadzono i rozdys-
ponowano wśród najuboższych ro-
dzin 4,3 tony żywności, wydając 400 
paczek żywnościowych.

Również to sprawozdanie uzyskało 
akceptację komisji. Radni nie wnieśli 
uwag.

Od a do s
Ledwie starczyło liter alfabetu na 
oznaczenie w programie wszystkich 
projektów uchwał, których podję-
cie zaplanowano na tej sesji. Prawie 
wszystkie podjęte uchwały (z wyjąt-
kiem tej w sprawie zasad gospodaro-
wania nieruchomościami) uzyskały 
pozytywne opinie właściwych komi-
sji. Zatem po kolei.

Uchwała w sprawie przyję-
cia Gminnego Programu Polity-

108 tys. zł dofi nansowania pozyskała gmina na wymianę 81 opraw oświetlenia ulicznego w Zieleńcu
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ki Senioralnej w Gminie Dusz-
niki-Zdrój na lata 2022–2030. W 
przeciągu ostatnich dziesięciu lat od-
notowano w naszym mieście spadek 
ogólnej liczby ludności oraz wzrost 
liczby ludności powyżej 60 roku życia, 
czyli grupy seniorów właśnie. Na ko-
niec 2021 r. przy liczbie mieszkańców 
4.170 seniorów było 1.266, a więc po-
nad 30 proc. (877 kobiet i 389 męż-
czyzn). To istotna część naszej spo-
łeczności, o którą należy zadbać. 
Głównym celem programu jest zatem 
aktywizacja środowiska senioralnego 
w celu poprawy jakości i poziomu ży-
cia osób starszych, budowania postaw 
obywatelskich tych osób oraz wyko-
rzystania w pełni ich potencjału w ży-
ciu społecznym lokalnej wspólnoty. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż lokalu miesz-
kalnego. Chodzi o należące do gmi-
ny mieszkanie spółdzielcze położone 
przy ul. Głogowskiej 2 we Wrocła-
wiu. Nie, to nie pomyłka. Nasza gmi-
na otrzymała ten lokal... w spadku. 
Powierzchnia – 39 m kw. Niestety, 
mieszkanie jest zadłużone, więc nie 
wiadomo, czy do kasy miejskiej wpły-
ną z tytułu jego sprzedaży jakieś pie-
niądze. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomo-
ści gminnej. Dotyczy części nieru-
chomości gruntowej oznaczonej geo-
dezyjnie jako działka nr 175 i 176 
AM-5 obręb Zdrój (powyżej dro-
gi do Podgórza, w okolicy Czarnego 
Stawu), powierzchnia – ok. 500 m kw. 
Projekt uchwały przygotowano na 
wniosek właściciela sąsiedniej działki 
nr 178/1. Uchwałę podjęto dziesięcio-
ma głosami. Wstrzymali się: Patrycja 
Bednarz, Mieczysław Jakóbek, Woj-
ciech Kuklis, Jarosław Kwolek i Mar-
cin Zuberski. Nieruchomość zostanie 
wystawiona do sprzedaży w przetargu 
nieograniczonym.

Uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości 
gminnej. Dotyczy działki nr 337/1 
AM-9 obręb Centrum (dawne wy-
robisko skalne w rejonie Miejskiej 
Górki), powierzchnia – 1.272 m kw. 
Uchwałę przygotowano na wniosek 
osoby fizycznej zainteresowanej zaku-
pem nieruchomości. Uchwałę podję-
to dwunastoma głosami. Wstrzymali 
się: Wojciech Kuklis, Jarosław Kwo-
lek i Marcin Zuberski. Działka zosta-
nie wystawiona do sprzedaży w prze-
targu nieograniczonym.

Uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości 
gminnej. Dotyczy działki nr 418 
AM-14 obręb Centrum (rejon wyż-
szej części ul. Wiejskiej) o powierzch-
ni 292 m kw. Uchwałę przygotowano 
na wniosek osoby fizycznej zaintere-
sowanej zakupem nieruchomości w 
celu poprawy warunków zagospoda-
rowania terenu. Uchwałę podjęto trzy-
nastoma głosami, wstrzymali się Mie-
czysław Jakóbek i Marcin Zuberski. 
Działka zostanie wystawiona do sprze-
daży w przetargu nieograniczonym.

Uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości 
gminnej. Dotyczy działki nr 334 
AM-9 obręb Centrum (ul. Sudec-
ka, przy dawnej szlifierni), powierzch-
nia – 724 m kw. Uchwałę przygoto-
wano na wniosek osoby fizycznej 
zainteresowanej zakupem nierucho-
mości. Uchwałę podjęto czternasto-
ma głosami, wstrzymał się od głosu 
Mieczysław Jakóbek. Działka zostanie 
wystawiona do sprzedaży w przetargu 
nieograniczonym.

Uchwała w sprawie zasad go-
spodarowania nieruchomościa-
mi stanowiącymi własność gminy 
Duszniki-Zdrój. Ten projekt nie uzy-
skał wcześniej opinii. Przewodniczący 
Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Go-
spodarczo-Technicznych Marcin Zu-

berski poinformował, że radni mają 
wątpliwości co do jednego z zapisów 
dot. dzierżawy nieruchomości. Wąt-
pliwości te rozwiał radca prawny To-
masz Stefański i uchwałę podjęto jed-
nogłośnie.

Ten akt prawny zastępuje poprzed-
nią uchwałę w sprawie zasad gospo-
darowania nieruchomościami ze 
stycznia 2004 r. Nowa uchwałę podję-
to w celu usprawnienia procedury wy-
dzierżawiania i najmu nieruchomości. 
Zmiany dotyczą głównie wydzierża-
wiania i najmu nieruchomości na 
ogródki przydomowe oraz jako tere-
ny pod budynki gospodarcze (komór-
ki, wiaty, garaże itp.). Zmiany mają też 
na celu ułatwienie rolnikom wydzier-
żawianie nieruchomości na czas ozna-
czony powyżej 3 lat, tj. na 5 lat i na 
10 lat, i dostosowanie czasu trwania 
umów dzierżaw do okresów umów w 
ramach różnego rodzaju programów 
pomocowych dla rolników (dopłat 
unijnych). Poprawiono przejrzystość 
przepisów i wykreślono punkty, które 
nie znajdują zastosowania dla celów 
gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność naszej gminy.

Uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie nieruchomości 
w dzierżawę na czas nieoznaczo-
ny oraz odstąpienia od obowiąz-
ku przetargowego trybu zawarcia 
umowy. Rada wyraziła taką zgodę w 
stosunku do pięciu nieruchomości: 
• fragmentu działek nr 14 i 62, AM-

1, obręb Zdrój, o łącznej pow. 65 m 
kw.,

• działki nr 54, AM-1, obręb Wapien-
niki, o pow. 63 m kw.,

• działki nr 132, AM-5, obręb Cen-
trum, o pow. 50 m kw.,

• działki nr 235/10, AM-7, obręb 
Zdrój, o pow. 82,5 m kw.,

• działki nr 271/28, AM-8, obręb 
Centrum, o pow. 131 m kw.
Podjęto w związku z tym pięć 

uchwał, wszystkie jednogłośnie.
Uchwała w sprawie ustalenia 

wysokości ekwiwalentu pienięż-
nego dla członków Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Dusznikach-
-Zdroju. Nowa uchwała w tej spra-
wie musiała zostać podjęta w związku 
z nową ustawą o strażach pożarnych. 
Poprzednia uchwała straciła moc 
prawną, a ponadto rozszerzeniu uległ 
katalog czynności, za które członkom 
OSP przysługuje ekwiwalent. Staw-
ki ekwiwalentu były zmieniane przez 
radę w grudniu ub. roku i w nowym 
akcie pozostały bez zmian –  to 22 zł 
za godzinę uczestnictwa w działaniu 
ratowniczym lub akcji ratowniczej, 15 
zł za godzinę uczestnictwa w szkole-
niu lub ćwiczeniu. Uchwałę podjęto 
jednogłośnie.

Uchwała w sprawie wyznacze-
nia miejsc do prowadzenia handlu 
w piątki i soboty przez rolników
i ich domowników oraz regulami-
nu prowadzenia handlu w piątki 
i soboty przez rolników i ich do-
mowników. Dotyczy handlu produk-
tami rolnymi lub spożywczymi oraz 
wyrobami rękodzieła wytworzonymi 
w gospodarstwie rolnym. Miejsce do 
prowadzenia takiej działalności wy-
znaczono na targowisku miejskim 
przy ul. Kłodzkiej, jest ono oznaczone 
tablicą informacyjną. Zasady prowa-
dzenia handlu w piątki i soboty przez 
rolników i ich domowników na wy-
znaczonym obszarze na targowisku 
miejskim określa regulamin stano-
wiący załącznik do uchwały. Uchwałę 
podjęto jednogłośnie.

Uchwała w sprawie opłaty tar-
gowej i ustalenia jej wysokości.
Ten akt ma charakter porządkowy, 
ponadto wyznacza nowych inkasen-
tów opłaty – Małgorzatę Wojnar i Pio-
tra Wojnara. Uchwałę przyjęto jedno-
głośnie.  

Uchwała w sprawie programu 
opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie gmi-
ny Duszniki-Zdrój w 2022 roku.
Program jest corocznie zatwierdza-
ny przez radę. Wcześniej  jest opi-
niowany przez lokalne koła łowiec-
kie, powiatowego lekarza weterynarii 
i miejscowe organizacje pozarządo-
we związane z ochroną zwierząt. Na 
realizację zadań wynikających z pro-
gramu zabezpieczono w budżecie 
gminy 21.500 zł. Z kwoty tej finanso-
wane będą: całodobowa opieka we-
terynaryjna w przypadku zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt, do-
karmianie kotów wolno żyjących, 
umieszczanie bezdomnych zwierząt 
w schronisku, ograniczanie populacji 
bezdomnych zwierząt poprzez stery-
lizację i kastrację, usypianie ślepych 
miotów, koszty utrzymania bezdom-
nych zwierząt gospodarskich umiesz-
czanych w gospodarstwach rolnych, 
leczenie chorych kotów, zakup mate-
riałów i pozostałych usług. Uchwałę 
podjęto jednogłośnie.

Uchwała w sprawie upoważnie-
nia Burmistrza Miasta Duszniki-
-Zdrój do dokonywania zmian w 
planie dochodów i wydatków bu-
dżetu gminy Duszniki-Zdrój w 
celu realizacji zadań związanych 
z pomocą obywatelom Ukrainy.
Upoważnienie zostało udzielone bur-
mistrzowi na podstawie ustawy z dnia 
12 marca 2022 r. o pomocy obywate-
lom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego pań-
stwa. Cel – szybka i skuteczna realiza-

cja zadań pomocowych. Uchwałę pod-
jęto jednogłośnie.

Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały nr XLV/270/22 Rady 
Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w
sprawie uchwalenia budżetu gmi-
ny Duszniki-Zdrój na rok 2022.
M.in. zwiększono o ponad 128 tys. zł 
dochody i wydatki w związku z pozy-
skaniem środków z programu „Cy-
frowa gmina” na modernizację zaple-
cza informatycznego. Wśród zmian 
jest też zwiększenie dochodów gminy 
o 30 tys. zł z tytułu darowizn wpłaca-
nych na pomoc uchodźcom z Ukra-
iny. Przypomnijmy, że podczas sesji 
nadzwyczajnej 7 marca rada wprowa-
dziła już do budżetu 30 tys. zł pocho-
dzących z darowizn. Dzięki darczyń-
com gmina ma możliwość reagować 
na najpilniejsze potrzeby uchodźców, 
którzy schronili się w naszym mie-
ście. Uchwała została podjęta jedno-
głośnie.

Nové Město zaprasza
W sprawie organizacji Europejskich 
Dni Dziedzictwa gościł 17 lutego w 
naszym mieście starosta (odpowied-
nik burmistrza) Nového Města nad 
Metují Petr Hable. O przybliżenie 
efektów tej wizyty poprosiła burmi-
strza Lewandowskiego radna Kry-
styna Cieślak, rozpoczynając tym sa-
mym punkt „Sprawozdanie z pracy 
burmistrza od 19 stycznia do 22 mar-
ca”.

Nové Město wraca do organizacji 
EDD po pandemii i jako miasto part-
nerskie Dusznik tradycyjnie zaprasza 
nas do udziału w obchodach – poin-
formował Lewandowski. Nové Město 
pozyskało na organizację wydarzenia 
środki z UE, które pozwolą m.in. na 
zapewnienie bezpłatnego transpor-
tu pomiędzy naszymi gminami. Rolą 
Dusznik będzie wypromowanie im-
prezy na naszym terenie, żeby jak 
najwięcej duszniczan i turystów mo-
gło skorzystać z możliwości udziału w 
imprezach, które zostaną zorganizo-
wane na rynku Nového Města.

Radna Cieślak interesowała się 
również spotkaniem burmistrza z Da-
riuszem Giemzą (18 lutego) w sprawie 
organizacji wydarzeń gminnych zwią-
zanych z Rokiem Edyty Stein. – To 
było jedno ze spotkań, kolejne przed 
nami i dużo wydarzeń tez przed nami 
– zaznaczył burmistrz. Pierwsze – 
koncert w najbliższy piątek. Perspek-
tywa jest ciekawa, bo również Wro-
cław ogłosił rok 2022 rokiem Edyty 
Stein i Duszniki nawiązały w związku 
z tym kontakt z Ośrodkiem Kultury 
i Sztuki we Wrocławiu. – Być może 
uda się parę wydarzeń zorganizować 
wspólnie.

Kościół bardziej
otwarty
– O czym państwo rozmawialiście i co 
żeście konkretnego ustalili? – o spo-
tkanie burmistrza z przedstawicielami 
firmy Arche (21 marca) zapytał Jaro-
sław Kwolek.

Arche to firma deweloperska, także 
potentat hotelarski. Było to jedno ze 
spotkań, podczas których burmistrz 
zachęca inwestorów do inwestowania 
w Dusznikach. Na tym etapie trudno 
spodziewać się konkretów. – Udało 
się natomiast innego inwestora nakło-
nić już do zainwestowania w Duszni-
kach. Z dniem wczorajszym obiekt 
„Różanka” w Zdroju został sprze-
dany. Będzie tworzony tam luksu-
sowy hotel butikowy – poinformo-
wał Lewandowski.

W sprawie dalszej współpracy po-
między parafią a gminą burmistrz 
spotkał się 2 lutego z ks. Zbigniewem 
Wichrowiczem. O przybliżenie efek-
tów tego spotkania poprosiła radna 
Agnieszka Maksylewicz. Podczas spo-

Remonty
cząstkowe

Lewandowski
nie zgadza się
z wyrokiem

Rozpoczęły się remonty cząstkowe 
asfaltowych nawierzchni ulic. Uzu-
pełniono już ubytki na ul. Sudeckiej, 
Bohaterów Getta, Wojska Polskiego 
i Wiejskiej. Kolejne prace będą prze-
prowadzane na ul. Słowackiego, Zdro-
jowej, Zielonej, Orzechowej i Dworco-
wej. 

Niebawem powinna rozpocząć się 
przebudowa ulic Podgórze oraz Wil-
lowej.

inf. UM

Z facebookowego profiulu burmi-
strza, 24 marca:

Absurdalny zarzut, brak dowodów, 
wątpliwe zeznania! Skandaliczny wy-
rok w sprawie rzekomo złamanego 
paznokcia. 

Dzisiaj miało miejsce wydanie wy-
roku w sprawie, w której zostałem 
oskarżony o naruszenie nietykalno-
ści osobistej Jarosława Kwolka, obec-
nie radnego opozycyjnego. Sąd przy-
chylił się do zarzutów, nakładając na 
mnie grzywnę i nakaz zadośćuczy-
nienia.

Wyrok nie jest prawomocny. 
Kategorycznie nie zgadzam się z 

werdyktem. Nie przyznaję się do za-
rzucanych czynów. Uważam, że wy-
rok został wydany na podstawie 
niewystarczających dowodów - czy-
li zeznań wątpliwej wiarygodności 
świadków (również będących w opo-
zycji do mnie). Oficjalnie informuję, 
że zostanie złożona apelacja do wy-
roku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, 
którzy chcieliby spróbować swoich sił 
w strzelectwie sportowym, na strzelni-
cę Ligii Obrony Kraju. 

Strzelnica znajduje się w lokalu 
piwnicznym Przedszkola Publicznego 
przy ul. Mickiewicza 8a. Zajęcia strze-
leckie odbywają się w każdy piątek 
o godz. 16:00. Są to darmowe zajęcia 
dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 
chcących nabywać oraz utrwalać 
sprawność strzelectwa sportowego. 
Klub sekcji strzeleckiej LOK posia-
da wyspecjalizowaną kadrę szkolenio-
wo-instruktorską, która – w oparciu o 
statut LOK – prowadzi szkolenia w ra-
mach Edukacji dla Bezpieczeństwa.

inf. LOK

Postrzelaj
z Ligą Obrony 
Kraju

Felix nie daje wody, a wszystkiemu winna jest pompa.
Urządzenie jest na gwarancji i było naprawiane już kilkukrotnie
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tkania podsumowano dotychczasową 
współpracę i omawiano plany para-
fii co do kontynuacji prac remonto-
wych. Poruszono kwestię szerszego 
udostępnienia świątyni dla ruchu tu-
rystycznego. – Przewodnicy się tro-
chę skarżą, że przychodzą z grupą, 
ale nie mogą wejść do środka – wy-
jaśniał burmistrz. Proboszcz zadekla-
rował wstępnie, że wprowadzone zo-
staną godziny otwarcia kościoła dla 
zwiedzających.

– Słyszałam, że ksiądz złożył kolej-
ny projekt i liczy na wsparcie gminy... 
– dodała Maksylewicz. – My konse-
kwentnie, jak widać, od paru już lat te 
starania księdza widzimy i się dokła-
damy do tego. Przyjęliśmy wspólnie 
taką zasadę, że jeśli parafii uda się po-
zyskać dofinansowanie, to my też po-
staramy się o jakieś dofinansowanie 
ze strony gminy. Jak państwo widzą, 
to do tej pory działa. Może to jest taki 
krok po kroku, ale już widać zmiany, 
jeśli chodzi o kościół, otoczenie ko-
ścioła. Tutaj tak samo będzie propo-
zycja z mojej strony, jeśli parafia do-
stanie dofinansowanie, żebyśmy też 
wspomogli kolejne działania remon-
towe – zadeklarował burmistrz.

Budowa strefy
aktywności 
– to kolejny temat, który interesował 
Agnieszkę Maksylewicz. W tej spra-
wie burmistrz spotkał się 21 lutego z 
Jerzym Majorkiem z firmy Steinbu-
dex. Strefa to duża inwestycja pla-
nowana na łąkach poborowino-
wych na części terenu pomiędzy 
Aleją Chopina i Aleją Sybiraków.
Ma służyć mieszkańcom ze wszyst-
kich grup wiekowych. Inwestycja ma 
się rozpocząć w br. Aktualnie trwają 
prace koncepcyjne (oparte m.in. na 
wynikach konsultacji społecznych), 
które pozwolą na określenie warun-
ków przetargu na projekt i budowę 
strefy. 

O spotkanie burmistrza z przed-
stawicielami firmy MiastoProjekt 
(22 lutego) zapytał radny Piotr Zil-
bert. – MiastoProjekt realizuje dla 
nas zlecenie master planu, związane-
go z rozwojem całego miasta, opar-
tego szczególnie o rozwój Podgórza, 
o gondolę – przypomniał Lewandow-
ski. Spotkanie dotyczyło badań ryn-
kowych, przygotowywanych razem 
z Ministerstwem Funduszy i Polity-
ki Regionalnej, z Departamentem 
Wsparcia PPP, związanych z koncep-
cją budowy centrum przesiadkowego 
przy początkowej stacji kolei gondo-
lowej.

Tego samego dnia burmistrz spo-
tkał się z Pawłem Rojkiem, właścicie-
lem firmy, która zajmuje się m.in. in-
westycjami w hotelarstwo. To kolejne 
z działam mających na celu przycią-
gnąć inwestorów do Dusznik.

Nęcenie inwestorów
O czym rozmawiał burmistrz 8 mar-
ca z przedstawicielami Polskiej Spółki 
Gazownictwa? – To spotkanie było w 
sprawie pomocy dzieciom z Ukrainy. 
Rezultatem tych rozmów jest darowi-
zna w wysokości 20 tys. zł, jaką gmi-
na otrzymała na pomoc uchodźcom 
– wyjaśnił Lewandowski Jarosławowi 
Kwolkowi.

Capital Group to jedna z najstar-
szych i największych na świecie or-
ganizacji zarządzających inwestycja-
mi. Burmistrz spotkał się 25 lutego z 
jej przedstawicielem, by lobbować na 
rzecz inwestycji w naszym mieście.

Tego samego dnia odbyło się też 
spotkanie z przedstawicielami Pra-
cowni Architektonicznej ASPA, którzy 
przyjechali do Dusznik, by zaofero-
wać swoje usługi w związku z plana-
mi rozwoju miasta, a także inwestycji 
Centralnego Ośrodka Sportu. Te in-

formacje burmistrz podał odpowiada-
jąc również na pytania Kwolka.

