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Audyt w MOKiS
zakończony
18 stycznia zakończył się audyt w 
Miejskim Ośrodku Kultury i Spor-
tu. Przypomnijmy, że dotyczył on 
kontroli realizacji zadań statuto-
wych i realizacji finansowych w 
latach 2017-2019 i w pierwszym 
kwartale 2020. 

Analizę przeprowadziła firma Bu-
dżet Audyt i Usługi Finansowe-Księ-
gowe Liwia Kolasa z Piły. Kontrola 
zewnętrzna funkcjonowania dusznic-
kiego ośrodka kultury i sportu zosta-
ła zlecona na wniosek Rady Miejskiej. 
Obok publikujemy wnioski pokontro-
lne audytorów. 

Komentarz burmistrza Piotra Le-
wandowskiego: – Tematem audy-
tu była ocena gospodarki finansowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Dusznikach-Zdroju oraz realizacja 
zadań statutowych i realizacja finan-
sowa za lata 2017–2020. Audyt wska-
zał obszary, którym należy się przyj-
rzeć i wprowadzić w życie zawarte w 
nim rekomendacje i zalecenia. MO-
KiS zarządza dużym majątkiem, odpo-
wiedzialny jest za organizację, nadzór 
i przebieg imprez i wydarzeń lokal-
nych, ale również potężnych imprez 
na skalę europejską, dlatego jednym 
z pierwszych działań pokontrolnych 
będzie wzmocnienie obsługi księgo-
wej. Celem  ulepszenia jakości ob-
sługi księgowej polecę pani dyrek-
tor Magdalenie Kijance zwiększenie 
zatrudnienia w administracji. Ponad-
to wdrożę procedury dotyczące kalku-
lacji, planowania, rozliczania i kontro-
li dotacji podmiotowej MOKiSu. Liczę, 
że zastosowanie się do rekomendacji 
wskazanych w audycie i nasze przy-
szłe działania jeszcze bardziej zwięk-
szą przejrzystość i klarowność funk-
cjonowania tej jednostki.

W dniu 28 stycznia br. Rada Miej-
ska w Dusznikach-Zdroju przyję-
ła uchwałę w sprawie zwolnienia 
z podatku od nieruchomości z po-
wodu COVID-19.

Zwolnienia
z podatku
dla hoteli
i wyciągów

Na jej podstawie przedsiębiorcy pro-
wadzący działalność w zakresie usług 
hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 
1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o usługach hotelarskich oraz usłu-
gach pilotów wycieczek i przewodni-
ków turystycznych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2211) oraz przedsiębiorcy świad-
czący usługi ujęte w Polskiej Klasyfi-
kacji Działalności w podklasie 49.39.Z 
– działalność kolejek linowych na-
ziemnych, kolejek linowych, wycią-
gów orczykowych i wyciągów nar-
ciarskich – będą mogli zwrócić się o 
zwolnienie z podatku od nieruchomo-
ści w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 
dnia 31 marca 2021 r.

O zwolnienie należy wnioskować 
na obowiązujących drukach podatko-
wych w formie korekty tj.: deklaracji 
na podatek od nieruchomości (DN-
1, ZDN-1; ZDN-2); informacji o nie-
ruchomościach i obiektach budow-
lanych (IN-1; ZIN-1; ZIN-2; ZIN-3), 
załączając jednocześnie formularz in-
formacji przedstawianych przy ubie-
ganiu się o pomoc publiczną związaną 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 oraz jej skut-
ków, stanowiący załącznik do rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 27 
lipca 2020 r. (poz. 1338).

inf. UM
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Stop
obciążaniu
budżetów
rzetelnych
mieszkańców
„Deklaracje śmieciowe” złożo-
ne do 31 grudnia 2020 r. zawiera-
ją zgłoszenia od 3.466 osób, nato-
miast zameldowanych w gminie 
jest 4.278 osób. Różnica to 812 
osób.

Sytuacja jest poważna i obciąża bu-
dżety tych z Państwa, którzy rzetelnie 
zgłosili w deklaracji liczbę zamieszku-
jących osób oraz regularnie i we wła-
ściwej wysokości ponoszą opłaty za 
odpady komunalne.

W związku z tym Urząd Miasta 
Duszniki-Zdrój rozpoczął weryfi ka-
cję danych, zawartych w deklara-
cjach śmieciowych. Podjęte czynności 
sprawdzające mają na celu ujawnienie 
mieszkańców, którzy nie podali rzetel-
nych informacji w deklaracji.

