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Ruszył remont
ulicy Podgórze
Jej mieszkańcy czekali na tę chwilę od dawna. Ale nie tylko oni, bo Podgórze jest ulubionym celem spacerów dla wielu duszniczan, 
a także turystów. Tego tematu nie mogło więc zabraknąć na sesji. Z innej beczki: koniec z oddawaniem na PSZOK wielu kompletów 
zużytych opon w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Rada zebrała się w pełnym skła-
dzie, nie było natomiast burmistrza 
ani jego zastępczyni. Przewodnicząca 
rady Aleksandra Hausner-Rosik poin-
formowała, że to nieobecność uspra-
wiedliwiona.

Lwie serca
Na sesję przybyli członkowie klu-
bu Lions Duszniki-Zdrój: przewod-
nicza strefy dolnośląskiej Jolanta 
Musiał-Mikrut, prezydentka Elżbie-
ta Paluch i wiceprezydentka Bożena 
Bogdanowicz, sekretarz (a wkrótce 
nowy prezydent klubu) Andrzej Mro-
żek i były prezydent Grzegorz Śre-
dziński. W naszym kraju działają 54 
kluby należące do Międzynarodowe-
go Stowarzyszenia Klubów Lions, a 
gubernatorką okręgu 121 Polska w 
kadencji 2021/2022 jest Anna Werno, 
która również była obecna.

Klubowicze przybyli, aby przekazać 
gminie prawie 26 tys. zł na wyposa-
żenie mieszkania, które ta przygo-
towuje dla ukraińskich uchodźców. 
Pieniądze pochodzą ze szczebla kra-
jowego LC, stąd wizyta gubernator-
ki Anny Werno. Natomiast LC Dusz-
niki przeznaczył wcześniej na pomoc 
uchodźcom 5.000 zł z własnych środ-
ków. 3.200 zł wykorzystano na zakup 

materiałów szkolnych, gier i zabawek 
dla dzieci z Ukrainy zamieszkujących 
w ośrodku Werona Apartamenty.

W imieniu obdarowanych darczyń-
com serdeczne podziękowała prze-
wodnicząca rady.

Winterpolowi sprzedać
Po przerwie rada wróciła do porząd-
ku obrad. Przewodnicząca poinfor-
mowała, że burmistrz Piotr Lewan-
dowski wniósł o uwzględnienie w 
nim dodatkowych siedmiu projek-
tów uchwał. Były one omawiane w 
komisjach. Większość dotyczyła wy-
rażenia zgody na oddanie nierucho-
mości w dzierżawę na czas nieozna-
czony oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umo-
wy. Radni zgodzili się na włączenie do 
procedowania pięć z przedstawionych 
przez burmistrza projektów, zaś dwa 
odrzucili. 

Oba z odrzuconych projektów do-
tyczyły wydzierżawienia w trybie bez-
przetargowym działek w Zieleńcu 
– nr 40/2 oraz nr 11/8. Wniosek o 
niewprowadzanie tych projektów do 
porządku obrad zgłosił Piotr Zilbert. 
– Są to działki leżące na stokach w 
linii funkcjonujących wyciągów nar-
ciarskich, których właścicielem jest 

podmiot gospodarczy działający na 
terenie gminy od wielu, wielu lat. W 
związku z powyższym nasza propozy-
cja jest taka… troszkę inna niż dzier-
żawa na okres nieograniczony temu 

podmiotowi. (…) Wydaje się, że te dwie 
niewielkie w sumie działki, jak na taki 
teren, jaki zajmują wyciągi narciar-
skie, nie są niezbędne dla funkcjono-
wania gminy Duszniki-Zdrój, dla go-

spodarki gruntami w naszym mieście. 
Natomiast są one wręcz niezbędne dla 
działalności tych wyciągów, ponieważ 
znajduje się na nich infrastruktura 
narciarska. Wobec tego proponowali-
byśmy, aby podjąć inne działania – tłu-
maczył radny. 

O jakie działania chodzi? Zamiast 
dzierżawy na czas nieoznaczony, gmi-
na miałaby decyzją burmistrza wy-
dzierżawić działki właścicielom wy-
ciągów na okres do końca 2023 r. W 
tym czasie przystąpiłaby do wyceny 
dzierżawionych terenów, a następnie 
zaproponowała dzierżawcom wyku-
pienie działek w trybie bezprze-
targowym.

Radca prawny gminy Tomasz Ste-
fański zgłosił wątpliwości, co do za-
proponowanego rozwiązania. Wią-
żącą opinię będzie mógł przedstawić 
po dokładnym przeanalizowaniu obu 
przypadków.

Firma Winterpol, dzierżawca obu 
działek, jest zainteresowana ich zaku-
pem – oznajmił wiceprzewodniczący 
rady Jakub Biernacki. Poparł wniosek 
przedstawiony przez Zilberta. Dys-
kutowano jeszcze dalej o prawnych 
aspektach dalszej dzierżawy obu dzia-
łek i ich późniejszej sprzedaży. 

ciąg dalszy na s. 3
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Mieszkańcy zdecydują
o przyszłości Pustelnika
 Jakie funkcje może w przyszłości pełnić dawna Kaplica Świętej Trójcy na Wzgórzu Rozalii, potocznie zwana „Pustelnikiem”?
Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy spotkania, jakie odbyło się 28 kwietnia w ratuszu w ramach konsultacji społecz-
nych. Zgłoszono kilka ciekawych propozycji.

Kaplica na Wzgórzu Rozalii jest wpi-
sana do Rejestru Ochrony Zabytków, 
dzięki czemu jest objęta najwyższą 
formą ochrony. Jakiekolwiek prace 
podejmowane w tym obiekcie wyma-
gają każdorazowo zgody konserwato-
ra zabytków. Dzięki staraniom Urszuli 
Karpowicz, która jest inicjatorką rewi-
talizacji kaplicy, nasza gmina otrzyma-
ła zalecenia konserwatorskie dotyczą-
ce budynku oraz jego otoczenia.

Na początku spotkania omówiono 
obecny stan obiektu oraz możliwo-
ści jego zabezpieczenia i rewitaliza-
cji. Zgodnie z zaleceniami konser-
watora zabytków, należy wykonać 
m.in. badania stratygraficzne, wy-
mianę pokrycia dachu, zabezpie-
czenie i renowację tynków. Zastęp-
czyni burmistrza Karolina Łuszczki, 
która prowadziła spotkanie, poinfor-
mowała, że gmina będzie starać się 
o pozyskanie środków na wykonanie 
dokumentacji technicznej oraz eks-
pertyz, niezbędnych do rozpoczęcia 
rewitalizacji zabytkowej kaplicy. Wi-
ceburmistrzyni przedstawiła również 
uczestnikom spotkania propozycje 
wykorzystania kaplicy, które zostały 
przygotowane ze strony władz mia-
sta. Wśród tych propozycji znalazły 
się funkcje kulturalne, tj. organizacja 
wystaw, koncertów. 

Historię kaplicy przybliżył uczestni-
kom spotkania Dariusz Giemza. Za-
proponował ponadto, aby przestrzeń 
obiektu podzielić na część sakral-
ną oraz muzealną. W części sakral-
nej miałyby znaleźć się ławki dla osób 
chcących się w tym miejscu pomodlić. 
W części muzealnej – gabloty przed-
stawiające znane postacie, które od-
wiedziły kaplicę. Zdaniem Dariusza 
Giemzy na Pustelniku można by or-
ganizować wieczorki poetyckie i kon-
certy.

Obecni na spotkaniu mieszkańcy, 
w tym radni radni, woleliby nie wy-
dzielać części sakralnej i muzealnej. 
Argumentowano, że w niewielkiej 
przestrzeni kaplicy te funkcje można 
połączyć. Padła propozycja zamonto-
wania ławek i klęcznika – stworzenia 
przestrzeni sakralnej na wzór dawnej. 
Jej otoczenie zostałoby wykorzysta-
ne na potrzeby ekspozycji muzealnej. 
Miałoby to być miejsce uniwersalne, 
przyciągające turystów o różnych za-
interesowaniach.

Rozmawiano również o zagospoda-
rowaniu terenu wokół kaplicy. Padł 
pomysł stworzenia miejsc odpoczyn-
ku dla turystów, z ławkami i stołami.

Wiceburmistrzyni Karolina Łuszcz-
ki zaproponowała, aby propozycje za-
gospodarowania kaplicy oraz terenu 
wokół niej poddać głosowaniu wśród 
dusznickiej społeczności. Mieszkań-
com miałyby być przedstawione trzy 
opcje: przywrócenie kaplicy daw-
nej funkcji sakralnej, stworzenie 
podzielonej przestrzeni pełnią-

cej funkcję sakralną oraz muzeal-
ną, stworzenie obiektu otwartego 
o charakterze społecznym, wyko-
rzystywanego w celach kultural-
nych (nie rozrywkowych).  

Radne Aleksandra Hausner-Rosik 
oraz Małgorzata Hołyst zapropono-
wały, aby, jeszcze przed pozyskaniem 
środków na rewitalizację budynku, 
oczyścić teren wokół niego, zaś przy 
schodach prowadzących na wzgórze 
umieścić informację dla turystów.

Podczas spotkania podjęto decy-

zję o powołaniu zespołu robocze-
go ds. rewaloryzacji kaplicy i jej 
otoczenia. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
za udział w konsultacjach oraz za za-
angażowanie w działania mające na 
celu udostępnienie Pustelnika zwie-
dzającym. Będziemy informować o 
dalszych krokach.

ps

Wypożycz elektryka
Ziemia kłodzka jest rajem dla 
amatorów dwóch kółek. Zarów-
no górskie szlaki, jak i ciągnące 
się kilometrami asfaltowe drogi 
zachęcają do zwiedzania regionu 
właśnie na rowerze. Jeśli wybie-
rzecie Duszniki-Zdrój jako punkt 
wypadowy na urlop lub weeken-
dowy wyjazd, możecie skorzystać 
z miejskiej wypożyczalni rowerów 
elektrycznych.

Nie ma znaczenia, czy wolicie zwie-
dzać okolicę asfaltowymi drogami czy 
leśnymi ścieżkami. Nie ma znaczenia, 
czy jesteście wprawionymi kolażami 
czy korzystacie z jednośladu okazjo-
nalnie. Rower elektryczny pozwoli do-
trzeć nawet w najdalsze zakątki Dusz-
nik-Zdroju. Żaden podjazd nie jest mu 

straszny! Dlatego zachęcamy do sko-
rzystania z miejskiej wypożyczalni ro-
werów elektrycznych. 

Jak trafić 
do wypożyczalni?
MTB Electric Duszniki-Zdrój znajduje 
się na parkingu Park and Ride przy 
ul. Sudeckiej. Możecie tu bezpłatnie 
zostawić swój samochód i wyruszyć 
w dalsze eksplorowanie miasteczka i 
okolicy rowerem. 

Jakie rowery 
można wypożyczyć?
Wypożyczalnia wyposażona jest w 
elektryczne rowery górskie, dostęp-

ne w czterech rozmiarach. Zarówno 
dziecko jak i wysoka osoba dorosła 
dopasuje rower do swoich potrzeb. Je-
śli nie wiesz, jaki rozmiar roweru bę-
dzie dla Ciebie odpowiedni, skorzystaj 
z 5-minutowej jazdy testowej, która 
jest darmowa!

Jak wypożyczyć rower? 
Aby skorzystać z wypożyczalni, nale-
ży zainstalować na swoim smartfonie 
aplikację ROOVEE. Po założeniu kon-
ta i wpłaceniu środków, skanujemy 
kod QR, który znajduje się przy za-
pięciu na tylnym kole wybranego ro-
weru i już możemy ruszać na podbój 
okolicy.

Ile to kosztuje?
Za wypożyczenie roweru elektrycz-
nego wnosimy opłatę w zależności od 
czasu użytkowania. Cennik prezentu-
je się następująco:
 � pierwsza godzina jazdy – 25 zł,
 � druga i trzecia godzina jazdy – 15 zł,
 � czwarta oraz każda kolejna godzina 
jazdy – 10 zł.
Zachęcamy do skorzystania z wy-

pożyczalni. Rower elektryczny pozwo-
li wdrapać się w wyższe partie mia-
steczka oraz da niesamowitą frajdę 
podczas pokonywania szlaków rowe-
rowych czy single tracków.

ps
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Kto dba o tor
W części sesji „Zapytania do dyrekto-
rów jednostek podległych” wystąpi-
ła jedynie Patrycja Bednarz. W imie-
niu klubu sportowego Orlica zwróciła 
się do dyrektorki Miejskiego Ośrod-
ka Kultury i Sportu Magdaleny Ki-
janki w sprawie utrzymania po-
rządku na torze wrotkarskim. – W 
momencie, kiedy mają się odbyć ja-
kieś zawody, nie możemy się dopro-
sić nawet o posprzątanie liści po zimie 
– wytykała radna. Choć – jak podkre-
śliła – to rodzice i trenerzy w 99 proc. 
dbają o tor przez cały rok. – Przykro 
nam jest też, że w momencie, kiedy 
odbywają się zawody biathlonowe, jest 
angażowanie w 150 proc., a niestety, 
kiedy odbywają się zawody wrotkar-
stwa szybkiego, nie możemy liczyć 
na choćby takie małe wsparcie. Więc 
moje pytanie brzmi: czy możemy li-
czyć, że przed Mistrzostwami Polski, 
które wkrótce się odbędą, i przed Pu-
charem Polski, który odbywa się w 
majówkę, tor zostanie uporządkowa-
ny? – dociekała Bednarz.

– Sytuacja z odbywającymi się w 
trakcie majówki, dokładnie 2-3 maja, 
zawodami Pucharu Polski we wrot-
karstwie szybkim jest troszeczkę zło-
żona. Bo my, jako Miejski Ośrodek 
Kultury i Sportu, o tym, że te zawody 
się będą odbywały, dowiedzieliśmy się 
na tydzień przed ich organizacją. I tu-
taj zarzut, że my się nie poczuwamy 
do posprzątania tego obiektu nieste-
ty jest bezzasadny, bo moi pracownicy 
już wczoraj dokonywali posprzątania 
tego obiektu – odpierała Magdalena 
Kijanka. Dyrektorka podkreśliła, że 
ma dobry kontakt z trenerką i wszyst-
ko, co MOKiS powinien zapewnić w 
celu przeprowadzenia zawodów jest 
realizowane. – Cieszę się, że doszliście 
do porozumienia i mam nadzieję, że 
w przyszłości też tak będzie – zakoń-
czyła temat Patrycja Bednarz.

Leczyć i zapobiegać
Nad sprawozdaniem z realizacji 
Gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alko-

holowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii za 2021 rok radni dys-
kutowali podczas posiedzenia Komisji 
ds. Społeczno-Kulturalnych, Oświaty, 
Zdrowia, Sportu i Turystyki. Na sesji 
nikt już nie zgłaszał uwag, wobec cze-
go przewodnicząca uznała sprawozda-
nie za przyjęte.