Piotr Zilbert interesował się jesz-
cze rozmową burmistrza z Łukaszem 
Kuźmińskim i  Krzysztofem Borku-
szem (1 marca) w sprawie gospodar-
ki wodno-kanalizacyjnej w obrębie 
Zieleńca. – Panowie są właścicielami 
działek w Zieleńcu. Ponieważ planują 
inwestycje, chcieli się dowiedzieć jak 
wygląda sprawa sieci wodno-kanaliza-
cyjnej, jej budowy, terminów – wyja-
śnił Lewandowski.

Temat gospodarki wodno-kanali-
zacyjnej w obrębie Zieleńca podtrzy-
mał jeszcze Jarosław Kwolek, pytając 
o spotkanie burmistrza z mieszkańca-
mi Zieleńca w tej kwestii (21 stycznia). 
Ten odpowiedział, że generalnie roz-
mawiano o aktualnym statusie pro-
jektu, problemach i ryzykach inwe-
stycji. Radny Kwolek nawiązał jeszcze 
do wyboru koncepcji przebiegu kana-
lizacji i związanych z tym technologii, 
zarzucając burmistrzowi wcześniejsze 
upieranie się przy droższych rozwią-
zaniach. Później znowu zabrał głos w 
tej samej kwestii.

Pytania kontrolne
Aqua Mineralis Glacensis to trans-
graniczny projekt dofinansowany ze 
środków UE, w ramach którego m.in. 
zmodernizowano Aleję Chopina. 10 
marca burmistrz uczestniczył w spo-
tkaniu partnerów projektu, wśród 
których oprócz Dusznik są gminy 
Kudowa-Zdrój, Náchod i Hronov. O 
te rozmowy zapytał Piotr Zilbert. – 
Spotkanie dotyczyło realizacji punk-
tu, który jest jeszcze w ramach tego 
projektu do zrobienia. To już są tzw. 
działania miękkie – mówił burmistrz. 
W ramach tych działań ma się od-
być uroczyste otwarcie sezonu tu-
rystycznego, kolejno we wszystkich 
gminach uczestniczących w projekcie. 
Podczas spotkania ustalano szczegóły 
tych wydarzeń.

– Chciałem przy okazji zapytać, czy 
pan poinformował, może wcześniej, 
w trakcie realizacji, stronę prowadzą-
cą ten projekt, czy też pozostałych be-
neficjentów, o zmianie technologii wy-
konania Alei Chopina i zamianie płyt, 
tych paneli polipropylenowych na wy-
konanie podbudów z tłucznia? – do-
pytywał Zilbert. – Oczywiście wszyscy 
partnerzy na bieżąco podczas proce-
su inwestycyjnego informowali się 
o wszelkich zmianach, problemach 
podczas inwestycji itd. – odparł bur-
mistrz. Radny naciskał na przekaza-
nie mu dokumentu z tą konkretną in-
formacją, o ile taki istnieje, wywiązała 
się polemika. Lewandowski przypo-
mniał, że Zilbert jest członkiem ko-
misji, która zobowiązała się (m.in. na 
wniosek tego radnego) do przepro-
wadzenia kontroli inwestycji. Kontro-
la miała zostać przeprowadzona do 31 
lipca 2021 r., ale na wniosek inicjato-
rów kontroli rada przesunęła w lipcu 
ten termin na 15 października 2021. 
– Rozumiem, że ta komisja się nawet 
nigdy nie zebrała, z tego co słyszałem, 
czy nie miała żadnych posiedzeń. Żad-
nych wniosków ja nie widziałem… – 
wytkął burmistrz.

Może w tym roku
Nieużywane już, stare, zdezelowane 
samochody, zalegające na miej-
scach parkingowych czy ulicach
– to zjawisko zaniepokoiło Marcina 
Zuberskiego. – Czy gmina ma jakieś 
kompetencje, żeby je ewentualnie 
usuwać albo upominać właścicieli? – 
zapytał burmistrza, rozpoczynając „In-
terpelacje, zapytania, wolne wnioski i 
sprawy różne”. – Tutaj tylko działania 
wspólnie z policją mają sens – stwier-
dził burmistrz. Wiele zależy od tego, 
w jakim miejscu auto jest pozostawio-
ne. Jeśli nietrudno ustalić właścicie-

li, to może jednak wystarczy pismo z 
Urzędu Miasta.

Czy wypożyczalnia rowerów 
elektrycznych jest przygotowana 
do sezonu? – to pytanie Ryszarda 
Olszewskiego. Gmina ma umowę na 
serwisowanie rowerów, zgodnie z któ-
rą zarówno przed sezonem, jak i po 
nim odbywają się przeglądy i ew. na-
prawy, a również w trakcie sezonu na 
bieżąco usuwane są awarie czy uszko-
dzenia. Koszty utrzymania i serwiso-
wania rowerów są pokrywane z wpły-
wów za ich wynajem. – Wszystko jest 
przygotowane, wszystkie rowery są 
czynne i zapewne, jak co roku, z ma-
jówką rozpocznie się sezon na wynaj-
mowanie – zapewnił burmistrz.

Wojciech Kuklis odniósł się do wia-
domości od konserwatora zabytków, 
jaka nadeszła przed sesją w sprawie 
wytycznych konserwatorskich dla pla-
nowanej konserwacji drzewostanu 
na Wzgórzu Rozalii (tzw. Pustel-
nik). Inspektor prowadzący tę sprawę 
jest zainteresowany spotkaniem robo-
czym na miejscu. Radny zaapelował 
„żeby tego nie przegapić, żeby jak naj-
szybciej takie spotkanie robocze zor-
ganizować”, póki drzewa nie pokryją 
się liśćmi.

Czy możliwe, że budowa ulicy 
na Miejskiej Górce rozpocznie się 
jeszcze w tym roku? – to druga spra-
wa poruszona przez Kuklisa. Według 
burmistrza to jest możliwe, ale wiele 
będzie zależało od wyników postępo-
wania przetargowego.

Kiedy kasa?
Bulwersującą wielu mieszkańców 
kwestię poruszył Jarosław Kwolek – 
źródło wody mineralnej Felix (d. 
Jacek) jest nieczynne niemal od 
początku uruchomienia go w no-
wej formie. – Kto to naprawi i za czy-
je pieniądze? – dociekał radny. – Ten 
problem był dyskutowany nie raz – 
przypomniał burmistrz i zaznaczył, że 
źródło działało, tyle że z przerwami. 
Problemem jest pompa. Urządzenie 
jest na gwarancji i było naprawiane 
już kilkukrotnie. Postanowiono prze-
czekać zimę, a nowy termin przywró-
cenia źródła do użytku przez wyko-
nawcę to 20 kwietnia.

Co z remontem ul. Olimpij-
skiej? – zapytał Marcin Zuberski. – 
Czekamy na decyzję Lasów Państwo-
wych – poinformował burmistrz. Ta 
inwestycja otrzymała od Lasów duże 
dofinansowanie. Było ono przyzna-
ne na poprzedni rok, ale czasu było 
bardzo mało i remontu nie udało się 
przeprowadzić. W związku z tym gmi-
na musi uzyskać zgodę Generalnej 
Dyrekcji LP na wykorzystanie pienię-
dzy w roku bieżącym. 

Była siedziba MOKiS-u przy ul. 
Zdrojowej 8 niszczeje, woda leje 
się do środka – alarmował Jarosław 
Kwolek i apelował, by coś z tym zro-
bić, bo to jest nadal mienie gminy. W 
związku z tym zapytał też, co ze sprze-
dażą obiektów na rzecz Centralnego 
Ośrodka Sportu. Przypomnijmy, że 
budynek jest jednym z tych obiektów. 
– Co dalej robimy z tym wszystkim, 
kiedy będą pieniądze? – niepokoił się 
radny. – Jeśli chodzi o sprzedaż nieru-
chomości gminnych, to działania cały 
czas trwają – zapewnił burmistrz. Pro-
wadzi je COS, Ministerstwo Rozwoju i 
oczywiście nasza gmina. Spodziewane 
jest rychłe ustalenie pierwszego ter-
minu podpisania aktu notarialnego. – 
Oczywiście trzymamy wszyscy kciuki, 
żeby to się powiodło – zapewnił Kwo-
lek i powtórzył apel o zabezpieczenie 
budynku przy Zdrojowej 8.

Sesja trwała niespełna dwie godzi-
ny.

Krzysztof 
Jankowski

Obywatelka
Mazhena

Oprócz zwyczajowo obecnych go-
ści, na sesji Rady Miejskiej 31 
marca pojawiły się jeszcze trzy 
osoby: – Miło mi powitać radną 
powiatu kłodzkiego panią Kry-
stynę Śliwińską, panią Agnieszkę 
Uznańską, trenerkę UKS Muflon, 
oraz nową obywatelkę Rzeczypo-
spolitej Polskiej panią Mazhenę 
Zoryi – oznajmiła przewodnicząca 
rady Aleksandra Hausner-Rosik. 

– Panią Mazhenę większość z nas 
zna jako absolwentkę naszej szkoły, 
biathlonistkę, trenerkę, mieszkankę 
Dusznik, aktywistkę społeczną, ale też 
jako obywatelkę Ukrainy. Akt nada-
nia obywatelstwa polskiego pani Ma-
zhenie w tym szczególnym momencie 
ma wymiar już nie tylko osobisty dla 
niej, ale i dla nas – szczególny, wyjąt-
kowy. Łączymy się przecież z walczą-
cymi Ukraińcami, życząc im zwycię-
stwa i wolności.

Tu przewodnicząca zaproponowa-
ła wysłuchanie hymnu ukraińskiego, 
aby oddać cześć poległym w w wojnie 
z najeźdźcą, walczącym przecież tak-
że i za naszą wolność. Wszyscy obec-
ni powstali.

– Pani Mazheno, gratulujemy pani 
serdecznie nadania obywatelstwa pol-
skiego. Życzymy samych sukcesów 
w życiu osobistym, zawodowym, a 
przede wszystkim sportowym. Jako 
reprezentantce Polski w biathlonie, 
w barwach biało-czerwonych, zdoby-
wania medali i wysłuchiwania jak naj-
częściej Mazurka Dąbrowskiego, te-
raz już także pani hymnu.

Po tych słowach przewodniczącej 
uczestnicy sesji jeszcze raz wstali, by 
wysłuchać tym razem hymnu polskie-
go.