Prosimy wszystkich Państwa, któ-
rzy do tej pory nie złożyli deklaracji, 
oraz tych, którzy w złożonych dotych-
czas oświadczeniach nie podali pełnej 
informacji

o liczbie osób zamieszkujących nie-
ruchomość, o niezwłoczne dopełnie-
nie tego obowiązku.

Przypominamy również wszystkim 
wynajmującym pokoje o obowiązku 
zawierania odrębnych umów.

Mieszkańcy powinni płacić za sie-
bie, nie za innych!

Pozostajemy do Państwa dyspozy-
cji: w siedzibie Urzędu Miasta, pok. nr 
22. Odpowiemy na każde pytanie lub 
wątpliwości pod nr tel. 748 697 684 
lub e-mail: kasa@duszniki.pl

inf. UM

Konkursy dla organizacji 
pozarządowych
Wraz z początkiem roku, jak w latach ubiegłych, gmina ogłasza nabór wniosków w konkursach dla 
organizacji pozarządowych. Granty zostaną przyznane na zadania znajdujące się w jednym z trzech 
obszarów działań. Łączna wartość środków przeznaczona na zadania to 162 tys. zł. Poniżej znajduje 
się harmonogram terminów składania ofert oraz ich oceny przez komisje konkursowe. Szczegóły 
dotyczące zgłaszania, przesyłania oraz oceniania zadań w poszczególnych kategoriach zamieszczone 
są na stronie www.bip.um-dusznikizdroj.dolnyslask.pl w zakładce dla organizacji pozarządowych i 
stowarzyszeń.

L.p Rodzaj zadania
Termin

ogłoszenia
konkursu

TERMIN
SKŁADANIA 

OFERT

Termin
otwarcia
i ocena  

formalna ofert
przez komisję   
 konkursową             

Termin
składania

wyjaśnień przez
organizacje poza-

rządowe

Termin
oceny

merytorycznej
złożonych ofert 
przez komisję
konkursową

Termin
realizacji

zadania przez
organizacje

pozarządowe 

1

Wspieranie i 
upowszechnianie 
kultury fizycznej, 
sportu, rekreacji, 
turystyki i krajo-

znawstwa

10.02.2021
(ŚRODA)

05.03.2021
(PIĄTEK)

08.03.2021
(poniedziałek)

godz. 10:00 – otwar-
cie ofert przez ko-

misję

godz.12:00
– ocena formalna                   

ofert przez
komisję

12.03.2021
(piątek)

wyjaśnienia do 
godz. 15:00

15.03.2021
(poniedziałek)
godz. 10:00

1.01-31.12.2021

2 Polityka
społeczna

10.02.2021
(ŚRODA)

05.03.2021
(PIĄTEK)

08.03.2021
(poniedziałek)

godz. 10:00 – otwar-
cie ofert przez ko-

misję

godz.12:00
– ocena formalna                   

ofert przez
komisję

12.03.2021
(piątek)

wyjaśnienia do 
godz. 15:00

15.03.2021
(poniedziałek)
godz. 10:00

1.01-31.12.2021

3

Kultura
– ochrona 

dóbr kultury                    
i dziedzictwa
narodowego

10.02.2021
(ŚRODA)

05.03.2021
(PIĄTEK)

08.03.2021
(poniedziałek)

godz. 10:00 – otwar-
cie ofert przez ko-

misję

godz.12:00
– ocena formalna                   

ofert przez
komisję

12.03.2021
(piątek)

wyjaśnienia do 
godz. 15:00

15.03.2021
(poniedziałek)
godz. 10:00

1.01-31.12.2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 
2021 r. Główny Urząd Statystycz-
ny przeprowadza Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021.Udział w spisie jest obowiąz-
kowy. 

Spisem objęci są:
� mieszkańcy Polski – zarówno Pola-

cy, jak i cudzoziemcy,
� stali mieszkańcy Polski przebywa-

jący w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samo-
spis internetowy. Aby tego doko-
nać, należy wejść na stronę Główne-
go Urzędu Statystycznego – www.spis.
gov.pl i wypełnić formularz spisowy. 

W przypadku braku możliwości doko-
nania spisu we własnym zakresie, na-
leży odwiedzić Urząd Miasta w Dusz-
nikach-Zdroju, gdzie przygotowane 
zostanie stanowisko, przy którym bę-
dzie można wykonać samospis. Jeśli z 
jakiegoś powodu nie mamy możliwo-
ści wykonania samospisu przez inter-
net, należy zadzwonić na infolinię: 22 
279 99 99 i spisać się przez telefon. 