Warto poznać choćby kilka da-
nych z tego dokumentu. Planowany 
budżet programu pierwotnie opiewał 
na kwotę 310.000 zł, w trakcie roku 
uległ zmianie i w końcu roku wyno-
sił 340.532 zł, a to dzięki zwiększeniu 
wpływów z opłat zezwolenia na sprze-
daż napojów alkoholowych w obrocie 
hurtowym. Faktycznie wydatkowano 
na realizację programu 310.047 zł.

Komisja wydała 18 postanowień 
w sprawie zaopiniowania wniosków 
o wydanie zezwoleń na sprzedaż i 
podawanie napojów alkoholowych. 
Ogółem wydano 34 zezwolenia na 
sprzedaż detaliczną i gastronomiczną 
napojów alkoholowych oraz 63 jedno-
razowe zezwolenia na sprzedaż i po-
dawanie napojów alkoholowych tym 
przedsiębiorcom, którzy posiadają sta-
łe zezwolenia. 

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych odbyła w 
2021 r. 14 spotkań, na które zaprosiła 
28 osób na rozmowy motywujące do 
podjęcia terapii. W ramach działań 
profilaktycznych i pomocowych 
udzielono łącznie 2.119 świadczeń, 
w tym 1.778 sesji psychoterapii indy-
widualnej, 270 diagnoz i konsultacji 
psychologicznych, 71 diagnoz i kon-
sultacji psychiatrycznych. Z pomocy 
korzystało 131 osób uzależnionych 
(mężczyźni – 98, kobiety – 33). Więk-
szość to uzależnieni od alkoholu – 112 
osób (mężczyźni – 80, kobiety – 32), 
od kilku środków psychoaktywnych – 
19 osób (mężczyźni – 18, kobiety – 1). 

Uzależnieni korzystający z pomocy 
Poradni Terapii Leczenia Uzależnień 
i Współuzależnienia w Dusznikach-
-Zdroju to głównie mieszkańcy nasze-
go miasta (47), ale także Kudowy (22), 
Szczytnej (15), Kłodzka (9), Polanicy 
(3) i innych miejscowości powiatu. Z 
pomocy poradni korzystało również 
28 współuzależnionych (mężczyźni – 
4, kobiety – 24). 

Trzonem profilaktyki prowadzo-

nej w środowisku dzieci i młodzieży 
jest realizowany od kilku lat program 
Sportowa Szkoła. Aktywność spor-
towa wpływa bezpośrednio na kon-
dycję fizyczną i psychiczną uczniów. 
Atrakcyjne zajęcia sportowe, prowa-
dzone w ramach popołudniowych za-
jęć pozalekcyjnych, uczą młodych lu-
dzi pracy w zespole, dążenia do celu, 
organizowania wolnego czasu. Są al-
ternatywą dla narkotyków, alkoholu 
i innych używek. Ograniczają uzależ-
nienia od telefonów komórkowych i 
internetu. Ze środków przeznaczo-
nych na realizację programu finan-
suje się nie tylko prowadzenie zajęć, 
ale także zakupy niezbędnego sprzętu 
i sportowej odzieży. W realizacji pro-
gramu biorą udział dusznickie kluby 
sportowe, które otrzymują na ten cel 
odpowiednie dotacje.

Ze środków programu profilaktyki 
realizuje się również wybrane działa-
nia kulturalno-oświatowe. W ub. roku 
m.in. współfinansowano organizację 
Międzynarodowego Festiwalu Jazzo-
wego. 

Coś tu nie gra
Ocena zasobów pomocy społecz-
nej – to kolejny punkt porządku ob-
rad, również omawiany wcześniej w 
komisji. Obowiązek opracowania oce-
ny przez gminę wynika z przepisów 
ustawy o pomocy społecznej. Ocena 
stanowi, wraz z rekomendacjami, pod-
stawę do planowania budżetu w za-
kresie opieki społecznej na przyszły 
rok. Ocena zasobów pomocy społecz-
nej dla gminy Duszniki Zdrój za 2021 
r. została przygotowana na podstawie 
danych zebranych przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej za pośrednictwem 
systemu Centralnej Aplikacji Staty-
stycznej MriPS. To obszerny doku-
ment z dużą ilością danych.

Według dyrektorki OPS Elżbie-
ty Paluch ocena wskazuje, iż działal-
ność OPS w Dusznikach-Zdroju oraz 
jednostek współpracujących w reali-
zacji zadań z zakresu pomocy spo-
łecznej przynosiła zamierzone, opty-
malne efekty. Zarówno skala potrzeb 
społecznych, jak i skala możliwości 
ich zaspokojenia, utrzymuje się w za-
sadzie na niezmienionym poziomie. 

Rok 2022 i lata następne mają zatem 
być dla OPS kontynuacją realizowa-
nych zadań i prowadzonych działań, 
ale też czasem podejmowania nowych 
inicjatyw w zakresie rozwiązywania 
problemów społecznych.

Ocena zasobów pomocy społecznej 
została podsumowana następującymi 
wnioskami: 
 � zwiększyć wydatki na wynagrodze-
nia dla pracowników OPS (obecne 
wynagrodzenie jest na żenującym 
niskim poziomie; osoby z wielolet-
nim stażem pracy, specjaliści oraz 
z wykształceniem zarabiają niewie-
le ponad najniższą krajową – pod-
kreśla dyr. Pluch);

 � zapewnić bezpieczeństwo socjalne 
dla grup zagrożonych ubóstwem 
poprzez zwiększenie środków fi-
nansowych na zasiłki;

 � utrzymać asystenta rodziny z powo-
du konieczności pracy z rodzinami 
dysfunkcyjnymi;

 � zapewnić środki w budżecie na za-
trudnienie drugiej opiekunki ze 
względu na potrzeby sprawowania 
usług opiekuńczych;

 � utrzymać opiekę nad osobami star-
szymi w środowisku lokalnym ze 
względów społecznych i ekono-
micznych;

 � zmodernizować budynek ośrodka i 
przeprowadzić podstawowe remon-
ty gwarantujące bezpieczeństwo dla 
pracowników OPS (wymiana pieca, 
okna, drzwi wejściowych).
„Niejednokrotnie wypłacane świad-

czenia dla podopiecznych (niepra-
cujących) są dwukrotnie większe od 
wynagrodzeń pracowników pomo-
cy społecznej” – Ryszard Olszewski 
zacytował zdanie z podsumowania 
opracowanego przez Elżbietę Paluch. 
– Coś mi tu nie gra – stwierdził rad-
ny. – Tak zdarza się, jeżeli rodzina ko-
rzysta z różnych form pomocy, wów-
czas świadczenia są naprawdę bardzo 
wysokie. Niektóre świadczenia sięgają 
nawet 7-8 tys. – wyjaśniła dyrektorka, 
podkreślając przy tym, że OPS jedy-
nie realizuje odpowiednie ustawy.

Więcej na remizę
Rada jednogłośnie przyjęła uchwa-
łę w sprawie zmiany uchwały nr 
XLV/270/22 Rady Miejskiej w 
Dusznikach-Zdroju w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy Dusz-
niki-Zdrój na rok 2022. Plan do-
chodów i wydatków budżetowych 
zwiększono o kwotę dofinansowa-
nia ze środków Unii Europejskiej – 
321.044,98 zł z przeznaczeniem na re-
alizację przez Miejski Zespół Szkół 
projektu edukacyjnego (o tym projek-
cie pisaliśmy szerzej w numerze luto-
wym).

Plan wydatków budżetowych 
zwiększono o kwotę 167.297,99 zł z 
przeznaczeniem na rozbudowę i mo-
dernizację budynku Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej – w związku ze wzrostem 
kosztów tej inwestycji. Jednocześnie 
zmniejszono o taką sama kwotę wy-
datki na planowaną budowę wielo-
pokoleniowej strefy aktywności. W 
związku z tymi zmianami dokonano 
odpowiednich korekt w wykazie za-
dań inwestycyjnych gminy.

Również uchwałę w sprawie zmia-
ny wieloletniej prognozy finanso-
wej gminy Duszniki-Zdrój przyjęto 
jednogłośnie. Do przedsięwzięć zapi-

sanych w WPF dodano nowe: „Zakup 
autobusów elektrycznych dla gmi-
ny miejskiej Duszniki-Zdrój”. Przed-
sięwzięcie przewidziane do realizacji 
w roku 2025 z planowanym dofinan-
sowaniem wkładu własnego przez 
Park Narodowy Gór Stołowych. Cał-
kowita planowana wartość projektu 
19.040.400 zł w tym dofinansowanie 
15.232.320 zł ze środków NFOŚiGW 
oraz kwota 3.808.080 zł ze środków 
Parku Narodowego Gór Stołowych 
(o tym projekcie pisaliśmy szeroko w 
poprzednim numerze).

Drugie przedsięwzięcie dodane 
do WPF to projekt „Bezpiecznie do 
celu – zwiększenie bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego na 
terenie gminy miejskiej Duszniki-
-Zdrój”. Uwzględnienie tego projek-
tu w WPF jest konieczne do złożenia 
wniosku o dofinansowanie jego reali-
zacji ze środków Unii Europejskiej. 
Dofinansowanie miałoby wynieść 85 
proc. Całkowita wartość projektu to 
320.000 zł.

Zgoda na dzierżawy
Rada podjęła jednogłośnie cztery 
uchwały w sprawie wyrażenia zgo-
dy na oddanie nieruchomości w 
dzierżawę na czas nieoznaczo-
ny oraz odstąpienia od obowiąz-
ku przetargowego trybu zawarcia 
umowy. Uchwały dotyczą następują-
cych terenów:
 � działka nr 320, AM-8, obręb Cen-
trum, 51 m kw. (wyjazd z domu),

 � działka nr 70, AM-7, obręb Wapien-
niki, 4.998 m kw. (cele rolnicze),

 � działka nr 56/1, AM-5, obręb Wa-
pienniki, 100 m kw. (cele rolnicze),

 � działka nr 25, AM-2, obręb Podgó-
rze, 5.600 m kw. (cele rolnicze).

Stop 
kombinacjom
Tylko cztery opony na gospodarstwo 
domowe rocznie będzie można od-
dać w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w ramach 
opłaty, którą uiszczamy za odbiór od-
padów. Wcześniej nie było ogranicze-
nia dot. gospodarstwa domowego, co 
niektórzy wykorzystywali w ten spo-
sób, że kilku członków rodziny, rów-
nież dzieci, dostarczało po cztery opo-
ny. Budziło to podejrzenia, że opony 
te nie pochodziły z danego gospodar-
stwa domowego. Tymczasem gmina 
ponosi wysokie koszty utylizacji ta-
kich odpadów.

W związku z tym rada podję-
ła uchwałę o zmianie uchwały w 
sprawie szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w za-
kresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nierucho-
mości i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi.

Uchwałą wprowadzono jeszcze jed-
ną zmianę – ograniczenie w przyjmo-
waniu odpadów budowlanych i roz-
biórkowych jest teraz wyrażone nie 
w metrach sześciennych, tylko w ki-
logramach. A to dlatego, że odpady te 
są w PSZOK ważone. Aktualny limit 
wynosi 300 kg rocznie (wczesnej 1 m 
sz. rocznie). Uchwałę przyjęto jedno-
głośnie.Koszt remontu remizy strażackiej będzie wyższy o blisko 170 tys. niż pierwotnie zakładano
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Poznaj okolicę 
z Dusznickim 
Expressem

Podgórze: nareszcie
Nieobecność burmistrza uniemożli-
wiła bezpośrednią dyskusję nad spra-
wozdaniem z jego pracy za okres od 
23 marca do 20 kwietnia. Przewod-
nicząca zaproponowała, by radni za-
dawali pytania, które zostaną prze-
kazane burmistrzowi, zaś odpowiedzi 
zostaną udzielone za pomocą poczty 
elektronicznej.

Zgłosił się jedynie Jarosław Kwo-
lek. Zapytał o rezultaty spotkania bur-
mistrza z  przedstawicielami firmy Eu-
rovia w sprawie harmonogram prac 
dot. przebudowy ulic Willowej i Pod-
górza. Informacje w tej sprawie podał 
wiceprzewodniczący Biernacki. Poin-
formował, że prace w Podgórzu roz-
poczęły się od działań Tauronu, który 
modernizuje swoje linie energetyczne 
w ulicy. Układany jest również prze-
wód światłowodowy. Następnie na te-
ren drogi wejdzie wykonawca, firma 
Eurovia. Ulica nie będzie zamykana 
na cały czas robót, a jedynie na jedno- 
dwugodzinne okresy. Prace rozpoczę-
ły się od strony Podgórza.

Olimpijska 
też do remontu
Od wystąpienia Jarosława Kwol-
ka rozpoczął się ostatni punkt pro-
gramu sesji – interpelacje, zapytania, 
wolne wnioski i sprawy różne. Rad-
ny odczytał swoją interpelację, w któ-
rej zapytał, czy  kwota, jaką miasto 
ma uzyskać ze sprzedaży swoich 
obiektów na rzecz Centralnego 
Ośrodka Sportu zostanie powięk-
szona o wartość inflacji. Przypo-
mniał przy tym, że wycena biegłych 
pochodzi z sierpnia 2021 r. Według 
jego szacunków kwota sprzedaży (45 
mln zł) powinna teraz zostać powięk-
szona o 5-10 mln zł. 

Kiedy rozpocznie się remont 
ul. Olimpijskiej? – o mailową od-
powiedź na to pytanie poprosił Mar-
cin Zuberski. Radny poruszył ten te-
mat już na poprzedniej sesji. Wówczas 
okazało się, że gmina czeka na odpo-
wiedź ze strony Lasów Państwowych, 
które inwestycję mocno dofinansowa-
ły. Dofinansowanie było jednak prze-

widziane na ubiegły rok i potrzebna 
była zgoda na wykorzystanie tych pie-
niędzy w roku bieżącym. Zuberski po-
informował, że odpowiedź LP jest po-
zytywna, wobec czego remont może 
być już realizowany.

Kiedy kluby sportowe otrzyma-
ją środki, które zostały im przy-
znane w ramach dotacji na cele 
publiczne związane z realizacją za-
dań zlecanych przez gminę stowa-
rzyszeniom i fundacjom? – to py-
tanie Jakuba Biernackiego. Skarbnik 
gminy Katarzyna Skowron wyjaśniła, 
że każdy klub ma podpisaną odrębną 
umowę, w której określone są termi-
ny wypłat w transzach lub w całości.

Nie ma co czekać
Zdaniem Jarosława Kwolka przystan-
ki autobusowe przy drodze nr 8 nie 
wyglądają schludnie, zaś planowana 
przebudowa skrzyżowania, przy któ-
rym stoją, ruszy dopiero za ok. dwa 
lata. – Sprawa jest wstydliwa, wygląda 
to tragicznie – mówił radny. Dlatego –  
przekonywał – nie ma co czekać i na-
leży zobligować Urząd Miasta do 
zlecenia oczyszczenia i naprawy 
przystanków. Zasugerował, by prace 
wykonać „po gospodarsku”, nie wyda-
jąc za dużo z budżetu gminy, najlepiej 
siłami Dusznickiego Zakładu Komu-
nalnego. Swój postulat sformułował 
później we wniosku formalnym, któ-
ry został przyjęty z końcem obrad.