– Pani Mazheno, gratuluję ser-
decznie w imieniu gminy Duszniki-
-Zdrój. (…) Dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego, że ten 
proces zakończył się sukcesem. Jeste-
śmy dumni, że mamy taką wspania-
łą biathlonistkę, a teraz także miesz-
kańca Rzeczypospolitej Polskiej u nas, 
w Dusznikach – powiedział burmistrz 
Piotr Lewandowski. Wręczył nowej 
obywatelce bukiet biało-czerwony, a 
przewodnicząca – niebiesko-żółty.

Krystyna Śliwińska: – Mazhena 
może być wzorem dla młodzieży, w 
zasadzie dla wszystkich, którzy uzna-
ją, że marzenia mogą się spełnić, je-
żeli tylko konsekwentnie, z uporem, 
z determinacją, niejednokrotnie pod 
prąd, idzie się do celu. Mazhena przy-
jechała do Polski nie znając naszego 
języka. Dzisiaj świetnie mówi po pol-
sku. Wiele starań kosztowało to, żeby 
to obywatelstwo polskie uzyskać. A to 

jest dla niej przepustka do tego, aby 
mogła być w kadrze narodowej i re-
prezentować Polskę na całym świecie. 
I to jest ogromny sukces wielu osób, 
które się do tego przyczyniły. Niewąt-
pliwie trenerki, ale przede wszystkim 
samej Mazheny. 

Radna powiatowa nawiązała tak-
że do bohaterskiego oporu Ukrainy, 
„przed której męstwem chylimy dzi-
siaj czoło, bo wiemy, że walczą nie 
tylko o swoją wolność, ale również o 
naszą.”. Wyraziła nadzieję, że wojna 
rychło się skończy i ci, którzy znaleźli 
w Dusznikach, tak jak w całej Polsce, 
otwarte serca i otwarte drzwi naszych 
domów, będą mogli wrócić do swojej 
ojczyzny. Swoje wystąpienie Krystyna 
Śliwińska zakończyła gratulacjami dla 
Mazheny Zoryi.

– Ja Mazhenę podziwiam za to, że 
znalazła motywację do ciężkich tre-
ningów, do bardzo ciężkiej pracy. Naj-
ważniejsze w tym wszystkim było to, 
że ona nie miała pewności, że będzie 
Polką. Nie miała pewności, że będzie 
reprezentowała Polskę. I trenowała 
praktycznie nie mając celu – mówiła 
z podziwem Agnieszka Uznańska, tre-
nerka Mazheny Zoryi. Podziękowa-
ła swojej zawodniczce za to ogromne 
zaangażowanie w proces treningowy. 
A Krystynie Śliwińskiej, „bez której to 
wszystko by się nie stało”, nadała tytuł 
honorowego członka Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Muflon w Duszni-
kach-Zdroju.

– Bardzo miłe zaskoczenie, bardzo 
dziękuję za zaproszenie. Tak napraw-
dę, kiedy przyjechałam do Polski, to 
na początku było mi bardzo trudno, 
bo nie znałam języka i nie wiedzia-
łam, jak mam się zachowywać. Ale 
po czterech latach bardzo się cieszę, 
że właśnie wtedy moi rodzice pod-
jęli taką decyzję, żebym została tu-
taj. Bo spotkałam na swojej drodze w 
Polsce niesamowitych ludzi i jestem 
przeszczęśliwa będąc częścią tego 
kraju, częścią polskiego narodu. Bar-
dzo wam wszystkim, wszystkim dzię-
kuję – mówiła wzruszona Mazhena 
Zoryi.

Osobne podziękowania skiero-
wała do swojej trenerki, „która stała 
się pierwszą osobą, która walczyła o 
mnie, o moje obywatelstwo”, a także 
do radnej Śliwińskiej, która w uzyska-
niu tego obywatelstwa pomogła. – I 
właśnie wczoraj stałam się obywatel-
ką Polski i bardzo się cieszę! – pani 
Mazhena nie kryła tej ogromnej ra-
dości podnosząc wysoko akt nadania 
obywatelstwa. Rozległy się oklaski.

Krzysztof Jankowski
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Czy Duszniki wykorzystają 
włoskie doświadczenia?
Pomysł połączenia Dusznik-Zdroju ze stacją narciarską Zieleniec to żadna nowość. Tego typu inwestycje
funkcjonują z powodzeniem od wielu lat, np. we Włoszech – przekonuje inwestor Maciej Szpot.

KOLEJ GONDOLOWA I STACJA NARCIARSKA PODGÓRZE

– Kilka lat temu okazało się, że bur-
mistrz miasta Duszniki-Zdrój Piotr 
Lewandowski ma wizję połączenia 
Dusznik-Zdroju z Zieleńcem bardzo 
podobną do mojej. Ta moja powsta-
ła na bazie 30 lat doświadczeń, które 
zbierałem podczas pracy we włoskim 
regionie Trento. Nie tylko obserwo-
wałem, ale byłem również uczestni-
kiem zmian na rynku turystycznym 
w miasteczku Pinzolo, które połączo-
no gondolą ze stacja narciarską Ma-
donna di Campigiolo. Uczestniczyłem 
też rozwoju miejscowości Ponte di Le-
gno po połączeniu z ośrodkiem Tona-
le. W związku z tym postanowiłem za-
angażować się w projekt dusznicki i 
pomóc gminie w skorzystaniu z do-
świadczeń Włochów – opowiada o po-
czątkach koncepcji dusznickiej ko-
lei gondolowej Maciej Szpot, prezes 
zarządu firmy BFC Travel, która od 
30 lat jest przedstawicielem regionu 
Trento (Trydent) w Polsce.

Wspomniane włoskie ośrodki są 
wręcz wzorcowym przykładem dla 
Dusznik i Zieleńca. Niewielkie miej-
scowości funkcjonowały wcześniej 
w bezpośrednim sąsiedztwie pręż-
nie działających stacji narciarskich, 
ze znaczną różnicą w kapitale inwe-
stycyjnym i tempie rozwoju. W obu 
przypadkach te dysproporcje rozwią-
zała budowa kolei gondolowej. Ponte 
di Legno przed budową gondoli było 
tylko ślicznym miasteczkiem, do któ-
rego przyjeżdżali głównie Włosi. Nie 
dysponowało odpowiednią siecią tras 
narciarskich, by przyciągnąć Niem-
ców, Czechów czy Polaków. Tymcza-
sem w bezpośrednim sąsiedztwem 
funkcjonowała już mocno rozbudo-
wana pod względem infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej stacja nar-
ciarska. Dysproporcje w rozwoju po-
między Ponte di Legno a Tonale był 
przedmiotem troski władz regionu 
Trento, tematem dyskusji i analiz. W 
efekcie postanowiono zainwestować 
w kolej łączącą oddalone od siebie o 
10 km miejscowości.

Dzięki wybudowaniu gondoli, któ-
rej stacja początkowa znajduje się w 
centrum miasteczka, rozpoczęła się 
ewolucja miejscowego rynku tury-
stycznego. Istniejące obiekty przeszły 
modernizację i zostały ukierunkowa-
ne na nowy rodzaj klientów, powsta-
ły nowe hotele i pensjonaty, lokale ga-
stronomiczne i usługowe, branżowe 
sklepy. Ponte di Legno stało się po-
pularnym miejscem après-ski. Ana-
logiczny scenariusz zastosowano w 
Pinzolo, które połączyło się ze świet-
nie prosperującym kurortem narciar-
skim Madonna di Campiglio. Ośro-
dek ten cieszył się już wcześniej dużą 
popularnością i silną marką. Siłą rze-
czy, po połączeniu się z Madonną, Pin-
zolo zaczęło korzystać z jego atutów. 

Podobna sytuacja jest z Zieleń-
cem i Dusznikami. Nasza stacja nar-
ciarska już wiele lat temu postanowi-
ła zadbać o swój wizerunek. Działania 
w tym kierunku rozpoczęła znacznie 
wcześniej niż gmina. W efekcie jest 
bardziej znana jako ośrodek sportów 
zimowych niż samo miasto, choć for-
malnie jest zaledwie jego ulicą. – Bu-
dując gondolę władze Ponte di Legno 
podjęły w mojej ocenie bardzo waż-
ną decyzję, że chcą stać się kurortem 
narciarskim. Taką samą decyzję mu-
szą podjąć Duszniki-Zdrój. Jest ona 
strategiczna, bo najważniejszą rzeczą 
w kurorcie narciarskim jest dostęp 
do wyciągów i stoków. Jeśli kolejka 
wyjeżdża praktycznie z centrum mia-
sta, tak jak jest to w Ponte di Legno, 
to hotele, które do tej pory nie miały 
charakteru narciarskiego czy sporto-
wego, w naturalny sposób takimi się 
stają. Taki sam kierunek rozwoju cze-
ka obiekty w Dusznikach – przekonu-
je Maciej Szpot.

Infrastruktura, która już jest w ho-
telach, zostanie zmodernizowana i 
rozbudowana pod potrzeby nowe-
go klienta. Rozpocznie się ewolucja 
w stronę hotelarstwa prosportowego. 
Taki sam profil działalności będą mia-
ły nowo powstające w mieście obiek-
ty. Ludzie, którzy wracają po połu-
dniu z nart, zaczną korzystać z całej 
tej oferty – restauracji, barów, skle-
pów, basenów, lodowisk, kręgielni, spa 

itp., jak ma to miejsce w Alpach. Na 
tym polega tzw. après-ski, czyli swo-
isty narciarski lifestyle.

– O tym, jak budowa gondoli wpły-
wa na rozwój, przekonaliśmy się na-
ocznie w lutym 2019 r., gdy wspólnie 
z burmistrzem Piotrem Lewandow-
skim, radną Patrycją Bednarz i in-
spektor ds. budownictwa Agnieszką 
Fitch odwiedziliśmy Ponte di Legno 
oraz Pinzolo. Podczas spotkania Wło-
si przedstawili nam bardzo konkretne 
liczby. W danych tych było widać nie-
samowity rozwój w kontekście ilości 
nowych inwestycji i ich wartości. Po-
wstały nowe hotele, pozostałe się zmo-
dernizowały. W końcu zaczęli przyjeż-
dżać narciarze z całej Europy, a przed 
budową gondoli był to teren dla nich 
nieatrakcyjny. W obydwu przypad-
kach mamy do czynienia z dużym, wi-
docznym i potwierdzonym konkret-
nymi liczbami wzrostem pod każdym 
względem: ekonomicznym, prestiżo-
wym czy modernizacyjnym dzięki po-
łączeniu wspomnianych miasteczek z 
prężnie działającymi stacjami Passo 
Tonale oraz Madonna di Campiglio – 
wspomina wyjazd do Trento radny Ja-
kub Biernacki. 

Obie włoskie inwestycje okazały się 
tak bardzo udane, że obecnie na ba-
zie tych doświadczeń powstaje kolej-
na gondola, która połączy San Marti-
no i Passo Rolle.

Budowa kolei gondolowej łączą-

cej centrum miasta z Zieleńcem 
będzie jednym z etapów tworze-
nia kurortu narciarskiego Dusz-
niki-Zdrój. Drugim, równie stra-
tegicznym, jest rozwój Podgórza 
i budowa tam stacji narciarskiej.
Przypomnijmy, że gondola ma mieć 
stacje pośrednie na stadionie biathlo-
nowym Duszniki Arena oraz właśnie 
w Podgórzu. Jednym z inwestorów za-
interesowanych rozwojem Podgórza 
jest zarządzana przez Macieja Szpota 
spółka Businessman Fun Club, która 
planuje wybudowanie tam hotelu na 
europejskim poziomie. 

Angażując się w transformację 
Podgórza w stację narciarską, Maciej 
Szpot wykorzystuje doświadczenie 30 
lat pracy na rynku włoskim w branży 
narciarskiej i ponad 10-letnie w hote-
larstwie. – Ważnym elementem two-
rzenia kurortu narciarskiego Duszni-
ki-Zdrój, poza budową samej gondoli, 
jest projekt pn. stacja narciarska Pod-
górze. Prace już zostały rozpoczęte, 
ale przed nami jeszcze długa droga 
– mówi przedsiębiorca. – Biorąc pod 
uwagę, że w Zieleńcu mamy 23 km 
tras i 31 wyciągów, do tego dokłada-
jąc informacje o ilości sprzedawanych 
karnetów, to w mojej ocenie mamy 
swoisty ewenement w skali świata. Z 
jednej strony świadczy to o pewnym 
braku profesjonalizmu i braku spój-
nej koncepcji rozwoju dla całej stacji, 
a z drugiej o niesamowitej koniunktu-

rze i zapotrzebowaniu na narty. Dlate-
go trzeba jak najszybciej z dwudzie-
stu kilku km zrobić 50 km tras. Taka 
długość tras narciarskich to odpo-
wiednik dobrych miejsc w Europie. 
Podobnym areałem narciarskim dys-
ponuje Paganelli czy San Martino di 
Castrozza, gdzie przyjeżdżają Polacy, 
Czesi czy Belgowie i Holendrzy poko-
nując 2 tys. km. W Zieleńcu jest oczy-
wiście możliwość wytyczenia jeszcze 
kilku tras i prawdopodobnie na naj-
bliższy sezon powstanie jedna nowa. 
Jednak to wytyczenie 20 km nowych 
tras w Podgórzu nada nowy wymiar 
Dusznikom. W tych 50 km tras oczy-
wiście znalazłyby się te, łączące Zie-
leniec z Podgórzem. Faktycznie będą 
one na niskim poziomie trudności i 
o łagodnym przebiegu, ale z punktu 
widzenia rozłożenia narciarzy na sto-
kach będą niezwykle istotne. Dodat-
kowo pozostaje aspekt marketingowy, 
gdzie będzie można mówić nie tylko 
o sumarycznej długości 50 km tras, 
ale również o najdłużej, mierzącej ok. 
7 km. To są oczywiście na razie tyl-
ko plany, ale trzeba zrobić wszystko, 
aby je w pełni zrealizować, bo w mo-
jej ocenie jest to druga kluczowa in-
westycja dla kurortu narciarskiego 
Duszniki. 

Czy będziemy potrafili skorzystać z 
szansy, jaką widzi przed naszą gminą 
Maciej Szpot?

sk
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Wniosek o
dofinansowanie 
dusznickiej OSP
Jest duża szansa, że miasto pozy-
ska 20 tys. zł na realizację zadania 
pn. „Zakup sprzętu, wyposażenia, 
środków ochrony indywidualnej 
dla OSP Duszniki-Zdrój”.

Wniosek o dofinansowanie został 
złożony do Wojewódzkiego Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej we Wrocławiu 6 kwietnia. 
Pieniądze pozwoliłyby na zakup prąd-
nicy typu Turbo, zestawu do stabiliza-
cji pojazdów, drabiny nasadkowej, sy-
gnalizatorów bezruchu, 13 kompletów 
ubrań koszarowych, węży W75 oraz 
węży W52.

inf. UM

Już 25 kwietnia rusza sezon tury-
styczny w Parku Narodowym Gór 
Stołowych. Jednocześnie w ży-
cie wchodzą zmiany w zasadach 
korzystania z tras na Szczelińcu 
Wielkim i w Błędnych Skałach. 
Jedną z nich jest wprowadzenie li-
mitu wejść.

Limity wejść będą obowiązywały 
jedynie na biletowanych trasach tu-
rystycznych, tj. Błędne Skały oraz 
Szczeliniec Wielki, i prezentują się na-
stępująco:

– 400 biletów wejściowych na każ-
dą godzinę w trakcie funkcjonowania 
kasy na Szczelińcu Wielkim,

– 400 biletów wejściowych na każ-
dą godzinę w trakcie funkcjonowania 
kasy na Błędnych Skałach. 

Bilety można kupić bezpośrednio 
w kasach na poszczególnych trasach 
lub zarezerwować je online na stronie 
www.pngs.com.pl.

Ograniczenie wejść na najczęściej 
odwiedzane trasy w Parku Narodo-
wym Gór Stołowych spowodowane 
jest ogromną liczbą turystów odwie-
dzających Góry Stołowe, która z roku 
na rok rośnie. Jak wyjaśnia dyrekcja 
Parku Narodowego Gór Stołowych: 
„Kto gościł u nas w ostatnich dwóch 
sezonach turystycznych, ten wie ja-
kie ilości turystów potrafią jednocze-
śnie pojawić się w jednym miejscu, 
powodując, oprócz ogólnego chaosu, 
zakorkowanie dróg wojewódzkich, 
gminnych oraz parkowych, zaśmiece-
nie obszaru Parku Narodowego Gór 
Stołowych, zdenerwowanie oczekują-
cych w kolejce po bilet wstępu, dys-
komfort podczas zwiedzania, migrację 
fauny z powodu ekstremalnie nasilo-
nej antropopresji. Uznaliśmy, że sen-
sownym rozwiązaniem jest wprowa-
dzenie godzinowych limitów wejść na 
płatne trasy turystyczne”.

Poza najczęściej odwiedzanymi tra-
sami na Szczelińcu Wielkim i Błęd-
nych Skałach, Park Narodowy Gór 
Stołowych oferuje blisko 120 kilo-
metrów tras pieszych, które są rów-
nie interesujące, a mniej uczęszczane. 
Są świetną alternatywą dla osób ce-
niących sobie obcowanie z przyrodą 
poza tłumem.

inf. UM

Limity wejść 
na Szczeliniec 
Wielki i Błędne 
Skały

Szkło artystyczne,
malarstwo.
Twórczość Konstantego 
Zielińskiego. 
Sala wystaw czasowych Muzeum Pa-
piernictwa na pewien czas zdomino-
wana została przez… szkło.

I to nie byle jakie – szklane rzeź-
by inspirowane morskimi falami, czę-
sto z grawerunkiem architektury, mo-
tywów roślinnych czy nawet postaci. 
A to wszystko na tle abstrakcyjnych 
prac malarskich oraz szkiców przed-
stawiających procesy ręcznej produk-
cji szkła, które latami utrwalały się 
w pamięci Konstantego Zielińskie-
go – artysty, byłego pracownika nie-
istniejącej już Huty Szkła Sudety w 
Szczytnej. Nieprzeciętne zdolności ry-
sunkowe i wyczucie szlifierskie po-
zwoliły mu po mistrzowsku wykony-
wać pracę grawera, a także rozwijać 
pasje, które znacząco wybiegły poza 
mury dawnej huty, stając się jego fa-
scynacją również w życiu prywatnym. 

Konstanty Zieliński do dziś pozostał 
aktywny twórczo, a owoce jego wielo-
letnich działań podziwiać możemy na 
wystawie w muzeum. 

Papierowe haiku
Zgoła odmienną wystawę zobaczyć 
możemy w muzealnej Galerii sztu-
ki papieru. Papierowe haiku ukazuje 
twórczość łódzkiej artystki Małgorza-
ty Antoszewskiej-Monety. Jej roczny 
pobyt w Japonii, gdzie uczyła się sztuki 
wytwarzania japońskiego papieru wa-
shi, kaligrafii i drzeworytu, sprawił, że 
w dorobku twórczym artystki domi-
nują elementy kultury dalekowschod-
niej. Haiku jest japońską poezją, która 
w zwięzły sposób celnie wyraża myśli, 
a związana jest z filozofią zen, w sztu-
ce charakteryzującą się subtelnością, 
estetycznym minimalizmem i wyzby-
ciem się własnego „ja”. Rzeczona wy-
stawa jest wizualizacją tych wartości.  

inf. MP

Maj w młynie papierniczym

Uroczysty koncert i wystawa ,,Edy-
ta Stein portret własny" częścią 
obchodów Roku Edyty Stein w 
Dusznikach-Zdroju. 

1 kwietnia br. podczas uroczyste-
go zamknięcia wystawy pt. "Edyta Ste-
in. Portret Własny" mieliśmy zaszczyt 
gościć w naszym mieście dyrektor 
Domu Edyty Stein we Wrocławiu 
Marię Kromp-Zaleską, dzięki której 
duszniczanie oraz turyści mogli zapo-
znać się z wystawą o życiu Edyty Stein. 
W uroczystości udział wzięli również 
przedstawiciele Centrum Historii Za-
jezdnia dyrektor Marek Mutor i pan 

Marek Kosendiak, dyrektor liceum 
w Nysie ks. Henryk Wolff, burmistrz 
Piotr Lewandowski, dyrektor Magda-
lena Kijanka, ksiądz proboszcz  Zbi-
gniew Wichrowicz i pasjonat lokalnej 
historii Dariusz Giemza. 

Po krótkich przemówieniach i 
przekazaniu wystawy przyszedł czas 
na rozmowy. Goście byli wprost zau-
roczeni naszym miasteczkiem. Obie-
cali, że będą tutaj powracać, aby zoba-
czyc miejsca najpiękniejszych wakacji 
Edyty Stein. Nawiązane zostały ser-
deczne relacje, które zaowocują w 
przyszłości wspólnym dobrem. 

O godz. 15:00 odbył się wspaniały 
koncert studentów z Akademii  Mu-
zycznej im. Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu w Teatrze Zdrojowym 
im. Fryderyka Chopina. To początek 
wspólnej pięknej drogi, gdzie wraz z 
Edytą Stein będziemy poznawać jej 
wspaniałe dzieła, ale również cudow-
ne miasteczko Duszniki-Zdrój pełne 
niesamowitych osobowości i historii. 