Podczas wystąpienia Kwolka prze-
wodnicząca poprosiła na salę obrad 
inspektorkę ds. gospodarki komunal-
nej i mieszkaniowej Agnieszkę Kunc. 
Wyjaśniła ona, że za utrzymanie czy-
stości i porządku na przystankach au-
tobusowych odpowiedzialny jest DZK. 
Remont to oczywiście odrębna spra-
wa.

Plan 
dla centrum
Do sprawy dzierżawy przez Winter-
pol gminnych działek w Zieleńcu (nr 
40/2 oraz nr 11/8) wrócił Piotr Zilbert. 
Radny chciałby, aby przed zawarciem 
umowy dzierżawy rada została poin-
formowana o warunkach tej dzier-

żawy, przede wszystkim o wysokości 
proponowanego czynszu dzierżawne-
go, jaki będzie obowiązywał do czasu 
ewentualnej sprzedaży tych nierucho-
mości dzierżawcy. Ten postulat radny 
zawarł w formalnym wniosku.

Podczas sesji 29 lipca ub. r. w imie-
niu swoim oraz radnych Jakóbka i 
Kuklisa Piotr Zilbert zapowiedział 
złożenie projektu uchwały w spra-
wie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla 
Dusznik-Zdroju, obręb Centrum z 
częścią obrębu Zdrój oraz obręb 
Wapienniki. Prace nad projektem 
zostały jednak zawieszone, ale teraz 
radny zapowiedział, że zostaną pod-
jęte na nowo. – Chcielibyśmy, mimo 
wszystko, żeby jednak rozpocząć przy-
najmniej dyskusję – oznajmił. Złożył 
wniosek, by przewodnicząca przeka-
zała projekt uchwały odpowiedniej 
komisji do procedowania. – Może jed-
nak uznamy, że przystąpienie do spo-
rządzenia tego miejscowego planu dla 
części miasta, tej części tutaj, central-
nej, będzie jednak konieczne, czy bę-
dzie to korzystne – powiedział.

Sika – nie sika
Wojciech Kuklis spotkał się z miesz-
kańcami kamienicy przy remizie stra-
żackiej. Narzekają oni, że samocho-
dy ciężarowe, dowożące materiały 
do remontu remizy, zniszczyły im 
wjazd na podwórko. Problem poja-
wia się po opadach – jest jedno wiel-
kie błoto. – Jak widzimy, remont re-
mizy chyli się ku końcowi. Firma się 
wyniesie, a oni zostaną z błotem na 
dojedzie. Bardzo bym prosił, żeby 
przekazać, żeby o tym pamiętać – za-
apelował radny.

Na ten apel zareagował Marcin Zu-
berski, pracownik DZK: – Ja też w 
sprawie tego podwórka. Jako DZK, 
jako zarządca, pisaliśmy pismo w 
imieniu Sudeckiej 6 i Sudeckiej 10. 
I otrzymaliśmy zapewnienie od pana 
burmistrza, że te podwórka zostaną 
doprowadzone do stanu sprzed re-
montu.

Na jeszcze inne szkody na pose-
sji Sudecka 6, powstałe w związku z 

przebudową remizy, wskazał Jarosław 
Kwolek.

Radny nawiązał także do proble-
mu przedłużającej się awarii źró-
dła Felix. Jego zdaniem burmistrz 
wprowadził w błąd Małgorzatę Ho-
łyst, twierdząc na posiedzeniu komisji, 
że awaria została już usunięta. Tym-
czasem… – Mendelssohn nie sika i tu 
się nic nie zmieniło. (…) Terminy lecą. 
Oddany do użytku jest już od roku 
czasu. Nie sika od samego początku, 
sikał tylko dwa tygodnie, dokładnie 
dwa tygodnie. (…) My to kontrolujemy, 
sprawdzamy. Ja widzę, czy on sika, z 
okna od siebie z mieszkania. Więc nie 
jest żaden problem, żebym to mógł 
potwierdzać. Co godzinę mogę mel-
dować, jak jest tam, czy sika.

Małgorzata Hołyst: – Ja tylko chcia-
łam przeprosić, że używałam takiego 
słowa, że „sika”. Oczywiście należało 
to czytać w cudzysłowie, bo woda aku-
rat nie leci z siusiaka Mendelssohna, 
tylko z kapelusza. Ale niech tak już 
zostanie, żeby było śmieszniej. Ja tyl-
ko chciałam uzupełnić, że też się tym 
interesowałam. Burmistrz mi udzielił 
następnej odpowiedzi, że tam w dal-
szym ciągu zapowietrzają się jakieś 
rurki i to cały czas będzie pod kontro-
lą i naprawiane. Tylko tyle.

Przewodnicząca: – To już może w 
kwestii sikania dosyć… 

Okazało się, że jednak nie dosyć. 
– To trzeba rozpruć i na nowo zro-
bić, no po prostu. Tu nie ma inne-
go wyjścia, że czy jest susza, czy jest 
deszcz, to będzie woda lub nie. Nie, 
nie, to jest źle zrobione. Źle zrobio-
ne, ale na wniosek burmistrza. I to mi 
powiedzieli pracownicy – oznajmił Ja-
rosław Kwolek, powołując się na opi-
nię fachowców naprawiających ujęcie. 
Wedle tej opinii,  problem powstał na 
skutek przesunięcia ujęcia względem 
jego pierwotnego położenia.

Dodajmy do tej dyskusji, że awarię 
udało się po raz kolejny usunąć, oby 
tym razem trwale.

Sesja trwała niespełna dwie godzi-
ny.

Krzysztof
Jankowski

Wraz z sezonem letnim kolejka 
turystyczna Dusznicki Express za-
bierze turystów w niezapomnia-
ną wycieczkę malowniczymi tra-
sami Dusznik-Zdroju i okolic. Jak 
w latach ubiegłych, kolejka będzie 
kursować na trzech trasach, które 
pozwolą dostać się w wyjątkowo 
atrakcyjne miejsca ziemi kłodz-
kiej.

Dusznicki Express to świetna alter-
natywa dla osób nie posiadających sa-
mochodu lub chcących od samocho-
du odpocząć, a zamierzających dostać 
się do Zieleńca lub w Góry Stołowe. 
Podczas przejażdżki turyści będą mie-
li okazję wysłuchać historii o regio-
nie oraz podziwiać malownicze gór-
skie trasy. Dodatkowym atutem tego 
nietypowego środka transportu jest 
możliwość zabrania ze sobą rowe-
ru. Rowery przewożone są w specjal-
nym wagoniku. Tę możliwość docenią 
amatorzy dwóch kółek, którzy chcie-
liby dotrzeć do Zieleńca lub Karłowa 
i stamtąd ruszyć dalej na odkrywanie 
ziemi kłodzkiej swoim jednośladem. 

Tegoroczny rozkład jazdy Dusznic-
kiego Expressu przedstawia się nastę-
pująco:
 � Trasa Duszniki – niedziela, 13:00–
14:00 (kurs co godzinę);

 � Trasa Zieleniec (Torfowisko pod 
Zieleńcem, wieża widokowa na Or-
licy)  – środa, sobota, wyjazd 15:00, 
powrót 17:30;   niedziela, wyjazd 
10:00, powrót 12:30;

 � Trasa Karłów (Szczeliniec Wielki, 
Park Narodowy Gór Stołowych) –  
piątek, niedziela, wyjazd 15:00, po-
wrót 17:30.

Cennik biletów:
 � Trasa Duszniki – bilet normalny: 20 
zł, bilet ulgowy: 13 zł;

 � Duszniki – Zieleniec – Duszniki,  bi-
let normalny 40 zł, bilet ulgowy 30 
zł;

 � Duszniki – Zieleniec – bilet normal-
ny 30 zł, bilet ulgowy 20 zł;

 � Duszniki – Torfowisko pod Zieleń-
cem – Duszniki – bilet normalny 30 
zł, bilet ulgowy 20 zł;

 � Duszniki – Karłów – Duszniki – bi-
let normalny 40 zł, bilet ulgowy 30 
zł;

 � Dzieci do 2 roku życia – bezpłatnie. 

Istnieje możliwość zarezerwowania 
kolejki dla grupy zorganizowanej. W 
tym celu prosimy o kontakt pod nr 
tel. 604 508 948.

Przewóz roweru w cenie biletu, je-
dynie po wcześniejszej rezerwacji te-
lefonicznej.

ps

Remont drogi to nie jedyna inwestycja w Podgórzu. Trwa wznoszenie kompleksu domów nieopodal Czarnego Stawu, zaś nabywca byłego ośrodka wypoczynkowego 
"Górnik" wyburzył już stare budynki, przygotowując teren pod budowę obiektu turystycznego.
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UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO KLASY MATURALNEJ, 29 KWIETNIA

Tytuł Najlepszej Absolwentki uzy-
skała Julia Popowska, stypendyst-
ka Prezesa Rady Ministrów z roku 
2021. Wyróżnienie odebrała Mo-
nika Szylińska. Najlepszym spor-
towcem został Filip Hawrylak, wy-
bitny łyżwiarz szybki, medalista 
zawodów o randze międzynarodo-
wej i krajowej, wielokrotny mistrz 
Polski we wrotkarstwie szybkim. 
Julia i Filip otrzymali także na-
grody specjalne z rąk burmistrza 
Piotra Lewandowskiego. Paulina 
Wojnar odebrała nagrodę za pra-
cę w Samorządzie Uczniowskim 
oraz zaangażowanie w działania 
charytatywne. Honorowy tytuł Ro-
dzica – Ambasadora Szkoły otrzy-
mał Maciej Hawrylak. 

Licealiści, zgodnie z dwudziestolet-
nią tradycją dusznickiej szkoły, zostali 
nominowani do „Tukanów” w najróż-
niejszych kategoriach. Te niezwykłe 
nagrody przygotowują młodsi liceali-

ści, zwracając uwagę na nieszablono-
we cechy charakteru maturzystów. W 
tym roku wydarzenie zorganizowali 
uczniowie klasy 3LM4 wraz wycho-
wawcą Grzegorzem Staniszewskim. 

Po dwóch latach pandemii z rado-
ścią powróciliśmy do oficjalnej gali 
w niepowtarzalnym Teatrze Zdrojo-
wym. Zabrzmiał tradycyjny dzwonek. 
W obecności zaproszonych gości, wy-
chowawczyni Aleksandry Sasagi, gro-
na profesorów dusznickiego liceum, 
rodziców i uczniów, dyrektor szko-
ły Renata Brodziak odczytała uchwa-
łę Rady Pedagogicznej potwierdzają-
cą ukończenie liceum oraz uzyskanie 
przez absolwentów wykształcenia 
średniego.

Inspiracją do tegorocznego wystą-
pienia dyrektorskiego był post za-
mieszczony przez młode terapeutki 
z grupy „Good Day”. Renata Brodziak 
przypomniała, że w przeszłości, kie-
dy maturzyści byli dziećmi, zupełnie 

inaczej postrzegali dorosłość. Jej wi-
zja jawiła się jako zapanowanie nad 
niedzielną chandrą. Nauczycielka 
stwierdziła, że dorosłość nie ma nic 
wspólnego ze skłonnością do opusz-
czania lekcji. Nie wiąże się też z uni-
kaniem mówienia dzień dobry, a pla-
stikowy dowód osobisty nie stanowi 
przepustki do nieograniczonej wolno-
ści. Uznała, że czas, kiedy powietrze 
tak cudownie pachnie wiosną, a abi-
turienci znajdują się w „przedpokoju 
życia”, to dobry moment na nową defi-
nicję dorosłości. Przestrzegała, że tyl-
ko apatia i lęk może stanowić realną 
przeszkodę na drodze do prawdziwej 
dojrzałości. Zachęcała do realizowa-
nia planów, marzeń i pragnień. Za-
chęcała także do odpowiedzialności i 
budowania umiejętności radzenia so-
bie z trudnościami. Życzyła, aby matu-
rzyści byli lojalni wobec siebie i żeby 
powtarzając za terapeutkami z „Good 
Day” „…nie wciskali drzemki” w swo-

im budziku życia. 
Burmistrz Piotr Lewandowski, na-

wiązując do wiersza pt. „Most”, recy-
towanego przez ucznia Bartka Mar-
cinowa, pogratulował absolwentom, 
że znaleźli siłę i przeszli przez most 
edukacji w kierunku dorosłości. Wło-
darz miasta złożył także podziękowa-
nia gronu pedagogicznemu, wycho-
wawczyni oraz dyrekcji szkoły. W 
uroczystości uczestniczył także prze-
wodniczący Rady Rodziców Szymon 
Legan, który pięknymi kwiatami wy-
raził uznanie dla nauczycieli dusznic-
kiego Liceum. W imieniu absolwen-
tów swoje podziękowania profesorom 
przekazali Daria Szkudelska i Filip 
Hawrylak. 

4 maja abiturienci rozpoczęli zma-
gania egzaminacyjne. Wszyscy trzy-
mamy kciuki za ich powodzenie.

Renata Brodziak
dyrektor MZS

fot. Igor Kotarski

Abiturienci dusznickiego LO Mistrzostwa 
Sportowego otrzymali świadectwa
ukończenia szkoły, nagrody i wyróżnienia

Bo śmiałe
marzenia
często
się spełniają

Takie marzenia ma dyrekcja, na-
uczyciele i uczniowie dusznickiej 
szkoły, a jej organ prowadzący i 
rada rodziców za każdym razem 
podejmują wyzwanie i szukają 
środków, aby plany stały się rze-
czywistością.

Wychodząc naprzeciw współcze-
snym potrzebom, mamy przyjemność 
zaprosić uczniów Miejskiego Zespo-
łu Szkół do nowo powstałego zakątka 
jakim jest „Leśne wytchnienie”, które 
zostało stworzone dzięki współpracy 
zaangażowanych osób.

Wiodący zamysł to przede wszyst-
kim stworzenie warunków do licz-
nych sensorycznych doświadczeń, na-
bywania po trosze zaniedbywanych 
kompetencji z zakresu naturalnego 
redukowania stresu oraz rozbudzania 
zamiłowania i czerpania korzyści pły-
nących z naturalnego środowiska.  

Nowy gabinet przeniesie naszych 
podopiecznych do brzozowego lasu, 
gdzie spacerując będą wielokrotnie 
doświadczać kontaktu z naturą za 
sprawą dbałości o zmysły takie jak 
wzrok, słuch, węch, dotyk. 

Od samego jego progu wyzwala-
ne pozytywne samopoczucie przy-
czynia się wsparciu prawidłowego 
rozwoju i szczególnie pożądanej har-
monii. Troszcząc się o istotne recepto-
ry, podczas zajęć będziemy korzystać 
z dobrodziejstwa i elementów muzy-
koterapii, aromaterapii, sylwoterapii, 
terapii integracji sensorycznej oraz te-
rapii słowem. 