Wielkie podziękowania dla burmi-
strza Piotra Lewandowskiego oraz dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Kultury i 
Sportu Magdaleny Kijanki za ciepłe i 
miłe przyjęcie gości. 

E. Stein Portret Własny
Dzięki staraniom zastępczyni bur-

mistrza  Karolinie Łuszczki obcho-
dy Roku Edyty Stein w Dusznikach-
-Zdroju będą mieć patronat Instytutu 
Pamięci Narodowej. Niech Edyta Ste-
in prowadzi mieszkańców oraz tury-
stów ku wspólnemu dobru. „Nie przyj-
mujcie niczego za prawdę co byłoby 
pozbawione miłości, ani nie przyjmuj-
cie niczego za miłość, co byłoby po-
zbawione prawdy; jedno pozbawione 
drugiego staje się niszczącym kłam-
stwem“.

źródło:
fb: Duszniki-Zdrój – Edyta Stein

Konstanty Zieliński przy swoim warsztacie

Na fotografii u góry od lewej: nauczyciel historii w Diecezjalnym Liceum Humanistycznym w Nysie 
Mirosław Majchrzak, dyrektor liceum w Nysie ks. Henryk Wolff, pasjonat lokalnej historii Dariusz 
Giemza, proboszcz ks. Zbigniew Wichrowicz, dyrektor Domu Edyty Stein we Wrocławiu Maria 
Kromp-Zaleska, burmistrz Dusznik-Zdroju Piotr Lewandowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji Magdalena Kijanka, pracownik Domu Edyty Stein we Wrocławiu Marek Zaleski
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Miłość to coś najbardziej 
wolnego, co istnieje

Edyta Stein urodziła się w 1891 r. we 
Wrocławiu w zamożnej żydowskiej ro-
dzinie. W wieku kilku lat straciła ojca 
i pozostała wraz z szóstką rodzeństwa 
pod opieką matki – ortodoksyjnej ży-
dówki, która starała się wychowywać 
dzieci w duchu niezwykle religijnym. 
Mimo to w wieku 14 lat Edyta zade-
klarowała ateizm. O swoim dzieciń-
stwie pisała: „byłam mała i delikatna 
i zawsze blada, mimo że o mnie tak 
szczególnie dbano. Włosy blond (póź-
niej mi ściemniały) nosiłam rozpusz-
czone, jedynie przewiązane wstążką. 
Dlatego wyglądałam na młodszą, niż 
byłam w istocie. Kiedy jednak zaczę-
łam mówić, każdy się zdumiewał, co 
ze mnie za mała wścibska osóbka (...) 
W pierwszych latach życia byłam jak 
żywe srebro, ciągle w ruchu, kipią-
ca nadmiarem zabawnych pomysłów, 
zuchwała i wścibska, nieokiełznanie 
przy tym uparta, gdy coś sprzeciwia-
ło się mojej woli”.

W wieku sześciu lat podjęła na-
ukę i była wyróżniającą się uczen-
nicą. W 1908 r. rozpoczęła naukę w 
gimnazjum, a w 1911 zdała maturę 
z doskonałym wynikiem. Wtedy też 
rozpoczęła naukę na Uniwersytecie 
Wrocławskim – będąc jedną z nie-
licznych kobiet, znalazła się w gronie 
1.087 studentów Wydziału Filozoficz-
nego. Uczęszczała na wykłady filologii 
germańskiej, historii, psychologii i fi-
lozofii. W 1912 r. pojechała wraz z sio-
strami na wakacje do Dusznik-Zdroju, 
a właściwie do pobliskiego Zieleńca. 
Była tam już wcześniej wraz z siostra-
mi Erną i Elzą oraz szwagierką Tru-
de. Wtedy to Edyta po raz pierwszy 
poznała góry. 

Dziecinny pobyt nie wspominała 
jednak mile. Mieszkały w domu na-
uczycielskim, starsze damy pozosta-
wiały ją samą. Jadła czerstwy chleba 
z miodem i nieraz musiała szukać ja-
gód, by zapychać pusty żołądek. Jed-
nak wakacje w 1912 r. to już pełne 
przygód i niezapomniane do koń-
ca życia chwile z przepięknym Zie-
leńcem i Dusznikami w tle. Duszniki 
w życiu Edyty pojawiły się za sprawą 
matki Hansa Bibersteina, męża sio-
stry Edyty, Erny. Pani Biberstein wy-
jeżdżała całe życie do jednych wód, a 
były to właśnie Duszniki-Zdrój. Tym 
razem Edyta z siostrami zamieszkały 
w zajeździe. Sąsiedni pokój wynajmo-
wał Max Westram, burmistrz Racibo-
rza. Jeszcze długo po tych wakacjach 
Westram pisywał do Edyty, a znajo-
mość ta w późniejszych latach praw-
dopodobnie uchroniła Edytę przed 
więzieniem. W jej biografii czytamy 
o wędrówkach wokół Dusznik-Zdro-
ju. Wycieczki te były długie i niekie-
dy dochodziły do 40 kilometrów co-
dziennych marszów. Edyta uwielbiała 
schodzić z dzbanem jagód do dusz-

nickiego kurortu. Szczególnie rozmi-
łowała się w naszym cudownym par-
ku. Spacery wśród wytwornych dam 
i kuracjuszy oraz podziwianie wszyst-
kich zakątków  miasteczka napawało 
ją ogromną radością.

Kiedy wiele lat później spisywała 
dzieje swego życia, pamiętała każdy 
szczegół pobytu w Dusznikach-Zdro-
ju, jak np. to, że po trudach wycieczek 
obmywała stopy w Bystrzycy Dusz-
nickiej. Zachwycała się górskimi pa-
noramami, lasami, łąkami i cudowną 
zabudową starego miasteczka. Obraz 
przepięknych Dusznik-Zdroju zacho-
wała na zawsze w swym sercu i duszy. 
Czyż wdrapywanie się na wierzchołki 
dusznickich szczytów nie przypomina 
wędrówek Chopina w roku 1826?

Po wakacjach rozpoczął się nowy 
etap w jej życiu – lata studiów oraz 
wykłady pedagogiczne niemal po ca-
łej Europie. Już wtedy swoją ogrom-
ną wiedzą wyprzedzała naukę o kil-
kadziesiąt lat. Była wymagająca dla 
swych uczennic, ale bardzo ciepła i 
bliska.

Do intelektualnego i duchowego 
przełomu Edyty Stein doszło w sierp-
niu 1921 r. podczas jej pobytu u przy-
jaciółki, również filozofki, Jadwigi 
Conrad-Martius. Od tego momentu 
w jej życiu pojawił Chrystus i zmie-
nił wszystko. Edyta wspomina w swo-
jej autobiografii: "Sięgnęłam na chybił 
trafił i wyjęłam książkę sporej obję-
tości. Nosiła tytuł: „Życie św. Teresy z 
Ávili spisane przez nią samą”. Zaczę-
łam czytać, zachwyciłam się natych-
miast i nie przerwałam lektury aż 
do jej ukończenia. Gdy zamknęłam 
książkę, powiedziałam sobie: to jest 
prawda”.

Oddała
całe życie Bogu
Marzeniem Edyty Stein stało się życie 
w Karmelu. W 1933 r., gdy Adolf Hi-
tler doszedł do władzy w Niemczech, 
wstąpiła do klasztoru sióstr karmelita-
nek w Kolonii. Stała się Teresą Bene-
dyktą od Krzyża. Wybór imienia po-
dyktowany był jej przywiązaniem do 
św. Teresy z Ávili, którą uważała za 
swoją patronkę. Jej droga do pozna-
nia Boga prowadziła poprzez intelek-
tualne szukanie prawdy. Wiodła życie 
ciche, oparte na głębokiej refleksji i 
modlitwie. Szukała całkowitego speł-
niania i realizowała konsekwentnie 
cel swego życia, pozostawiając po so-
bie niebywały dorobek naukowy. Do 
dzisiaj do Archiwum Edyty Stein w 
Kolonii udają się profesowie całe-
go świata, aby korzystać z jej nauko-
wej spuścizny. Oddała całe swoje ży-
cie Bogu. 

W listopadzie 1938 r., po wydarze-
niach tzw. Kryształowej Nocy, władze 

Karmelu podjęły decyzję o przeniesie-
niu Edyty do klasztoru w Echt w Ho-
landii, który wydawał się być wtedy 
bezpiecznym miejscem. Edyta prze-
kroczyła holenderską granicę w syl-
westrową noc 1938 r. Niespełna rok 
później, jesienią 1939 r., do klaszto-
ru w Echt przeniesiono także Różę 
Stein. Zakonnica wraz ze swoją sio-
strą została aresztowana w klaszto-
rze 2 sierpnia 1942 r. Niemcy wywieź-
li Stein, wraz z blisko tysiącem Żydów, 
do Auschwitz. Transport wyruszył 7 
sierpnia 1942 r. i dotarł do obozu na-
stępnego dnia. Po selekcji na rampie 
kolejowej do obozu skierowano nie-
spełna połowę przywiezionych, a resz-
tę, w tym Edytę, skierowano do ko-
mór gazowych. 

Edyta Stein została beatyfikowa-
na w 1987 r. przez Jana Pawła II a 11 
lat później kanonizowana. W 1999 r. 
Jan Paweł II ogłosił św. Teresę Be-
nedyktę od Krzyża – obok św. Kata-
rzyny ze Sieny i św. Brygidy Szwedz-
kiej – patronką Europy. Edyta Stein 
jest pierwszą żydówką, która przeszła 
na katolicyzm i została kanonizowa-
na. Przypadająca 9 sierpnia rocznica 
śmierci świętej jest w kościele kato-
lickim dniem modlitw za ofiary Ho-
lokaustu.

Dorobek naukowy i duchowy Edy-
ty Stein został spisany i jest ciągle po-
głębiany. Miejsca, które w sposób wy-
jątkowy otaczają pamięcią Edytę Stein 
to Wrocław i Dom Edyty Stein na ul. 

Nowowiejskiej, Lubliniec z jej mu-
zeum, Auschwitz jako miejsce śmierci 
oraz Duszniki-Zdrój z jej pomnikiem 
i relikwiami w kościele parafialnym 
oraz klasztorze Sióstr Elżbietanek.

Duszniki pamiętają
o Edycie
Duszniki-Zdrój już od 2012 r. w szcze-
gólny sposób pamiętają o Patronce 
Europy. Wówczas rodzina państwa 
Giemzów ufundowała jej obelisk przy 
ulicy Mickiewicza. Tym samym Edyta 
Stein stała się bardziej rozpoznawalna 
wśród mieszkańców i turystów.