Już niebawem spotkamy się na 
prawdziwej „uczcie zmysłów” w oto-
czeniu brzóz, które są uważane za naj-
bardziej przyjazne dla ludzi drzewa, 
ponieważ obdarzają nas dobrym na-
strojem, uspokajają i pocieszają w tro-
skach.

Przy unoszącym się zapachu natu-
ralnych olejków, miłych dla uszu od-
głosach lasu, bujając się w podwie-
szanych hamakach, czy też układając 
wygodnie na trawie będziemy mieli 
okazje uczyć się relaksacji, koncen-
tracji,  samokontroli i bycia w zrozu-
mieniu ze sobą. 

Zatem drzwi „Leśnego wytchnie-
nia” stoją dla otworem wszystkich 
uczniów, ale także nauczycieli. Zapra-
szamy również do konkursu na naj-
ciekawszy pomysł, jak nazwać to ma-
giczne miejsce w naszej szkole.

P. S. 
Skoro nie możemy naszej szkoły 
przenieść do lasu, postanowiliśmy za-
prosić brzozowy las do siebie : )

Katarzyna
Kotlarz
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Tydzień Bibliotek
w Dusznikach-Zdroju

Co roku w dniach 8-15 maja 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich organizuje Tydzień 
Bibliotek – program promocji czy-
telnictwa, który ma na celu pod-
kreślenie roli czytania i bibliotek 
w poprawie jakości życia, w edu-
kacji oraz zainteresowanie książ-
ką szerokich kręgów społeczeń-
stwa. Program, realizowany od 
2004 roku, nierozerwalnie związa-
ny jest z obecnością Polski w Unii 
Europejskiej.

Pierwszy Tydzień Bibliotek odbył 
się 8 maja pod hasłem bezpośrednio 
nawiązującym do akcesji – „Bibliote-
ki w Europie były zawsze”. Tegorocz-
ne obchody Tygodnia Bibliotek odby-
ły się pod hasłem „Biblioteka – świat 
w jednym miejscu”

Hasło zaproponowane przez Gra-
żynę Piskorz, wicedyrektor Biblioteki 
Raczyńskich w Poznaniu, odnosi się 

do biblioteki jako mikro- i makroko-
smosu jednocześnie. Z jednej strony 
książnica to swoista oaza w mieście, 
mały jego fragment, zaledwie punkt, z 
drugiej strony – drzwi do Uniwersum.

W dusznickiej bibliotece obcho-
dy rozpoczęły się 9 maja pochodem 
bajkowych postaci, który wyruszył 
spod Urzędu Miejskiego, poprzez uli-
ce miasta, do biblioteki, gdzie nastąpi-
ło uroczyste przecięcie wstęgi symbo-
lizujące oficjalne otwarcie Tygodnia 
Bibliotek. Uczestnicy pochodu stanę-
li do pamiątkowego zdjęcia. Dyrektor 
biblioteki Katarzyna Froese w kilku 
słowach przybliżyła dzieciom pojęcie 
książki i jej roli w życiu oraz zaprosi-
ła dzieci na występ Teatru „Blaszany 
Bębenek”. Przedstawienie pt. „Szkoła 
Pana Kleksa” odbyło się o godz. 16.

Wtorek 10 maja to dzień obchodów 
Dnia Bibliotekarza. Bibliotekę odwie-
dzili bibliotekarze związani z dusznic-

ką biblioteką. Było duża słodkości i 
wzruszeń. 

Środa i czwartek były dniem odwie-
dzin bibliotecznej maskotki – Psotka 
bibliotecznego – w przedszkolu oraz 
lekcji bibliotecznych przeprowadzo-
nych z klasami 1-3. Dzieci dowiedziały 
się, jaka jest budowa książki, co to jest 
szata graficzna oraz własnoręcznie 
wykonały zakładki do książek. Dzie-
ci przedszkolne zapoznały się z ksią-
żeczką pt. „Artur Czarodziej”i – naśla-
dując bohatera – nauczyły się kilku 
ciekawych sztuczek, np. jak nadmu-
chać balon przy użyciu prostej reak-
cji chemicznej.

Kolejnym wydarzeniem podczas 
Tygodnia Bibliotek było spotkanie au-
torskie z Norbertem Grzegorzem Ko-
ścieszą,  autorem niezależnym, twór-
cą literatury faktu, baśni oraz legend. 
Spotkanie przebiegło w nietypowej 
scenerii – przy blasku ogniska gość 

zaprosił nas do świata pełnego ma-
gii, duchów, opowiedział nam parę le-
gend i baśni z Hrabstwa Kłodzkiego, 
ożywił dawno zapomniane postacie i 
wydarzenia. Pomysł spotkania autor-
skiego przy ognisku był przysłowio-
wym strzałem w dziesiątkę, a goście 
ochoczo zapowiedzieli się na kolejne 
spotkania.

W dniu kończącym Tydzień Biblio-
tek młodzież dusznicka została zapro-
szona na projekcję filmu o najsław-
niejszym czarodzieju wszech czasów 
w historii kina, gdzie jak na prawdzi-
wy seans przystało, serwowana była 
prażona kukurydza i pizza.

Imprezy przygotowane przez naszą 
bibliotekę spotkały się z bardzo cie-
płym przyjęciem wśród mieszkańców, 
czekamy na kolejne spotkania.

Lidia
Bednarz

Klub Seniora
harmonogram

Inaguracją obchodów Tygodnia Bibliotek w Dusznikach-Zdroju był bajkowy pochód, który 9 maja przemaszerował z rynku do siedziby biblioteki

 1  2 

01.06  środa
13:00 Język angielski dla seniorów
14:00 Zajęcia ruchowe na basenie 
15:00 Dla pozostałych klubowiczów zaję-
cia w klubie

02.06  czwartek
11:00 Wycieczka do Czarnego Stawu,
ognisko (w razie deszczu zajęcia w klubie)

03.06 piątek
11:00 Spotkanie z seniorami w klubie 
Zajęcia manualne: kwiaty z papieru

06.05. poniedziałek
11:00 Spotkanie w klubie ,przeglad aktu-
alnej prasy 
13:00 Język angielski dla seniorów
14:00 Gry planszowe

07.06. wtorek
11:00 Warsztaty kulinarne

08.06. środa
13:00 Język angielski dla seniorow 
14:00 Warsztaty artystyczne

09.06. czwartek
11:00 Zajęcia w Bibliotece Miejskiej

10.06 piątek
11:00 Spotkanie z seniorami w klubie
13:00 Gimnastyka dla seniorów
14:00 Przegląd aktualnej prasy

13.06. poniedziałek
11:00 Spotkanie w klubie przy kawie i her-
bacie
12:30 Język angieski dla seniorów
13:30 Wspólne układanie puzzli

14.06. wtorek
11:00 Przygotowanie klubu do uroczystej 
rocznicy powstania "Klubu Senior +"

15.06. środa
13:00 Uroczystości zwiazane z pierwsza 
rocznica powstania klubu

17.06. piątek
12:00 Wykład Profesora Macieja Kijow-
skiego "Refleksje o prawie Chopinowskim"

20.06. poniedziałek
11:00 Spotkanie z seniorami w klubie 
12:30 Język angielski dla seniorow 
13:30 Rozwiązywanie krzyżowek

21.06. wtorek
11:00 Warsztaty kulinarne

22.06. środa
13:00 Język angielski dla seniorów
14:00 Kolorowanki dla dorosłych

23.06. czwartek
11:00 Spotkanie z pielęgniarką: wykład na 
temat schorzeń i dolegliwości wieku senio-
ralnego

24.06. piątek
11:00 Zajęcia w świetlicy 
14:00 Gimnastyka dla seniorow
15:00 Gry planszowe

27.06. poniedziałek
11:00 Spotkanie w klubie 
12:30 Jezyk angielski dla seniorow 
13:30 Przegląd prasy

28.06. wtorek
11:00 Warsztaty kulinarne

29.06. środa
13:00 Język angielski dla seniorów
14:00 Seans filmowy

30.06. czwartek
11:00 Piesza wycieczka do ,,Stalowego Zdro-
ju"
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1. Środa 11 maja oraz czwartek 12 
maja, były dniami lekcji bibliotecz-
nych. Gośćmi były dzieci z przedszko-
la i klas trzecich Szkoły Podstawowej 
w Dusznikach-Zdroju

2. W piątek, 13 maja odbył się seans 
filmowy w bibliotece

3. Wyjątkowe spotkanie autorskie z 
Norbertem Grzegorzem Kościeszą 
odbyło się 12 maja podczas wspólnego 
ogniska

4. W poniedziałek 9 maja, w naszej 
bibliotece gościł teatrzyk z Krakowa 
" Blaszany Bębenek". Dzieci obejrza-
ły przedstawienie pt" Szkoła Pana 
Kleksa"

5. Na lekcjach bibliotecznych dzieci 
dowiedziały się czym jest książka, 
jaka jest jej budowa, oraz jaką rolę 
spełnia biblioteka. Na zakończenie 
dzieci własnoręczne wykonały zakład-
ki do książek

 5 

 4 

 3 
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Moje Ciepło 
Nabór wniosków odbywa się w 
trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 
31.12.2026 r. lub do wyczerpania 
dedykowanej puli środków. 

Kto może być wnioskodawcą? 
1. Beneficjentem jest osoba fizyczna 

będąca właścicielem bądź współ-
właścicielem nowego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego. 
Przez nowy budynek mieszkalny 
jednorodzinny rozumie się budy-
nek, w przypadku którego na dzień 
składania wniosku o dofinansowa-
nie: 

 � nie złożono zawiadomienia o za-
kończeniu budowy budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego lub nie 
złożono wniosku o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie zgod-
nie z przepisami ustawy z dnia 7 lip-
ca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) 
albo 

 � złożono zawiadomienie o zakończe-
niu budowy budynku mieszkalne-
go jednorodzinnego nie wcześniej 
niż 01.01.2021 r. lub złożono wnio-
sek o wydanie decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie nie wcześniej niż 
01.01.2021 r. 

2. Wnioskodawcą/Beneficjentem 
musi być osoba wskazana w pozwo-
leniu na budowę lub zgłoszeniu bu-
dowy budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego; 

3. Wnioskodawca musi być wskazany 
jako nabywca/odbiorca na fakturze 
lub równorzędnym dokumencie 
księgowym – w przypadku różnicy 
w osobie Wnioskodawcy a nabyw-
cy/odbiorcy należy załączyć stosow-
ne oświadczenie. 

4. Nie brany jest pod uwagę dochód 
wnioskodawcy. 

5. Dofinansowanie będzie udzielone 
na inwestycje zakończone (po mon-
tażu i uruchomieniu nowej pompy 
ciepła). 
  

Wymagania dotyczące budynku: 
1. W programie brany będzie pod 

uwagę budynek, w przypadku któ-
rego na dzień składania wniosku o 
dofinansowanie: 

 � nie złożono zawiadomienia o za-
kończeniu budowy lub nie złożo-
no wniosku o wydanie decyzji o po-
zwoleniu na użytkowanie zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego 

 � złożono zawiadomienie o zakoń-
czeniu budowy nie wcześniej niż 
01.01.2022 lub złożono wniosek 
o wydanie decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie nie wcześniej niż 
01.01.2022 

2. Warunkiem udzielenia dofinanso-
wania jest uzyskanie podwyższone-
go standardu energetycznego bu-
dynku tj. uzyskanie maksymalnej 
wartości wskaźnika rocznego za-
potrzebowania na nieodnawialną 

energię pierwotną EP na potrzeby 
ogrzewania, wentylacji oraz przygo-
towania cwu EPH+W na poziomie: 

 � Maks 63 kWh/m2 x rok dla wnio-
sków składanych w 2022 

 � Maks 55 kWh/m2 x rok dla wnio-
sków składanych w kolejnych la-
tach trwania programu 

3. W przypadku gdy działalność go-
spodarcza jest prowadzona na po-
wierzchni przekraczającej 20% 
powierzchni całkowitej budynku, 
inwestycja nie kwalifikuje się do 
dofinansowania. 

4. W przypadku gdy działalność go-
spodarcza jest lub będzie prowadzo-
na w trakcie trwania okresu trwa-
łości programu na powierzchni 
przekraczającej 20% powierzchni 
całkowitej budynku – wnioskodaw-
ca będzie zobowiązany do zwróce-
nia dofinansowania. 

5. Dofinansowanie nie będzie mogło 
być udzielone na inwestycję wspar-
tą z innych środków publicznych. 

6. Poniesione koszty będą kwali-
fikowane od dnia 01.01.2022 do 
31.12.2026. 

7. Koszty związane z montażem i 
transportem pompy będą uznawa-
ne za kwalifikowane. 

8. Składanie wniosków odbywa się je-
dynie drogą elektroniczną poprzez 
Generator Wniosków o Dofinanso-
wanie (GWD) konieczny jest podpis 
elektroniczny. 

Program Mój Prąd 
15 kwietnia 2022 roku rozpoczął 
sie nabór wniosków o dofinanso-
wanie w programie! 

  
Cel programu 
Celem programu jest zwiększenie 
produkcji energii elektrycznej z mi-
kroinstalacji fotowoltaicznych lub 
wzrost autokonsumpcji wytworzonej 
energii elektrycznej poprzez jej ma-
gazynowanie (magazyny energii elek-
trycznej lub ciepła) oraz zwiększe-
nie efektywności zarządzania energią 
elektryczną na terenie Rzeczpospoli-
tej Polskiej. Przedsięwzięcia muszą 
przyczyniać się do realizacji krajo-
wego celu dotyczącego udziału OZE 
w konsumpcji i wytwarzaniu energii 
ogółem oraz muszą zapewniać posza-
nowanie środowiska i ochronę kra-
jobrazu (co jest możliwe zwłaszcza 
w przypadku zastosowania mikroin-
stalacji fotowoltaicznej). 

  Rodzaje przedsięwzięć:
 � Przedsięwzięcia polegające na  za-
kupie i  montażu mikroinstalacji 
fotowoltaicznych o  zainstalowanej 
mocy elektrycznej od 2 kW do 10 
kW, służących na potrzeby istnieją-
cych budynków mieszkalnych. 

 � Nie podlegają dofinansowaniu 
przedsięwzięcia polegające na 
zwiększeniu mocy już istniejącej 
mikroinstalacji fotowoltaicznej – 
przez zwiększenie mocy już istnie-
jącej mikroinstalacji fotowoltaicznej 

rozumie się zarówno dołożenie pa-
neli fotowoltaicznych jak i przyłą-
czenie do jednego Punktu Poboru 
Energii (PPE) kolejnej mikroinsta-
lacji fotowoltaicznej z odrębnym in-
werterem.  

 � Przedsięwzięcia polegające na  za-
kupie i  montażu magazynów cie-
pła – zasobniki c.w.u zasilane przez 
pompę ciepła lub kocioł elek-
tryczny, zasobniki c.w.u z  grzałką 
elektryczną, bufory ciepła zasila-
ne przez pompę ciepła lub kocioł 
elektryczny, bufory ciepła z grzał-
ką elektryczną, bufory ciepła wraz 
z  zasobnikiem c.w.u. stanowiące 
jedno kompletne urządzenie, pom-
pa ciepła typu powietrze/woda tj. 
pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik 
c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze 
zintegrowanym zasobnikiem.  

 � Nie podlegają dofinansowa-
niu  urządzenia magazynujące cie-
pło, które nie wpływają na wzrost 
autokonsumpcji energii elektrycz-
nej wytworzonej przez mikroin-
stalację fotowoltaiczną – np. zasob-
nik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany 
przez kocioł na paliwo stałe, kocioł 
gazowy. 

 � Przedsięwzięcia polegające na  za-
kupie i montażu magazynów ener-
gii elektrycznej o  pojemności co 
najmniej 2 kWh. 

 � Przedsięwzięcia polegające na  za-
kupie i montażu systemów zarzą-
dzania energią HEMS/EMS  z  za-
strzeżeniem zakupu i  montażu 
magazynu energii elektrycznej lub 
magazynu ciepła. 
  
Kwota alokacji dla bezzwrot-

nych form dofinansowania: 
do 855.000.000 zł 

Wnioskodawcy 
Osoby fizyczne wytwarzające energię 
elektryczną na własne potrzeby, które 
mają zawartą umowę kompleksową 
regulującą kwestie związane z wpro-
wadzeniem do sieci energii elektrycz-
nej wytworzonej w  mikroinstalacji 
(lub umowę sprzedaży energii elek-
trycznej). 

  
Forma dofinansowania 
Dla wnioskodawców  rozliczają-
cych się  z  wyprodukowanej ener-
gii elektrycznej  w  systemie tzw. 
net-billing  (wniosek o  przyłącze-
nie mikroinstalacji do sieci elektro-
energetycznej złożony po 31.03.2022 
r.) oraz dla wnioskodawców rozlicza-
jących się  z wyprodukowanej ener-
gii elektrycznej w systemie opustów 
tzw. net-metering, którzy nie skorzy-
stali z dofinansowania do mikroinsta-
lacji fotowoltaicznej, pod warunkiem 
przejścia  na system rozliczania wy-
produkowanej energii elektrycznej 
tzw. net-billing, wysokość  dofinanso-
wania w formie dotacji   wynosi do 
50% kosztów kwalifikowanych: 
 � dla mikroinstalacji fotowoltaicz-
nej (bez zakupu i montażu dodat-

kowych elementów wskazanych 
w pkt. c) ppkt a.-c. ) nie więcej niż 
4 tys. zł na jedno przedsięwzięcie; 

 � dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, 
do której zakupiony i zamontowa-
ny zostanie co najmniej jeden do-
datkowy element wskazany w pkt. 
c) ppkt a.-c.,nie więcej niż 5 tys. 
zł na jedno przedsięwzięcie; 

 � dla dodatkowych elementów zwięk-
szających autokonsumpcję energii 
elektrycznej w zakresie: 

 � magazynowania ciepła – (zasobniki 
c.w.u zasilane przez pompę ciepła 
lub kocioł elektryczny, zasobniki 
c.w.u z  grzałką elektryczną, bufo-
ry ciepła zasilane przez pompę cie-
pła lub kocioł elektryczny, bufory 
ciepła z grzałką elektryczną, bufo-
ry ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. 
stanowiące jedno kompletne urzą-
dzenie, pompa ciepła typu powie-
trze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. 
+ zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła 
do c.w.u. ze zintegrowanym zasob-
nikiem) – nie więcej niż 5 tys. zł na 
jedno przedsięwzięcie; 

 � magazynowania energii elektrycz-
nej – (magazyn energii elektrycz-
nej – akumulator o pojemności mi-
nimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie 
może przekroczyć 4 tys. zł) –  nie 
więcej niż 7,5 tys. zł na jedno przed-
sięwzięcie;

 � systemu  zarządzania energią 
HEMS/EMS  –    nie więcej niż 3 
tys. zł  na jedno przedsięwzięcie 
pod warunkiem zakupu i  monta-
żu magazynu energii elektrycznej 
lub magazynu ciepła wskazanych 
w ppkt a i/lub b. 
Dla wnioskodawcy łączna maksy-

malna wysokość dofinansowania wy-
nosi nie więcej niż 20,5 tys. zł na jed-
no przedsięwzięcie. 

Dla wnioskodawców  rozliczają-
cych się  z  wyprodukowanej ener-
gii elektrycznej w systemie opustów 
tzw. net-metering,  którzy skorzystali 
z  dofinansowania  do mikroinstala-
cji fotowoltaicznej m.in. z programu 
Mój Prąd, pod warunkiem przejścia 
na system rozliczania wyproduko-
wanej energii elektrycznej tzw.  net-
-billing,  wysokość   dofinansowania 
w  formie dotacji   wynosi  do 50% 
kosztów kwalifikowanych: 
 � dla mikroinstalacji fotowoltaicznej 
dla której zakupiony i zamontowa-
ny zostanie co najmniej jeden do-
datkowy element wskazany w pkt 
b) ppkt a.-c.,  nie więcej niż 2 tys. 
zł na jedno przedsięwzięcie; 

 � dla dodatkowych elementów zwięk-
szających auto konsumpcję energii 
elektrycznej w zakresie: 

 � magazynowania ciepła – (zasobniki 
c.w.u zasilane przez pompę ciepła 
lub kocioł elektryczny, zasobniki 
c.w.u z  grzałką elektryczną, bufo-
ry ciepła zasilane przez pompę cie-
pła lub kocioł elektryczny, bufory 
ciepła z grzałką elektryczną, bufo-
ry ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. 
stanowiące jedno kompletne urzą-

dzenie, pompa ciepła typu powie-
trze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. 
+ zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła 
do c.w.u. ze zintegrowanym zasob-
nikiem) – nie więcej niż 5 tys. zł na 
jedno przedsięwzięcie; 

 � magazynowania energii elektrycz-
nej – (magazyn energii elektrycz-
nej – akumulator o pojemności mi-
nimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie 
może przekroczyć 4 tys. zł) –  nie 
więcej niż 7,5 tys. zł na jedno przed-
sięwzięcie; 

 � systemu  zarządzania energią 
HEMS/EMS  –   nie  więcej niż 3 
tys. zł  na jedno przedsięwzięcie, 
pod warunkiem zakupu i  monta-
żu magazynu energii elektrycznej 
lub magazynu ciepła wskazanych 
w ppkt a i/lub b. 

Dla  Grantobiorców  (Wniosko-
dawców) wskazanych w ust. 2) łącz-
na maksymalna wysokość dofinanso-
wania wynosi nie więcej niż 17,5 tys. 
zł na jedno przedsięwzięcie. 

  
Okres kwalifikowalności kosztów 
Od  01.02.2020 r.  do  31.12.2023 
r., przy czym: 
 � rozpoczęcie przedsięwzięcia  – po-
niesienie pierwszego kosztu kwa-
lifikowanego (data opłacenia 
pierwszej faktury lub paragonu 
imiennego); 

 � zakończenie przedsięwzięcia  – 
przyłączenie mikroinstalacji 
i wszystkich pozostałych urządzeń 
wskazanych we wniosku o dofinan-
sowane. Datę zakończenia przedsię-
wzięcia stanowi data uruchomienia 
ostatniego z urządzeń wskazanych 
we wniosku o dofinansowanie albo 
data opłacenia ostatniej z faktur lub 
paragonów imiennych w  zależno-
ści, która z tych dat jest późniejsza; 
  

Warunki dofinansowania 
Dofinansowaniu podlegają  mikroin-
stalacje fotowoltaiczne oraz dodatko-
we urządzenia służące do magazyno-
wania energii elektrycznej lub ciepła 
i  system zarządzania energią,  któ-
rych zakup i montaż nie został zakoń-
czony przed dniem 01.02.2020r. 

Dofinansowanie udziela się  na 
przedsięwzięcia zakończone przed 
dniem złożenia wniosku o dofinanso-
wanie. Za przedsięwzięcie zakończone 
uznaje się przedsięwzięcie, w którym: 
 � za wszystkie elementy (pozycje) wy-
mienione na fakturach lub parago-
nach imiennych przedstawionych 
do wniosku o dofinansowanie – do-
konano zapłaty w całości; 

 � wszystkie urządzenia zostały trwale 
podłączone i uruchomione; 

 � dokonano zgłoszeń lub poinformo-
wano odpowiednie instytucje o do-
konanej inwestycji;

Nowe programy Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
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5 milionów na budowę
strefy aktywności

– Dzięki tym środkom nie będzie-
my musieli etapować budowy stre-
fy aktywności i wykonamy tę inwe-
stycję w stu procentach ze środków 
zewnętrznych. Strefa będzie składać 
się z trzech części: parkowej, z pla-
cem zabaw przystosowanym zarówno 
dla najmłodszych dzieci jaki i nasto-
latków, skateparku oraz części gastro-
nomicznej. Ta ostatnia to obiekt, któ-
ry będziemy wydzierżawiać, w którym 
będzie można kupić lody, napoje itp. 
Znajdą się w nim również toalety. 
Przetarg na wykonanie strefy chcie-
libyśmy rozstrzygnąć jeszcze w tym 
roku, a całość oddać do użytku już w 
przyszłym – cieszy się burmistrz Piotr 
Lewandowski.

Na realizację tej inwestycji gmina 
pozyskała już wcześniej środki w wy-
sokości 1,3 mln zł z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych dla gmin 
górskich. Szczęśliwie elastyczność 
programu pozwala na przeznaczenie 
tych pieniędzy na inne wydatki inwe-
stycyjne w gminie – te, których pier-

wotny budżet okazał się z czasem zbyt 
niski. Będzie to np. budowa nowych 
mostków w Parku Zdrojowym. W bu-
dżecie gminy zarezerwowano na nie 
kwotę 350 tys. zł, ale w wyniku ko-
lejnych postępowań przetargowych 
okazało się, że najniższa oferta na wy-
konanie inwestycji opiewa na ok. 700 
tys. zł. 

Kolejna inwestycja, która będzie 
wymagać zwiększenia budżetu to pla-
nowana przebudowa Placu Warsza-
wy. Na ten cel gmina pozyskała bli-
sko milion zł. Kwota ta miała pokryć 
100 proc. kosztów, jednakże ze wzglę-
du na ogromny wzrost cen z pewno-
ścią okaże się niewystarczająca. 

Już wiadomo, że koszty moderni-
zacji remizy strażackiej będą większe 
od przewidywanych o ok. 170 tys. Pie-
niądze z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych pozwolą na pokry-
cie tych nieprzewidzianych wydatków. 
Pozostałe środki przeznaczone zosta-
ną na stworzenie muzeum miejskie-
go z punktem informacji turystycznej. Strefa aktywności zlokalizowana zostanie na łąkach poborowinowych

Kulturalna majówka

30.04. Kabaret Czwarta fala 01.05. Celtic fusion and dance 02.05. Miejcie Nadzieję - recital artystów Sceny pod Regałem

Środki te pochodzą z Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin uzdrowiskowych, realizowanego w ramach Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. IV edycja programu została rozstrzygnięta 16 maja.

POZYSKALIŚMY KOLEJNE FUNDUSZE DLA NASZEJ GMINY
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Nowy wzór
wniosku
o świadczenie
pieniężne
za zapewnienie
zakwaterowania
i wyżywienia
obywatelom
Ukrainy

Zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z dnia 29 kwietnia 2022 
r. zmieniającym rozporządzenie w 
sprawie wzoru wniosku o świad-
czenie pieniężne za zapewnienie 
zakwaterowania i wyżywienia oby-
watelom Ukrainy przybywającym 
na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w związku z działaniami 
wojennymi, od dnia 30 kwietnia 
obowiązuje nowy wzór wniosku o 
świadczenie pieniężne.

Wynika to z wydłużenia okresu 
wsparcia dla osób udzielających pod 
swoim dachem bezpłatnej gościny 
uchodźcom wojennym – z 60 dni do 
120 dni. Co ważne, czas ten liczony 
jest indywidualnie od dnia przekro-
czenia przez uchodźcę granicy Polski. 
Po zmianach wniosek wraz z załącz-
nikiem, tj. kartą osoby przyjętej do za-
kwaterowania, liczy cztery strony z ra-
cji dodania kolejnych miesięcy. 

Ważniejsza zmiana dotyczy jednak 
konieczności podania numeru PE-
SEL uchodźcy. Przed zmianą w przy-
padku braku numeru PESEL wpisać 
można było rodzaj oraz numer i se-
rię innego dokumentu potwierdzają-
cego tożsamość. We wnioskach zło-
żonych po 29 kwietnia musi być to 
numer PESEL.

Nowy wzór wniosku można zna-
leźć na stronie www.duszniki.pl 
lub pobrać w wersji papierowej w 
Urzędzie Miejskim. 

Inne wytyczne pozostają bez zmian. 
Świadczenie przyznawane jest z dołu, 
nie z góry. Oznacza to, że ma ono for-
mę refundacji, która będzie wypła-
cana za czas od pierwszego dnia po-
bytu do dnia złożenia wniosku. Jeśli 
ktoś zamierza udzielać schronienia 
uchodźcom jeszcze przez jakiś czas, 
może już teraz złożyć wniosek, a po-
tem złożyć następny wniosek. Może 
też poczekać, aż obywatele Ukrainy 
opuszczą jego dom i dopiero wte-
dy złożyć wniosek za cały okres ich 
pobytu. Świadczenie będzie wypłaca-
ne tylko przelewem na wskazane we 
wniosku konto bankowe. Ustawodaw-
ca przewiduje 30 dni na rozpatrzenie 
wniosku.

inf. UM

W dusznickim młynie papierni-
czym można podziwiać dwie inte-
resujące wystawy czasowe. 

Szkło artystyczne, malarstwo. 
Twórczość Konstantego Zieliń-
skiego – grawerowanie jest sztuką 
przepiękną, lecz niełatwą. Zieliński 
jednak opanował ją do perfekcji, cze-
go dowodem są prezentowane na eks-
pozycji dzieła – szkła, także kolorowe, 
z grawerunkiem postaci, roślin, archi-
tektury, szkła o nietypowych kształ-
tach, szkła użytkowe. Zainteresowanie 
artysty grawerowaniem narodziło się 
jeszcze za czasów jego pracy w Hucie 
Sudety w Szczytnej i szybko przero-
dziło się w trwającą do dziś pasję. 

Papierowe haiku  – miłośni-
ków japońskich klimatów zaprasza-
my do muzealnej Galerii sztuki pa-
pieru, gdzie prezentujemy twórczości 
Małgorzaty Antoszewskiej-Monety, 
łódzkiej artystki, która w Japonii uczy-
ła się wytwarzania papieru washi. Za-
prezentowane na ekspozycji dzieła 
cechuje subtelność, estetyka i mini-
malizm – wszystko zgodnie z filozofią 
zen, z którą związana jest nieodzownie 
japońska poezja – haiku.