– Odsłonięcie  i poświęcenie obe-
lisku w dniu 1 stycznia 2012 r. przez 
miejscowego proboszcza ks. Zbignie-
wa Wichrowicza miało uroczysty cha-
rakter. Ks. proboszcz  wskazał na 
wielkie wartości intelektualne i du-
chowe Edyty Stein, a pomimo pada-
jącego deszczu i godzin popołudnio-
wych Nowego Roku na uroczystość 
przybyło bardzo wielu mieszkańców i 
turystów. Dzisiaj Duszniki-Zdrój są na 
mapie pielgrzymek szlakiem św. Edy-
ty Stein, wielu turystów przyjeżdża do 
naszego miasta, aby poznać miejsca, 
które odwiedzała Edyta i zachwycać 
się pięknem naszej przyrody – wspo-
mina Dariusz Giemza.

Obchody Roku Edyty Stein we 
Wrocławiu i Dusznikach-Zdroju były 
przedmiotem spotkania z przedstawi-
cielami miasta Wrocławia. Odbyło się 

ono 1 kwietnia. Tego dnia popołudniu 
w Teatrze Zdrojowym wybrzmiał 
przepiękny koncert inaugurujący ob-
chody. Władze Dusznik-Zdroju pla-
nują na lipiec uroczystości z udzia-
łem gości z całej Polski, biskupa Deca 
oraz gościa z Rzymu. Odbędzie się 
poświęcony Edycie Stein kongres w 
Dusznikach-Zdroju oraz wystawa w 
Domu Edyty Stein we Wrocławiu, do-
tycząca także naszego miasta. Plano-
wany jest również bezpłatny wyjazd 
mieszkańców do Muzeum i Domu 
Edyty Stein  we Wrocławiu. 

– Myślę, że ta wielka kobieta XX 
wieku pozostawi trwały ślad w na-
szym mieście. Wpłynie na dobre re-
lacje wśród wszystkich mieszkań-
ców. Kieruję podziękowania do władz 
miasta Duszniki-Zdrój w osobie bur-
mistrza Piotra Lewandowskiego, dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry i Sportu pani Magdaleny Kijanki 
oraz do pracowników Urzędu Mia-
sta i ludzi dobrej woli. Wjeżdżających 
do Dusznik-Zdroju wita na pięknym 
billboardzie Edyta Stein. Niech owo-
ce tych obchodów uczynią nas lep-
szymi. Niech sława Dusznik-Zdroju, 
miasta najpiękniejszych wakacji Edy-
ty Stein, rozpościera się aż po krańce 
ziemi. Cytując Edytę Stein: „Ufam, że 
mur nie będzie nigdy tak wysoki, by-
śmy nie mogli ponad nim podać sobie 
ręki” – mówi Dariusz Giemza, koor-
dynator obchodów Roku Edyty Stein.

DG

U stóp pomnika Edyty Stein w Kolonii widnieją jej słowa: „Kto szuka prawdy, szuka Boga, choćby o tym nie wie-
dział“. Całe życie Edyty Stein było poszukiwaniem prawdy. W czasie aresztowania przez gestapo podobno powie-
działa swojej siostrze, Róży: „Chodź, idziemy cierpieć za swój lud”.

ROK 2022 ROKIEM EDYTY STEIN W DUSZNIKACH-ZDROJU
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Czas na głębszy oddech
KRONIKA CZASÓW ZARAZY (25)

� 21.03. Chiny zmagają się z ro-
snącą liczbą zakażeń koronawi-
rusem. Tyle zachorowań na CO-
VID-19 nie było tam od pierwszej 
i jedynej w tym kraju fali. Dość 
szybko bowiem poradzono sobie z nią 
i nie dopuszczono do przejścia kolej-
nych. Wśród powodów pojawienia się 
nowych ognisk zakażeń wymienia się 
rozprzestrzenianie się subwariantu 
Omikronu BA.2 oraz niski wskaźnik 
wyszczepienia wśród chińskich senio-
rów. (medonet.pl)
� 22.03. Wzrost liczby infekcji spo-
wodowanych przez wariant wirusa 
BA.2 może przynieść nową falę pan-
demii w Europie i w USA – ocenia re-
gionalny dyrektor ds. Europy Świa-
towej Organizacji Zdrowia (WHO) 
Hans Kluge. Jego zdaniem kraje Eu-
ropy, w których znowu rośnie liczba 
zakażeń koronawirusem (Wielka Bry-
tania, Irlandia, Niemcy, Francja, Wło-
chy, Grecja, Cypr) zbyt szybko zniosły 
restrykcje. 
� 23.03. W Wielkiej Brytanii roz-
poczynają się zapisy na czwar-
tą dawkę szczepionki przeciw CO-
VID-19. Mogą ją otrzymać osoby 75+, 
ale też te, które przebywają w do-
mach opieki, mają osłabioną odpor-
ność bądź też narażone są na wystą-
pienie powikłań. Przez kraj przetacza 
się kolejna fala epidemii wywołana 
głównie przez podwariant BA.2. Licz-
ba zakażeń zbliża się do 100 tys. dzien-
nie. (medonet.pl)
� 24.03. W Niemczech ponad 318 tys. 
infekcji ostatniej doby – najwięcej od 
początku epidemii. Odnotowano też 
300 zgonów. Tydzień wcześniej było 
prawie 295 tys. zakażeń i 278 zgonów. 
U naszych zachodnich sąsiadów na-
dal obowiązują liczne restrykcje co-
vidowe.
� 28.03. Po prawie dwóch latach 
rząd znosi obostrzenia epidemicz-
ne. Nie obowiązuje już nakaz zakry-
wania maseczką ust i nosa w pomiesz-
czeniach zamkniętych. Wyjątkiem są 
placówki lecznicze i apteki. Minister-
stwo Zdrowia apeluje jednocześnie 
o noszenie maseczki przy sobie i za-
kładanie jej w dużych skupiskach lu-
dzi. Nie obowiązują już zasady izolacji 
i kwarantanny z powodu COVID-19. 
Zakażeni koronawirusem otrzymują 
zwolnienie lekarskie, po czym izolują 
się sami. Nad kwestiami związanymi z 
izolacją i kwarantanną przestaje czu-
wać sanepid. Zmianie ulegają również 
zasady testowania – od 1 kwietnia tyl-
ko lekarz będzie mógł skierować na 
bezpłatny test. – Zniesienie obostrzeń 
sanitarnych nie oznacza, że kończy się 
epidemia i nie ma COVID-19 – zazna-
cza minister zdrowia Adam Niedziel-
ski. 
� 30.03. Czy to koniec pandemii? Z 
analiz Światowej Organizacja Zdro-
wia (WHO) wynikają trzy opcje. – Na 
podstawie tego, co wiemy teraz, naj-
bardziej prawdopodobnym scenariu-
szem jest to, że koronawirus nadal 
ewoluuje, ale nasilenie choroby, któ-
rą powoduje, zmniejsza się z czasem 
wraz ze wzrostem odporności za spra-
wą szczepień i przebytych infekcji – 
mówi sekretarz generalny WHO Te-

dros Adhanom Ghebreyesus. Drugi 
scenariusz to rozprzestrzenianie się 
nowych, mniej groźnych wariantów 
koronawirusa, wobec których nie bę-
dzie potrzebna nowa formuła szcze-
pionki, czy kolejna dawka przypo-
minająca. Trzecia opcja zakłada, że 
powstanie wariant odporny na do-
tychczasowe zabezpieczenia i szybko 
się rozprzestrzeni.
� 31.03. Decyzją wojewody dolnoślą-
skiego kończą działalność wszyst-
kie oddziały covidowe w szpi-
talach w powiecie kłodzkim: w 
Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej i Pola-
nicy-Zdroju. Oddziały szpitalne, które 
zostały przekształcone do leczenia pa-
cjentów z objawami SARS-CoV-2 wró-
cą do normalnego funkcjonowania, 
a placówki nie muszą już zapewniać 
miejsc dla zarażonych koronawiru-
sem. Już na początku marca wojewo-
da znacznie ograniczył już liczbę łó-
żek na oddziałach covidowych. (24.
klodzko.pl)
� 01.04. O skierowaniu pacjenta na 
test w kierunku koronawirusa decy-
duje teraz lekarz na podstawie oceny 
stanu zdrowia, w tym objawów, któ-
re mogą wskazywać na COVID-19. 
Będzie to bezpłatny test antygeno-
wy, którego rezultat otrzymuje się po 
kilkunastu minutach.   W przypad-
ku pozytywnego wyniku lekarz zale-
ci samoizolację i wystawi zwolnienie 
lekarskie  (zalecane minimum 7 dni). 
Natomiast bardziej czuły test PCR le-
karz będzie mógł zlecić przed przyję-
ciem do szpitala, jeśli uzna to za ko-
nieczne.
� 05.04. W Wielkiej Brytanii obser-
wuje się nowy wariant wirusa SAR-
S-CoV-2. Jego nieoficjalna nazwa 
to XE. Pierwsze przypadki zidentyfi-
kowano jeszcze w styczniu, teraz są 
ich już setki. Brytyjska Agencja Bez-
pieczeństwa Zdrowotnego podaje, 
żę tempo wzrostu XE jest prawie 10 
proc. szybsze niż dominującego obec-
nie wariantu Omikronu BA.2. – Wa-
rianty rekombinacyjne nie są niczym 
niezwykłym, zwłaszcza gdy w obiegu 
znajduje się kilka wariantów. W trak-
cie pandemii zidentyfikowaliśmy już 
wiele takich odmian koronawirusa, 
większość ginie stosunkowo szybko 
– uspokaja Susan Hopkins, epidemio-
lożka i doradczyni brytyjskiej agencji 
ds. zdrowia. (medonet.pl)
� 08.04. Stanowisko zespołu dorad-
czego ds. COVID-19 działającego w 
Polskiej Akademii Nauk: “1 kwietnia 
2022 roku ogłoszono w Polsce prak-
tycznie koniec pandemii. Tego dnia, 
choć realnie epidemia nadal trwa, 
rząd zniósł właściwie wszystkie obo-
strzenia, w tym obowiązkową izola-
cję chorych, a Narodowy Fundusz 
Zdrowia – dodatkowe finansowa-
nie świadczeń związane z COVID-19, 
m.in. finansowanie testowania i finan-
sowanie szpitali tymczasowych. Decy-
zja rządu spotkała się z zadowoleniem 
środowisk negujących pandemię lub 
wręcz zaprzeczających istnieniu wiru-
sa SARS-CoV-2. Z kolei środowiska 
od dwóch lat zaangażowane  w wal-
kę z pandemią raczej uważają, że jest 
to decyzja groźna i przedwczesna.” 