Więcej na muzeumpapiernictwa.pl
 

inf. MP

Szkło i washi

Numery kontaktowe
w sprawie pomocy
dla uchodźców z Ukrainy
przebywających
w Dusznikach-Zdroju

Damian Bochnak (PL/ENG)
kierownik ds. pomocy uchodźcomtel. 
tel. 533 769 094
pomoc@duszniki.pl

Ira Havrisova (UA/PL)
tłumaczka
tel. 783 818 475

MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH-ZDROJU ZAPRASZA

Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Umiem pływać

Bezpłatne badania mamograficzne

Wsparcie finansowe dla bibliote-
ki w szkole podstawowej z Naro-
dowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa.

W dniu 11.04.2022 r. Gmina Duszni-
ki-Zdrój podpisała umowę z Wojewo-
dą Dolnośląskim dotyczącą wsparcia

Na tej podstawie otrzymaliśmy dota-
cję celową z budżetu państwa na reali-
zację zadań w ramach „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 
2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 
12.000 zł. Obowiązkowy wkład wła-
sny wyniósł 3.000 zł. Dzięki tym fun-
duszom pozytywne zmiany będzie 
można zaobserwować w naszej szko-
le podstawowej. Z tych środków w bi-

bliotece zostanie wymieniona część 
regałów, ale przede wszystkim zaku-
pione zostaną lektury oraz nowości 
wydawniczych. Powstanie kącik czy-
telniczy dla dzieci, które zamiast ha-
łasu na szkolnych korytarzach, często 
chcą wybrać ciszę i przyjazne, książ-
kowe otoczenie. Dzięki tym zmianom 
nową odsłonę zyskają również prowa-
dzone regularnie zajęcia biblioteczne 
– takie jak choćby „Łańcuch czytelni-
czy”, czy niezwykle twórcze spotkania 
z pierwszoklasistami w ramach inno-
wacji „Właśnie Baśnie!”

www.nprcz.pl

Urząd Miejski w Dusznikach-
-Zdroju we współpracy z Dolno-
śląską Federacją Sportu ponownie 
współfinansował zajęcia związane 
z nauką pływania.

Program jest propozycją uczestnic-
twa w dodatkowych zajęciach 
sportowych dla uczniów, 
którzy chcą podejmować 
aktywność fizyczną 
poza obowiązkowymi 
zajęciami wychowa-
nia fizycznego. Me-
todycznie zorganizo-
wane i powszechnie 
dostępne zajęcia na-
uki pływania stanowią 
atrakcyjną propozycję 
zagospodarowania wol-
nego czasu uczniów.

Tym razem w projekcie 
uczestniczyły dzieci z drugiej klasy 
szkoły podstawowej.

Zajęcia rozpoczęły się 05 kwietnia 
2022 i trwały do 17 maja 2022.

Szkolenie odbywało się na krytej 

pływalni w Kłodzku. Było to 10 wy-
jazdów po 90 minut nauki pływania 
przeprowadzonego przez wykwali-
fikowanych instruktorów w dwóch 
grupach liczących do 15 uczestników.

Główne cele programu "Umiem 
pływać" to upowszechnianie 

aktywności fizycznej dzie-
ci i młodzieży, nabycie 

podstawowych umie-
jętności pływania, 
korygowanie wad 
postawy, zapobie-
ganie zjawiskom 
patologii społecz-
nych. Skierowana 

do uczniów oferta 
uczestnictwa w dodat-

kowych  zajęciach spor-
towych wyrównuje szanse 

w dostępie do infrastruktury 
sportowej oraz edukuje w zakresie 
bezpiecznego korzystania z akwenów.

inf. UM

10 czerwca  2022 r. przy Urzędzie 
Miejskim przeprowadzane będą 
bezpłatne badania mammogra-
ficzne dla kobiet w wieku od 50 
do 69 lat, które w ciągu ostatnich 
dwóch lat nie miały wykonywa-
nych tego typu badań.

Badanie można wykonać bez żad-
nego przygotowania. Najlepiej zgło-
sić się w dwuczęściowym ubraniu, 
tak, by łatwo można było rozebrać 
się do pasa. W tym dniu nie powin-
no się używać dezodorantu, talku, bal-

samu ani kremu w okolicy górnej po-
łowy ciała.

Podczas badania pierś układana 
jest na małej podstawce i dociska-
na plastikową płytką od góry oraz z 
boku, co pozwala uzyskać dwa obrazy. 
Ucisk ten trwa zaledwie kilka sekund.

Mammografia może wykryć 
zmiany od 2 do 4 lat wcześniej, za-
nim staną się one jawne klinicz-
nie. Naturalny przebieg raka sut-
ka jest zwykle bardzo długi i dlatego 
uważa się, że rak piersi jest chorobą 

przewlekłą. Poczynając od pierwszej 
komórki, która uległa przemianie zło-
śliwej, w większości przypadków guz 
osiąga średnicę 1 cm w ciągu 7 - 8 
lat. Stała kontrola piersi daje ogrom-
ną szansę wykrycia wczesnych zmian 
i zastosowania leczenia.

Zapisy:
Z pisy na badania prowadzone są 

pod numerem telefonu: 68 41 41 
411 (od 8.00 do 16.00,  pn.-pt. ).
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Karol Antoniewicz
Niezwykła postać połowy XIX 
wieku. Człowiek niezwykle wy-
kształcony, jednocześnie wybitny 
mówca i poeta. 

Karol Bołoz Antoniewicz urodził 
się jako syn Józefa Antoniewicza w  
r. 1807 w od zawsze osiadłej w Pol-
sce ormiańskiej rodzinie w miejsco-
wości Skwarzawa pod Lwowem. Ka-
rol pobierał nauki w dzieciństwie pod 
kierunkiem nauczycieli prywatnych, a 
następnie rozpoczął studia prawnicze 
na Uniwersytecie Lwowskim. Dzięki 
swojej pracy i talentom biegle władał 
pięcioma obcymi językami: niemiec-
kim, francuskim, angielskim, wło-
skim i łaciną. 

Po upadku powstania poznał we 
Lwowie Zofię z domu Nkiforowicz, 
swoją kuzynkę, z którą po uzyskaniu 
dyspensy od samego Ojca Świętego, 
w 1833  r. wziął ślub i z którą osta-
tecznie zamieszkał w rodzinnej Skwa-
rzawie. Żona obdarowała go trzema 
córeczkami oraz dwoma synkami. 
Jednak żadne dziecko nie dożyło jed-
nego roczku. Nie było jednak w nim 
buntu, choć bardzo cierpiał. Tak mó-
wił: ,,Dziękowaliśmy Ci, gdyś je nam 
powierzył, nie skarżyliśmy się, gdyś 
je nam odbierał". Po śmierci ostatnie-
go dziecka oddali się służbie ubogim. 
Karol wspierał swą żonę w posłudze 
chorym i ubogim. Wtedy też wytwo-
rzyła się ogromna więź z żoną w cał-
kowitej jedności, w miłości, ideałach 
i myśli. 

Żona, pomimo usilnych starań Ka-
rola, umierała. Tak pisał: ,,Serce tej 
biednej matki obumierało wraz ze 
śmiercią każdego dziecka. Dusza jej 
z każdą śmiercią ulatywała do nie-
ba. Wypłakawszy wszystkie łzy, serce 
pomału zaczęło ustawać. Skra żywot-
na coraz słabiej i słabiej tlejąc, zgasła 
wraz z życiem ostatniego dziecka, któ-
re do grobu złożyła. Żona, pomimo 
usilnego leczenia, umiera.” 

Tak po latach pisał o swej ukocha-
nej żonie: ,,Kochała Boga nie tą we-
dług marzeń serca urojoną, ale tą we-
dług woli Boga objawioną miłością, 
jaką on chce byśmy kochali. Od ko-
lebki do grobu krótką przeszła drogę, 
ale bardzo bolesną. Jako kwiateczek 
polny u stóp krzyża zakwitła, zwięd-
niała, opadła". 

Karol szybko uporał się z podzia-
łem majątku i rozpoczyna nowy roz-
dział swego życia. Wstępuje do no-
wicjatu jezuitów w Starej Wsi, a 
potem przyjmuje święcenia ka-
płańskie. Bezpośrednio po uzyska-
niu święceń Antoniewicz podjął pracę 
kaznodziejską we Lwowie i w okolicy. 

Nauczał religii w szkołach jezuickich, 
a także w domach prywatnych. 

W okręgach jasielskim, sanockim, 
tarnowskim, bocheńskim i sądeckim 
uzbrojeni chłopi napadali grupami 
na majątki i plebanie, paląc, grabiąc 
i mordując mieszkańców. Wielkie ta-
lenty kaznodziejskie ojca Antonie-
wicza szczególnie być może zazna-
czyły się podczas rozpoczętej przez 
niego krucjaty przeciwko pijaństwu. 
Tak pisał we wspomnieniach: „Niema-
łe to zadanie, lud rozhukany i rozpa-
sany na wszelkie zbrodnie, nawrócić 
do Boga, poruszyć do żalu i skruchy, 
nakłonić do zwrócenia podług sił i 
możności szkód uczynionych, a to w 
czasie, gdy jeszcze krew przelana się 
kurzyła, gdy wszelka powaga kapłań-
ska, wszelka powaga Boska i ludzka 
zniszczona. Potrzeba było stanąć na 
tej ziemi krwią zbroczonej, patrzeć 
na łzy, żyć między rozpaczą i zbrod-
nią, i z kazalnic znieważonych kościo-
łów gromić zbrodnie, pocieszać smu-
tek, uspokoić rozpacz, okazać w całej 
wielkości i potędze sąd sprawiedliwo-
ści i miłosierdzia Boskiego”. 

Nienawiść do księży była potęż-
na i powszechna. Ci jednak, gdy nie 
wpuszczano ich do kościołów, głosi-
li nauki w opuszczonych karczmach, 
budynkach gospodarczych, na cmen-
tarzach. Misje zakończyły się sukce-
sem. 

Potem Antoniewicz spędził wie-
le czasu w Wielkopolsce oraz wpro-
wadził nabożeństwa majowe w Pieka-
rach, gdzie lud tłumnie przybywał, by 
słuchać jego nauk. Tak opisał te wy-
darzenia miejscowy proboszcz: „We 
dnie i w nocy pracują w tutejszej pa-
rafii, już to zaraz z rana o godzinie 
czwartej jeżdżąc do chorych, już to 
przed i po południu w kościele nie 
opuszczają konfesjonałów, już to póź-
no w noc, czasem o godzinie pierw-
szej po północy odwiedzają w mieście 
i po wsiach chorych na cholerę. Od 
10 bm. wzywano pomocy duchowej 
do 24 chorych dziennie, a umiera od 
tego czasu do 15 osób dziennie”. 

Z tamtego czasu zachowało się 
świadectwo pewnego chłopa z Kieł-
czewa: „Wy ani połowy tego nie wie-
cie, co on czynił. Otóż gdy jednego 
dnia 13 chorych na śmierć przygo-
tował, przyszedł odpocząć do mo-
jej chałupy. W rozmowie nadmieni-
łem, iż tu znajduje się jedna rodzina 
opuszczona, której zapewne ani le-
karz, ani ksiądz nie odwiedzi, ponie-
waż znajduje się w chlewie. Ks. Anto-
niewicz natychmiast wstał i wyszedł. 
Drzwi do chlewika były tak niskie, 

że tylko zupełnie schylonym wejść 
można było do niego. W środku za-
stał męża i żonę, leżących na gnoju 
w ostatnim stopniu cholery. Obok sie-
działo dwoje skulonych dzieci. Ks. An-
toniewicz zaczął zaraz spowiadać cho-
rych. Ale gdy żadne z nich ze słabości 
nie mogło się podnieść, kładł się ko-
lejno przy każdym z nich na gnoju, 
żeby ich spowiedzi wysłuchać i nie 
opuścił ich, aż wydali ostatnie tchnie-
nie. Teraz wyprowadził z chlewa dwo-
je zanieczyszczonych i brudnych dzie-
ci. Sam je umył przy studni i poprosił 
mnie, abym miał o nich staranie, póki 
się kto z krewnych nie znajdzie”.

Ciężka praca ponad siły wśród 
chorych i ubogich doprowadza 
go do choroby. Mimo dramatycz-
nie pogarszającego się stanu zdrowia, 
do samego końca pozostał aktywny. 
Prowadził misje w Poznaniu, przez 
krótki czas znów mieszkał w Krako-
wie, gdzie jednak władze nakazały mu 
natychmiastowe opuszczenie miasta. 

Ojciec Antoniewicz przybył do 
Obry 4 listopada, gdzie jeszcze w nie-
dzielę 7 listopada wygłosił w 
miejscowym kościele 
kazanie do licznie 
zgromadzonych 
wiernych. Jednak 
stan zdrowia nie 
pozwolił mu już 
na jakikolwiek 
dalszy wysiłek. 
Wreszcie 14 li-
stopada 1852  r. 
w obecności kilku 
członków rodziny 
zakonnej, mając 
zaledwie 45 lat, 
zakończył 
swoje 

święte życie. Pochowany został w 
krypcie miejscowego, wspomnianego 
na początku obrzańskiego kościoła. 
W grobie złożyli go współbracia za-
konni, gdyż żadna z osób świeckich 
nie znalazła w sobie na tyle odwagi, 
by zbliżyć się do zniszczonego choro-
bą ciała owego dobrego księdza. Tak 
zmarł dobry człowiek i zakonnik.

Wspominamy go, bo to postać nie-
zwykła. Odwiedził bowiem nasze mia-
steczko i zachwycił się jego widokami. 
Tak to przed laty opisał: „Ze wszyst-
kich stron przecudny otaczał nas kra-
jowid. Góry, nic jak tylko góry! Niejed-
nemu ciągły widok gór jednostajnym, 
a opisanie ich nudnym wydawać się 
może. Lecz kto w pośrodku nich się 
rodził i wychował, kto tych niemych 
świadków najszczęśliwszych lat życia 
pokochał, kto wewnętrzne życie tych 
przedpotopnych olbrzymów zgłębić 
usiłował, a przed ich wielkością ugiął 
kolana i ducha upokorzył w uczuciu 
miłości i wdzięczności ku Temu, któ-
ry je na twardych granitowych po-
osadzał podstawach, temu widok ich 
obojętnym być nie może. (…) Kto na 

gór szczycie spoczywając, obraz 
stworzenia w całej piękności 
i doskonałości jednym rzu-

tem oka potrafił schwy-
cić i pojąć, z tego serca 
mimowolnie, jakby łza 
dziękczynna, modlitwa 
się wysączy, a tą mo-
dlitwą myśl rozjaśnio-

na wzbije się pomiędzy 
gwiazd wijące się roje, aby 

wraz z nimi wielkość Stwór-
cy wyświecała. Gdy serce za 

stratą drogich istot lub ułu-
dzeń smutek przy-

ciśnie, wtenczas 
wonne gór po-

wietrze uśpi 
człowieka 

jako prze-
c z u c i e 
p r z y -
szłości, 

łzy w 
kro-

plach rosy wzniosą się do Stwórcy, a 
anioł pocieszyciel wstrząśnie starymi 
olbrzymami, których listki śpiewem 
nadziei zadzwonią.”

Wjeżdżając do Dusznik-Zdroju był 
już pełen zachwytu. Kilka lat wcze-
śniej był tu Chopin, zachwycajac się 
pięknem naszego miasteczka. Teraz 
zachwyt ogarniał serce Karola. Uma-
jone łąki, pagórki i cudowne za-
bytki poruszyły do głębi jego ser-
ce. “Reinerz [Duszniki] leży u stóp 
prostopadłej góry: jest to jedno z naj-
dawniejszych miast, o których kroni-
ka glacka wspomina (…) Wyszedłszy z 
miasta, udaliśmy się do kaplicy świę-
tej Trójcy. Po 139 schodach stanęli-
śmy na pięknym, jodłami uwieńczo-
nym pagórku. W drzwiach kapliczki, 
jakby dwa posągi alegoryczne, stali 
nieruchomi: lokaj w sutej bogato ga-
lonowanej liberii z jednej, a z drugiej 
strony żebrak wsparty na kuli z posi-
wiałą głową, pacierze różańca przez 
wycieńczałe przesuwając palce. Przed 
ołtarzem Boga Rodzicy, której czoło 
promień zachodzącego oświecał słoń-
ca, klęczała kobieta w żałobie z przej-
rzystą zasłona na bladej pięknej twa-
rzy, na której smutek się malował (…) 
Któż jest ta pani? – zapytałem kale-
kę, którą ciepłą jeszcze łzę z ócz ocie-
rał. Jest to mój anioł dobroczynny – 
odrzekł (…). Lecz któż ona jest? Jest 
to Polka z Poznańskiego, więcej nie 
wiem (…) lecz to wiem dobrze, że po 
skończonych kąpielach, które niewie-
le ulgi jej przynoszą, co łatwo poznaję 
po co dzień bardziej chwiejącym się 
jej chodzie i ostrym kaszlu, który bo-
lesne echo w sercu mym obudza, do 
domu powróci. Słońce już było zaszło, 
gdyśmy się do kąpieli udali, które od 
r. 164 pod nazwą Kąpieli Pottendor-
fskich znane, dopiero 1803 wsławiać 
się poczęły. (…) Wszystkie budynki 
drzewami i kwiatami obsłonione, a 
rzeka Weistrie [Bystrzyca] w ośmiu 
stopniowych wodospadach tworzy 
kryształową zasłonę barwnym kwia-
tom, po których spływa (…). Państwo 
Polacy jesteście – rzekł gospodarz, 
witając nas u bramy oberży – muszę 
im coś ciekawego pokazać! To rzekł-
szy wprowadził nas do małej izdebki, 
gdzieśmy następujący wyczytali napis: 
Anno 1669 den 17. Augusti ist Johanes 
Casimirus gewesner Koenig von Po-
hlen bey mir uber Nacht gelegen. Za-
mówiwszy przewodnika na rano do 
zwiedzenia gór tak zwanych Gór Sto-
łowych udaliśmy się do spoczynku.”

Dariusz Giemza

TWÓRCA PIEŚNI ,,CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE" W DUSZNIKACH- ZDROJU
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Żegnaj czy do widzenia?
KRONIKA CZASÓW ZARAZY (26)

 � 17.04. Po ponad dwóch latach od 
początku pandemii Chiny znów 
mierzyć się muszą z zakażeniami 
koronawirusem. Na przełomie 2019 
i 2020 r. sytuacja w Państwie Środka 
nie była jednak tak zła, jak teraz. Po-
mimo polityki "zero-COVID-19" pada-
ją rekordy zakażeń, a w pięciu chiń-
skich miastach obowiązuje lockdown. 
Ponad 37 mln obywateli objętych jest 
ostrymi restrykcjami. Ludność Chin 
w dużym odsetku nie jest należycie 
chroniona przed zakażeniem szcze-
pieniami, większośc zaszczepionych 
przyjęła tylko jedną dawkę szczepion-
ki. (medonet.pl)
 � 19.04. Minister zdrowia zapowiada, 

że Polska będzie przedłużać paszpor-
ty covidowe bezterminowo tym, któ-
rzy przyjęli trzecią dawkę szczepienia 
przeciw COVID-19. Jednak eksper-
ci wskazują, że w naszym kraju cer-
tyfikaty nie mają znaczenia, a póki 
co inne kraje respektują zasady unij-
ne. Paszport jest co do zasady ważny 
przez 270 dni od ostatniej dawki lub 
180 dni od pozytywnego wyniku testu 
na COVID-19. (prawo.pl)
 � 20.04. Osoby, które ukończyły 80 

lat, mogą przyjąć drugą dawkę przy-
pominającą szczepionki przeciw CO-
VID-19. Czwartą dawkę szczepionki 
już wcześniej mogły otrzymać osoby 
w wieku powyżej 12 lat z obniżoną od-
pornością — m.in. osoby dializowane 
z powodu choroby nerek, przyjmu-
jące leki immunosupresyjne i osoby 
po przeszczepach. Do czwartej dawki 
kwalifikują się osoby, które jako daw-
kę trzecią (pierwszą przypominającą) 
otrzymały preparat firm Pfizer albo 
Moderna. Osoby, które jako trzecią 
dawkę dostały szczepionki firm Nova-
vax albo Janssen, w tej chwili nie sko-
rzystają z czwartej dawki.
 � 20.04. Polska informuje koncern 

Pfizer, powołując się na klauzulę siły 
wyższej, że odmawia przyjmowania 
zakontraktowanych szczepionek. – 
Chcemy dostawy, które były planowa-
ne w tak dużej liczbie w najbliższych 
kwartałach, rozłożyć bardziej w czasie 
– mówi minister zdrowia Adam Nie-
dzielski.
 � 24.04. Spadek liczby zachoro-

wań i zniesienie obostrzeń spo-
wodowały, że Polacy przestali się 
szczepić przeciw COVID-19. Dzien-
na liczba szczepień w ciągu dwóch 
miesięcy spadła o 75 proc. Zdaniem 
ekspertów to bardzo zła wróżba w 
kontekście możliwej jesiennej fali za-
każeń. (medonet.pl)
 � 26.04. Unijny Certyfikat Covido-

wy dla osób, które przyjęły trze-
cią, przypominającą dawkę szcze-
pionki przeciw koronawirusowi 
jest już bezterminowy. Wcześniej, 
bo od 6 kwietnia, wydłużono waż-
ność certyfikatów dla osób niepełno-
letnich. Uwaga: bezetrminowość pasz-
portów covidowych dotyczy wyłącznie 
regulacji w Polsce. Inne kraje, róż-
nie podchodzą do terminu ważności 
certyfikatu, więc podczas planowa-
nia podróży, należy sprawdzić aktual-
ne zasady w kraju docelowym. Unijny 
Certyfikat COVID po odbytym szcze-

pieniu można znaleźć na Interneto-
wym Koncie Pacjenta lub w aplikacji 
mojeIKP.
 � 27.04. Znoszenie obostrzeń, ogra-

niczenie testowania oraz rządowe za-
powiedzi decyzji o ewentualnej zmia-
nie stanu epidemii w Polsce na stan 
zagrożenia epidemicznego budzą 
sprzeciw wielu specjalistów. – Bez 
względu na to, co mówią całko-
wicie niewiarygodne oficjalne 
dane, Polacy nadal chorują na 
COVID-19 – mówi Polskiej Agencji 
Prasowej dyrektor Instytutu Genetyki 
Człowieka PAN w Poznaniu prof. Mi-
chał Witt. – Zupełnie nie rozumiem, 
na jakiej podstawie można mówić o 
wygaśnięciu epidemii COVID-19, sko-
ro w Polsce wstrzymano finansowa-
nie testów. Kraj, w którym zarzuco-
no robienie testów, nie ma żadnego 
wglądu w rozwój sytuacji epidemicz-
nej i funkcjonuje jak osoba z czarną 
przepaską na oczach, która w dodat-
ku stłukła termometr.
 � 29.04. Chiny wciąż usiłują prowa-

dzić strategię "zero COVID". W więk-
szości największych miast obowiązu-
je jakaś forma lockdownu. Nawet tam, 
gdzie go nie ma, Chińczycy boją się 
wychodzić z domów, bo wystarczy, że 
znajdą się w miejscu – nawet jeśli bę-
dzie to pusty park – gdzie wcześniej 
był ktoś, u kogo wykryto wynik pozy-
tywny, a zostaną skierowani na kwa-
rantannę. W wielu miastach trzeba się 
wylegitymować negatywnym wyni-
kiem z ostatnich 48 godzin, aby wejść 
do supermarketu lub do metra. (wy-
borcza.pl)
 � 29.04. Na świecie wciąż dzieją się 

rzeczy związane z pandemią, które 
są potencjalnie bardzo niebezpieczne 
również dla nas. Niepokojąca jest też 
niespotykana dotąd szybkość pojawia-
nia się nowych wariantów. I to takich, 
które mają coraz większą zdolność do 
zakażania. W rzeczywistości wcale nie 
jesteśmy na końcu pandemii. Jedynie 
ograniczenie obostrzeń wywołuje ta-
kie subiektywne odczucie – ostrzega 
prof. Jacek Kubiek, genetyk, pracują-
cy we Francji we wspólnym instytucie 
Krajowego Centrum Badań Nauko-
wych (CNRS) i Uniwersytetu Rennes. 
(wyborcza.pl)
 � 01.05. – Jestem przekonana, że 

jesienią koronawirus znowu ude-
rzy. W jakiej postaci, wariancie, tego 
nikt nie jest w stanie przewidzieć, 
bo koronawirus jest nieobliczalny – 
mówi Polskiej Agencji Prasowej prof. 
Agnieszka Szuster-Ciesielska z Kate-
dry Wirusologii i Immunologii Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. – Ogromnie ważne jest 
to, że mamy oręż do walki z korona-
wirusem. Są to skuteczne szczepion-
ki, jak również leki, np. Paxlovid. Ubo-
lewam, że nie jest dostępny w Polsce, 
ale wiem, że trwają na ten temat roz-
mowy z Komisją Europejską” – doda-
je profesorka.
 � 03.05. Niemała część pacjentów, 

czasem nawet po przejściu łagodnej 
postaci COVID-19, jeszcze przez długi 
czas boryka się z zaburzeniami kon-
centracji, bólami klatki piersiowej, 

mięśni, stawów, problemami z oddy-
chaniem, zmęczeniem i innymi obja-
wami. To tzw. długi COVID, który na 
szczęście jest coraz lepiej poznawany. 
Naukowcy z University of the West of 
Scotland naliczyli aż 100 możliwych 
objawów długiego COVID! (medo-
net.pl)
 � 04.05. Od połowy kwietnia Mini-

sterstwo Zdrowia w mediach spo-
łecznościowych informuje o nowych 
zakażeniach koronawirusem raz w ty-
godniu – w środy, sumując dane. Jed-
nak codziennie dane nadal ukazują 
się na stronie gov.pl.
 � 04.05. W stolicy Chin ze względu 

na pandemię zamkniętych zostaje po-
nad 60 stacji metra i 158 tras autobu-
sów. Rząd ogłasza, że między innymi 
szkoły, restauracje, budynki publicz-
ne i siłownie pozostaną zamknięte po 
4 maja, czyli dłużej niż zapowiadano. 
Pekin stara się uniknąć scenariusza z 
Szanghaju, który od ponad miesiąca 
objęty jest lockdownem. Restrykcje 
związane z pandemią wprowadzono 
też w liczącym ponad 7 mln miesz-
kańców mieście Zhengzhou. (gazeta.
pl)
 � 05.05. Światowa Organizacja Zdro-

wia (WHO) informuje, że według zak-
tualizowanych informacji od 1 stycz-
nia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. 
na całym świecie pandemia CO-
VID-19 spowodowała bezpośred-
nio lub pośrednio śmierć od 13,3 
do 16,6 mln osób. Wcześniej dane 
z krajów zrzeszonych w WHO wska-
zywały, że w tym okresie pandemia 
spowodowała śmierć 5,4 mln osób. 
Organizacja od początku pandemii 
ostrzegała, że dane na temat liczby 
przypadków śmiertelnych koronawi-
rusa są zaniżone, a ponadto należy 
zwrócić uwagę na ogólną "podwyższo-
ną śmiertelność", czyli większą śred-
nią liczbę zgonów, wywołaną podczas 
pandemii przeciążeniem placówek 
medycznych – wyjaśnia AFP.
 � 06.05. Minister zdrowia Adam Nie-

dzielski zapowiada, że od 16 maja 
stan epidemii zostanie przekształco-
ny w stany zagrożenia epidemiczne-
go. – Spełniające się prognozy pozwa-
lają nam myśleć, że powoli epidemia 
zmierza w kierunku endemii, sytuacji 
w której wirus jest cały czas w naszym 
otoczeniu, ale ze względu na szczepie-
nia, przechorowanie nie stanowi już 
takiego zagrożenia dla życia – mówił 
podczas konferencji prasowej. Zazna-
czył przy tym, że prawdziwym testem, 
w jakim miejscu jesteśmy z epidemią, 
będzie wrzesień, kiedy spodziewać się 
można w wyniku powrotu do szkół, 
do pracy, zwiększonej transmisji i też 
pewnej sezonowości, którą do tej pory 
obserwowaliśmy.
 � 09.05. Choć zachorowanie na prze-

ziębienie nie uodparnia na COVID-19, 
to infekcja COVID-19 może, przynaj-
mniej tymczasowo, zwiększyć liczbę 
przeciwciał przeciwko zwykłym ko-
ronawirusom wywołującym przezię-
bienie, a także blisko spokrewnionym 
wirusom SARS-CoV-1 i MERS-CoV 
– informuje „Science Advances”. (na-
ukawpolsce.pl)

 � 09.05. W wywiadzie dla "Financial 
Times" Bill Gates mówi, że wciąż ist-
nieje niebezpieczeństwo, że koronawi-
rus stworzy bardziej śmiertelny i bar-
dziej transmisyjny wariant. Zaznaczył, 
że ludzie są już zmęczeni życiem w 
cieniu COVID-19, ale to nie powinno 
osłabić naszej czujności. (medonet.pl)
 � 10.05. Dr Paweł Grzesiowski wyra-

ża zaniepokojenie faktem, że nikt już 
nie pamięta o koronawirusie. Tymcza-
sem, jak twierdzi, "wojna trwa, wróg 
się ukrył, ale to nie znaczy, że prze-
stał być groźny". Zdaniem eksperta 
Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z 
COVID-19, temat pandemii został wy-
ciszony nie dlatego, że wirus został po-
konany, ale dlatego, byśmy przestali o 
nim rozmawiać. (onet.pl)
 � 13.05. Większość krajów świata ła-

godzi ograniczenia po zaszczepieniu 
znacznego odsetka ludności, ale wła-
dze Chin obstają przy strategii "zero 
covid" i dążą do całkowitej eliminacji 
wirusa. Od początku kwietnia w su-
rowym lockdownie jest 25-miliono-
wy Szanghaj, uznawany za najbogat-
sze miasto Chin. Władze w Pekinie 
ogłosiły niedawno, że nie zrezygnują 
ze strategii "zero covid". Według chiń-
skich ekspertów rozluźnienie restryk-
cji mogłoby wywołać olbrzymią falę 
zakażeń wariantem koronawirusa 
Omikron oraz nawet ponad 1,5 mln 
zgonów. (rmf.fm)

15 maja
 � Od początku pandemii w powie-

cie kłodzkim wykryto 18.571 za-
każeń koronawirusem. Z tego w 
ciągu miesiąca przybyło 64 (poprzed-
nio – 320). W związku z COVID-19 
zmarło łącznie 551 osób, w tym jedna 
od 16 kwietnia.
 � W województwie dolnośląskim 

od początku pandemii zaraziły się 
455.599 osób (15.7 % ludności woje-
wództwa).
 � W kraju według oficjalnych da-

nych aktualnie zakażonych jest 552 
tys. osób (przed miesiącem – 534 tys.). 
Średnia zakażeń na 100 tys. miesz-
kańców w ciągu ostatnich siedmiu dni 
to 1,14 (2,84). Od początku pandemii 
odnotowano ponad 6 mln zakażeń, 
zmarło ponad 116  tys. osób.