Naukowcy ostrzegają, że koronawirus 
wciąż może być bardzo niebezpiecz-
ny. Przypominają, że tylko w marcu 
odnotowano w naszym kraju prawie 3 
tys. zgonów związanych z COVID-19, 
a więc więcej niż notuje się rocznie z 
powodu wszystkich innych chorób za-
kaźnych razem wziętych.
� 08.04. – Zrobiliśmy postępy i wie-
my już, jakie środki chronią nas 
przed chorobą. Państwa wdrożyły od-
powiednie rozwiązania, jeśli chodzi 
o śledzenie kontaktów. Pojawiła się 
szczepionka, są nowe leki, które po-
zwalają nam zapobiegać, kontrolować 
i leczyć COVID-19. Jednak problem 
się nie skończył. Wielu rzeczy jesz-
cze o wirusie nie wiemy, a on wciąż 
krąży i będzie obecny. Im bardziej bę-
dzie się rozpowszechniać, tym więk-
sze prawdopodobieństwo mutacji. W 
grze wciąż jest szereg scenariuszy, 
więc zalecenie jest takie, że powin-
niśmy być ostrożni i jako społeczeń-
stwo, i jako jednostki – mówi agen-
cji Newseria Biznes przedstawicielka 
Światowej Organizacji Zdrowia w Pol-
sce dr Paloma Cuchi. – W tej chwi-
li zalecenie jest takie, żeby nosić ma-
seczkę zawsze, kiedy zachodzi ryzyko 
infekcji. Wszyscy bardzo wyczekują 
luzowania obostrzeń, powrotu do nor-
malnego życia, ale musimy też bardzo 
uważać na swoje zdrowie. Jeśli dojdzie 
do zakażenia COVID-19, to nikt nam 
nie zagwarantuje, że przejdziemy cho-
robę lekko – ostrzega.

15 kwietnia
� Od 20 kwietnia osoby, któ-
re ukończyły 80 lat, będą mogły 
przyjąć drugą dawkę przypomi-
nającą szczepionki przeciw CO-
VID-19 – informuje Ministerstwo 

Zdrowia. W nocy z 19 na 20 kwietnia 
rusza rejestracja. Dla osób, które speł-
niają wszystkie warunki, system au-
tomatycznie wystawi skierowanie. W 
przypadku braku skierowania, decy-
zję o wystawieniu podejmie lekarz. W 
szczepieniu przypominającym będą 
stosowane szczepionki mRNA, czyli 
Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spi-
kevax (Moderna) w połowie dawki.
� Koniec z codziennymi rządowy-
mi raportami dotyczącymi pande-
mii. „W związku ze spadającą liczbą 
zakażeń i słabnącym zainteresowa-
niem opinii publicznej prezentacją 
bieżących danych covidowych, po-
cząwszy od jutra, modyfikujemy sys-
tem raportowania. Dane będą teraz 
podawane w odstępach tygodniowych, 
w każdą środę" – podaje rzecznik Mi-
nisterstwa Zdrowia Wojciech Andru-
siewicz.
� Od początku pandemii w powie-
cie kłodzkim wykryto 18.507 zaka-
żeń koronawirusem. Z tego w ciągu 
miesiąca przybyło 320 (poprzednio – 
847). W związku z COVID-19 zmarło 
łącznie 550 osób, 10 od 16 marca.
� W województwie dolnośląskim 
od początku pandemii zaraziły się 
454.163 osoby (15.65% ludności woje-
wództwa).
� W kraju aktualnie zakażonych jest 
534 tys. osób (przed miesiącem – 
524 tys.). Średnia zakażeń na 100 tys. 
mieszkańców w ciągu ostatnich sied-
miu dni to 2,84 (28,78). Liczba zaka-
żonych pacjentów wymagających re-
spiratorów wynosi 268 (482). Od 
początku pandemii odnotowano 5,98 
mln zakażeń, zmarło prawie 116  tys. 
osób.
� W Polsce wykonano dotąd łącz-
nie ponad 54 mln szczepień prze-
ciwko COVID-19. W pełni zaszcze-

Liczba zakażeń i zgonów spada systematycznie od początku lutego. Rząd znosi obostrzenia, w tym obowiązek noszenia
maseczek. Ale naukowcy ostrzegają przed lekceważeniem zagrożenia, które całkiem nie minęło.

pionych jest prawie 22,4 mln osób – to 
ponad 59 proc. populacji kraju (śred-
nia UE to ponad 73 proc.).
� W powiecie kłodzkim, liczącym 
ok. 155 tys. mieszkańców, wykona-
no dotąd 190.141 szczepień (przed 
miesiącem było 188.891). W pełni za-
szczepionych jest 68.093 (67.794) osób.
� W ciągu ostatniej doby najwięcej 
nowych przypadków SARS-CoV-2 po-
twierdzono w Południowej Korei (126 
tys.), Australii (46 tys.) i Tajlandii (20 
tys.). W UE – w Austrii (9,8 tys.) i Cze-
chach (3,3 tys.).
� Na świecie wykryto dotąd ponad 
503 mln zakażeń COVID-19, zmar-
ło ponad 6,2 mln osób. W przelicze-
niu na 1 milion mieszkańców w licz-
bie aktywnych przypadków, jeśli nie 
liczyć niewielkich wysp, przoduje na-
dal Islandia, za nią plasuje się Połu-
dniowa Korea i Cypr. Polska zajmu-
je 51. pozycję
� Polska jest na 17. pozycji w skali 
globu pod względem liczby zgonów z 
powodu COVID-19 na milion miesz-
kańców (3.066). Na czele pozostaje 
Peru (6.291). Średnia dla UE to 2.372.
� Coraz niższe wskaźniki zacho-
rowań powodują, że na całym 
świecie obostrzenia pandemicz-
ne są łagodzone lub znoszone. Po-
dróżowanie staje się łatwiejsze, ruch 
turystyczny zaczyna odżywać. Jednak 
przed wyjazdem za granicę wciąż na-
leży sprawdzać aktualne zasady obo-
wiązujące w transporcie i kraju doce-
lowym, gdyż sytuacja może zmienić 
się bardzo szybko. Nie należy też lek-
ceważyć środków ostrożności w miej-
scach dużego zagęszczenia osób. 
Wciąż trzeba mieć przy sobie masecz-
kę.

Krzysztof Jankowski
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Punkt Integracyjny 
dla dzieci z Ukrainy

Na terenie hali sportowej został 
uruchomiony Punkt Integracyjny 
dla dzieci z Ukrainy przebywają-
cych w Dusznikach-Zdroju. Punkt 
skierowany jest przede wszystkim 
do dzieci uczących się w oddzia-
łach przygotowawczych w naszej 
szkole.

Głównym celem działania punk-
tu jest zapewnienie opieki uczniom 
przed zajęciami lekcyjnymi i po ich 
zakończeniu, stworzenie alternatyw-
nych form spędzania wolnego czasu, 
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 
uczniów, integracja grupy rówieśni-
czej. Dodatkowo punkt skierowany 
jest do mam, które potrzebują np. za-
łatwić sprawy urzędowe – aby mogły 

przekazać dzieci pod opiekę profesjo-
nalnej kadry pedagogicznej, co ważne 
– komunikującej się w języku ukra-
ińskim. 

Aby ułatwić integrację naszym 
ukraińskim gościom, zapraszamy do 
punku także dzieci polskie. Jak wia-
domo najlepsza integracja to ta, któ-
ra odbywa się w grupie rówieśniczej. 
Punkt został wyposażony w pomoce 
dydaktyczne i zabawki. Serdecznie za-
praszamy dzieci i rodziców. Punkt In-
tegracyjny działa od poniedziałku do 
piątku w godz. 8:00–16:00.

inf. UM

Wnioski
o rekompensaty
Na mocy ustawy z dnia 12 mar-
ca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego pań-
stwa osoby, które udzielają ukra-
ińskim uchodźcom schronienia w 
swoich mieszkaniach czy domach, 
mogą liczyć na rekompensatę pie-
niężną. Wnioski w tej sprawie 
można składać w Urzędzie Miej-
skim.

Zgodnie z art. 13 ww. ustawy: „Każ-
demu podmiotowi, w szczególności 
osobie fizycznej prowadzącej gospo-
darstwo domowe, który zapewni za-
kwaterowanie i wyżywienie obywate-
lom Ukrainy, (…) może być przyznane 
na jego wniosek świadczenie pienięż-
ne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 
60 dni. Okres wypłaty świadczenia 
może być przedłużony w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach. (…) Rada 
Ministrów określi, w drodze rozporzą-
dzenia, maksymalną wysokość świad-
czenia pieniężnego”.

Wspomniane rozporządzenie zo-
stało opublikowane i wprowadzo-
ne w życie 16 marca 2022 r. Osoba, 
która udziela schronienia ukraiń-
skim uchodźcom, może wnioskować 
o udzielenie świadczenia w wysokości 
40 zł dziennie za osobę.

Świadczenie jest wypłacane z dołu, 
nie z góry. Oznacza to, że ma ono for-
mę refundacji, która będzie wypłaca-
na za czas od pierwszego dnia pobytu 

do dnia złożenia wniosku. Jeśli ktoś za-
mierza udzielać schronienia uchodź-
com jeszcze przez jakiś czas, może już 
teraz złożyć wniosek, a potem złożyć 
następny wniosek. Może też poczekać, 
aż obywatele Ukrainy opuszczą jego 
dom i dopiero wtedy złożyć wniosek 
za cały okres ich pobytu.

Wniosek oraz karta osoby przyję-
tej do zakwaterowania stanowią za-
łącznik do Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 16 marca 2022 r. Należy je wy-
drukować i wypełnić. Są one dostępne 
również w wersji papierowej w urzę-
dzie.

Świadczenie będzie wypłacane tyl-
ko przelewem na wskazane we wnio-
sku konto bankowe. Ustawodawca 
przewiduje 30 dni na rozpatrzenie 
wniosku, jeśli nie wystąpią negatywne 
przesłanki do jego przyznania.

Rozporządzenie oraz wzór wnio-
sku można znaleźć na stronie www.
duszniki.pl.

Uwaga! 

Nowe numery
kontaktowe

w sprawie pomocy 
dla uchodźców

z Ukrainy
przebywających

w Dusznikach-
-Zdroju.

PL/ENG

Damian
Bochnak

kierownik ds. pomocy 
uchodźcom z Ukrainy

tel. 533 769 094
pomoc@duszniki.pl

UKR/PL

Ira
Havrisova

tłumaczka

tel. 783 818 475
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