Liczba zachorowań na COVID-19 i związanych z tym hospitalizacji od dłuższego czasu utrzymuje się w kraju na bardzo niskim poziomie. 
Dlatego po 26 miesiącach rząd zniósł wprowadzony 20 marca 2020 r. stan epidemii w Polsce i wprowadził od 16 maja stan zagrożenia epi-
demicznego. Niestety, nie wszędzie na świecie koronawirus jest w odwrocie, pandemia nie została odwołana, a specjaliści przestrzegają, że 
jesienią choroba może znowu do nas wrócić.

 � W Polsce wykonano dotąd łącznie 
prawie 54,4 mln szczepień przeciwko 
COVID-19. W pełni zaszczepionych 
jest prawie 22,5 mln osób – to ponad 
59 proc. populacji kraju (średnia UE 
to ponad 73 proc.).
 � W powiecie kłodzkim, liczącym ok. 

155 tys. mieszkańców, wykonano do-
tąd 190.741 szczepień (przed miesią-
cem było 190.141). W pełni zaszcze-
pionych jest 68.130 (68.093) osób.
 � Na świecie wykryto dotąd ponad 

521 mln zakażeń COVID-19, zmar-
ło prawie 6,3 mln osób (choć wg no-
wych szacunków Światowej Organi-
zacji Zdrowia zgonów bezpośrednio 
i pośrednio spowodowanych przez 
pandemię mogło być nawet o 10 mln 
więcej). 
 � Według WHO liczba nowych przy-

padków koronawirusa zgłoszonych 
na całym świecie nadal spada, z wy-
jątkiem obu Ameryk (+14 proc.) i 
Afryki (+12 proc.). Liczba przypad-
ków pozostała stabilna na Zachodnim 
Pacyfiku. Tendencja spadkowa roz-
poczęła się w marcu. Niestety, wiele 
krajów zlikwidowało swoje szeroko 
zakrojone programy badań i nadzo-
ru, co bardzo utrudnia dokładne licze-
nie przypadków. Dyrektor generalny 
WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus 
ostrzega, że choć stosunkowo wyso-
kie wskaźniki odporności populacji 
zapobiegają wzrostowi liczby hospi-
talizacji i zgonów, to jednak „nie jest 
to gwarantowane w miejscach, w któ-
rych poziom szczepień jest niski”. Tyl-
ko około 16 proc. ludzi w biedniej-
szych krajach zostało zaszczepionych 
przeciwko COVID-19.
 � Perspektywy wakacyjne, przynaj-

mniej w Europie, wyglądają optymi-
stycznie. Większość obostrzeń pan-
demicznych została zniesiona. Jednak 
przed wyjazdem za granicę wciąż na-
leży sprawdzać aktualne zasady obo-
wiązujące w transporcie i kraju do-
celowym. Nie należy też lekceważyć 
środków ostrożności w miejscach du-
żego zagęszczenia osób. Lepiej zawsze 
mieć przy sobie maseczkę.
 � Stan epidemii w Polsce odwoła-

ny, zatem zamykamy naszą kroni-
kę z nadzieją, że już nigdy nie bę-
dziemy musieli do niej wracać.

Krzysztof Jankowski
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Dzienna liczba
zakażeń koronawirusem
w powiecie kłodzkim
od 16.04 do 15.05
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Najszybsi w Polsce
W dniach 2-3 maja odbyła się w Dusznikach-Zdroju inauguracja cyklu zawodów Pucharu Polski – Dzieciaki na medal. W dwudnio-
wej imprezie wzięło udział ponad 200 zawodników z całej Polski – od trzylatków po olimpijczyka z Pekinu Marka Kanię. Marek 
zresztą okazał się być najszybszym zawodnikiem w kategorii open na wszystkich dystansach, wśród pań dwa złota dla Wiktorii 
Dąbrowskiej i jedno dla Aleksandry Glamkowskiej. Z bardzo dobrej strony pokazali się reprezentanci gospodarzy, czyli UKS Orlica. 
Pomimo zmiennych warunków pogodowych udało się przeprowadzić wszystkie zaplanowane biegi.
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Sezon uzdrowiskowy
zainaugurowany

Inauguracja Sezonu Uzdrowisko-
wego w ramach projektu trans-
granicznego Aqua Mineralis Gla-
censis już za nami, tym samym 
oficjalnie zakończyliśmy realiza-
cję jednego z największych pro-
jektów transgranicznych na po-
graniczu polsko-czeskim.

Obchody rozpoczęły się uroczysto-
ściami 14 maja w  Nachodzie i Hro-
novie. Uczestniczyła w niej delegacja 
mieszkańców naszego miasta, która 
miała zapewniony darmowy trans-
port.

W niedzielę, 15 maja, sezon uzdro-
wiskowy zainaugurowaliśmy w Dusz-
nikach-Zdroju. Równo w południe na 
zmodernizowanej Alei Chopina przy 
Źródle "Agata", koncertem "Chopin na 
Jazzowo"w wykonaniu duetu Chojnac-
ki – Mąkosa z Akademii Muzycznej 
we Wrocławiu. Następnie w Teatrze 
Zdrojowym im. Fryderyka Chopina 
wysłuchaliśmy niezwykle ciekawej 
prelekcji Dariusza Giemzy o począt-
kach naszego Uzdrowiska. Po zakoń-

czeniu inauguracji, goście z Nachodu i 
Hronova udali się do Kudowy-Zdroju 
na ostatnią już część inauguracji. 

– Pomimo wielu problemów i prze-
ciwności oraz, co bardzo ważne, za 
sprawą zaangażowania w realizację 
projektu jego lidera, czyli miasta Na-
chod z Janem Birke na czele, dzisiaj 
możemy powiedzieć – udało nam się! 
Dziękuję wszystkim pracownikom za-
angażowanym w realizację projektu 
oraz pozostałym partnerom za owoc-
ną współpracę: burmistrz Kudowy-
-Zdroju  Anecie Potocznej, oraz sta-
roście Hronova Petrowi Kolecie. 
– podsumował projekt Aqua Minera-
lis Glacensis burmistrz Piotr Lewan-
dowski podczas otwarcia dusznickiej 
części obchodów Inauguracji sezonu 
uzdrowiskowego 2022.

Projekt Aqua Mineralis Glacensis 
realizowany był w ramach progra-
mu współpracy transgranicznej Rze-
czypospolita Polska – Republika Cze-
ska 2014-2020. Partnerami po stronie 
czeskiej były miasta Nachod i Hronov, 

a po stronie polskiej Duszniki-Zdrój 
i Kudowa-Zdrój. W każdej z tych 
miejscowości zmodernizowano źró-
dła wody, która była tematem prze-
wodnim projektu. Tym samym Na-
chod ponownie stał się uzdrowiskiem, 
a wspólnie z Dusznikami, Kudową i 
Hronovem stworzył rodzinę miast 
uzdrowiskowcyh na pograniczu pol-
sko-czeskim.

W ramach projektu powstał rów-
nież nowy produkt turystyczny pn. 
"Wędrówki z pijałką". W informacjach 
turystycznych, w każdej z czterech 
miejscowości biorących udział w pro-
jekcie, można odebrać książeczkę, w 
której należy zebrać 4 pieczątki - po 
jednej u każdego z partnerów. Zebra-
nie kompletu pieczątek upoważnia do 
odioru pamiątkowej pijałki do wody.

I już teraz pracujemy nad kolejny-
mi wspólnymi pomysłami, mającymi 
na celu rozwój naszej wielkiej uzdro-
wiskowej rodziny

Projekt Aqua Mineralis Glacensis je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální
rozvoj a státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu IInterreg V-A Česká republika– Polsko 2014–2020

(CZ.11.2.45/0.0/15_003/0000266).

www.aquamineralis.eu
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BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ
OGŁASZA PRZETARGI

w celu sprzedaży nieruchomości niezabudowanych
w Dusznikach-Zdroju, obręb Wapienniki, przy ul. Wybickiego

Nr działek: 2/1 do 2/4 Obręb Wapienniki AM-1
Przeznaczenie: MN/U – teren zabudowy mieszkalno-usługowej

Sprzedaż wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka
nr 2/11 (pow. 3940m2) obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.

Przetargi odbędą się: 26 maja 2022 r.
w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju (nr 17, II p.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego wadium
na konto BS Kłodzko oddział Duszniki-Zdrój

nr 05 9523 10110200 0329 2002 0023 do dnia 23.05.2022 r.
Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium

na wskazany wyżej rachunek bankowy. 
Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej. 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać
w biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój przy ul. Rynek 6,

II piętro, pokój nr 15 lub telefonicznie pod nr. 748 697 663.

NR DZIAŁKI POWIERCHNIA
W M2

CENA
WYWOŁAWCZA
W ZŁ (NETTO)

WADIUM
W ZŁ

GODZINA 
PRZETARGU

2/1 1.095 125.000 8.000 9:00

2/2 1.876 180.000 15.000 9:30

2/3 1.331 141.000 10.000 10:00

2/4 1.120 122.000 7.000 10:30
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Kalendarz wydarzeń
17.05 WTOREK 

12.06 NIEDZIELA 

17.06 PIĄTEK 

18.06 SOBOTA 

19.06 NIEDZIELA 

22-24.06 

23.06 CZWARTEK

20.05 PIĄTEK 

21.05 SOBOTA 

22.05 NIEDZIELA 

27.05 PIĄTEK 

28.05 SOBOTA 

29.05 NIEDZIELA 

03.06 PIĄTEK 

01.06 ŚRODA 

04.06 SOBOTA 

10-12.06

15:30 – Duszniki-Zdrój
Koncert Aleksandra Evseeva
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina
bilety 40 zł, do kupienia w kasie teatru

19:00 – Duszniki-Zdrój
Patrycja Kamola z zespołem
Koncert charytatywny
na rzecz uchodźców z Ukrainy
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina
bilety w cenie 30 zł
do kupienia w kasie teatru

19:30 – Kudowa-Zdrój
Kabaret K2
Teatr Zdrojowy 
bilety do nabycia na stronie
www.kabaretk2.pl
w cenie: 50 zł

19:00 – Duszniki-Zdrój
Koncert inaugurujący
Dolnośląski Festiwal Muzyczny
Przy fortepianie Lidia Grychtołówna
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
wstęp wolny 
19:00 – Polanica-Zdrój
Koncert – Powitanie Lata
Piotr Bukartyk
Muszla koncertowa
wstęp wolny

12:00 – Polanica-Zdrój
Śniadanie na trawie
Koncert plenerowy
Moises Bethencourt
Park Józefa
wstęp wolny
15:30 – Duszniki-Zdrój
Koncert Wiosenny – ,,Chór z Gór'' pod dy-
rekcją Elżbiety Kubicz oraz ,,Die Glatzer San-
ger" pod dyrekcją Ilse Hirschner 
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
wstęp wolny

Karłów
Super maraton Gór Stołowych

19:30 – Polanica-Zdrój
XXXI Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
Teatr Zdrojowy

19:00 – Duszniki-Zdrój
Rewia Burleski
(artyści Sceny pod Regałem)
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety 40 zł, w dniu imprezy 50 zł,

11:00 – Kudowa-Zdrój
Międzynarodowe zawody w zapasach
Kudowskie centrum kultury i sportu
ul. Główna 
12:00 – Polanica-Zdrój
Festiwal Na Zdrowie
Stadion miejski, ul. Sportowa 7
15:00 – Duszniki-Zdrój
Koncert Wiosenny Fryderyk
uczniów Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury 
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
wstęp wolny

15:30 – Duszniki-Zdrój
Koncert Wiedeńskiej Operetki
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety w cenie 30 zł
do kupienia w kasie teatru

19:00 – Duszniki-Zdrój
Koncert życzeń z okazji Dnia Matki. Najpięk-
niejsze przeboje polskiej sceny muzycznej w 
wykonaniu artystów Sceny Pod Regałem 
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety 30 zł, w dniu wydarzenia 40 zł,
do kupienia w kasie teatru oraz w Empiku

15:00 – Duszniki-Zdrój
Koncert Apeiron Trio
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
wstęp wolny

14:00 – Kudowa-Zdrój
Dzień dziecka
Park Zdrojowy
15:00 – Duszniki-Zdrój
Koncert z okazji Dnia Mamy,
ks. B. Skowroński
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
wstęp wolny 

19:30 – Duszniki-Zdrój
Koncert ,,Kobiety Bluesa'',
Paulina Jeżewska & The Tricky Things
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety 40 zł, w dniu koncertu 50 zł,
do kupienia w kasie teatru oraz w Empiku

9:00 – Duszniki-Zdrój
Dzień dziecka
Tor wrotkarski w Dusznikach-Zdroju
16:00 – Polanica-Zdrój
Rodzinna impreza plenerowa
Park Józefa

15:30 – Duszniki-Zdrój
Koncert pianistyczny
Jeremiego Łukanusa
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety w cenie 30 zł
do kupienia w kasie teatru 
Kudowa-Zdrój
Fest Sessions Polska – MTB-BIG-AIR
Trasy rowerowe – Brzozowie

Duszniki-Zdrój
Torowe Mistrzostwa Polski
we wrotkarstwie szybkim
Tor wrotkarski w Dusznikach-Zdroju
Polanica-Zdrój
IX Mistrzostwa Polski Oldbojów
w Piłce Nożnej 50+