Jeśli nie dokonamy samospisu 
przez internet lub telefonicznie, skon-
taktuje się z nami rachmistrz, aby 
przeprowadzić spis. Zgodnie z usta-
wą o narodowym spisie powszech-
nym ludności i mieszkań w 2021 r. nie 
można odmówić mu przekazania da-

nych. Pamiętajmy, że udział w spisie 
jest obowiązkowy – tak stanowi usta-
wa spisowa. Odmowa udziału w spisie 
powszechnym grozi karą grzywny na 
podstawie art. 57 ustawy o statystyce 
publicznej. Nie obawiajmy się o swoje 
dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ 
chroni je tajemnica statystyczna. Dane 
jednostkowe zbierane i gromadzone 
w badaniach przeprowadzanych w ra-
mach statystyki publicznej są poufne i 

podlegają szczególnej ochronie. Pra-
cownicy statystyki publicznej są zobo-
wiązani do przestrzegania tajemnicy 
statystycznej.

Mieszkańcu! Chcesz sprawdzić, 
o co zapytamy w spisie? Zapoznać 
się z ustawą spisową? Zweryfi kować 
rachmistrza? Wszystkie te informa-
cje znajdują się na stronie www.spis.
gov.pl.

BURMISTRZ MIASTA
DUSZNIKI-ZDRÓJ 

INFORMUJE

Wbrew fałszywym
informacjom

rozpowszechnianym 
przez radnego
Piotra Zilberta,

WYSOKOŚĆ OPŁATY
ZA ODPADY
KOMUNALNE
NIE ULEGŁA

ZMIANIE I NIE JEST
PLANOWANA

JEJ PODWYŻKA

Opłat za odpady
należy dokonywać
na dotychczasowe
numery rachunków

bankowych. 

Istnieje możliwość
otrzymania blankietów

opłat na odpady
– w przypadku
takiej potrzeby

proszę zgłaszać się
do Urzędu Miejskiego
w Dusznikach-Zdroju.
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Budżet covidowy
XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ, 28 STYCZNIA

33.6 mln zł – tyle mają wynieść dochody gminy w br.,  a wydatki – 32.6 mln. Radni nie wiedzą za czym
głosują – prowokował Piotr Zilbert. Tymczasem sam – jak zauważyła przewodnicząca – pogubił się
w kwotach. To szoł na wizji – tak Małgorzta Hołyst oceniła zachowanie radnego Zilberta, którego
wystąpienia zdominowały sesję budżetową.

Radni stawili się w komplecie na sesji 
zdalnej. Głosami trzynaściorga porzą-
dek obrad rozszerzono o procedowa-
nie projektu uchwały w sprawie zwol-
nień z podatku od nieruchomości z 
powodu COVID-19. Od głosu wstrzy-
mali się radni Ryszard Olszewski i 
Marcin Zuberski.

Mistrzostwa i śmietniki
W ramach punktu „zapytania do dy-
rektorów jednostek podległych oraz 
wystąpienia zaproszonych gości” 
pierwsza zabrała głos dyrektorka 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Spor-
tu Magdalena Kijanka. Przewodniczą-
ca rady Aleksandra Hausner-Rosik 
poprosiła ją o krótkie przedstawienie 
sytuacji na odbywających się właśnie 
Otwartych Mistrzostwach Europy w 
Biathlonie. Na stadionie biathlono-
wym Duszniki Tauron Arena, widocz-
nym za plecami dyrektorki, prowa-
dzone akurat były treningi oficjalne. 
„Wisienką na torcie” nazwała Kijan-
ka zdobycie złotego medalu w bie-
gu indywidualnym kobiet przez Mo-
nikę Hojnisz-Staręgę poprzedniego, 
pierwszego dnia imprezy. – Jest to dla 
nas wielka radość, wielkie szczęście i 
duma – podkreśliła dyrektorka. – Na 
tę chwilę obiekt jest przygotowany, 
można powiedzieć, perfekcyjnie. Zbie-
ramy dużo pochwał, dużo wyrazów 
uznania. Pod każdym kątem, można 
powiedzieć, jesteśmy bardzo dobrze 
przygotowani – oznajmiła. 

Niektóre wspólnoty mieszkanio-
we otrzymują zbyt małe pojemno-
ściowo pojemniki na odpady – z 
takim problemem radna Agnieszka 
Maksylewicz zwróciła się do prezesa 
DZK Sławomira Szymaszka. Ten od-
parł, że wielkość pojemników wynika 
z ustaleń podjętych na zebraniach ze 
wspólnotami. Ale rzeczywiście, zdarza 
się, że te pojemniki są za małe – przy-
znał. Wtedy, na wniosek wspólnoty są 
dostawiane dodatkowe. – Chociaż, pa-
miętać należy, że odpady należy se-
gregować. (…) U nas we wspólnocie 
się spokojnie mieścimy w pojemnik, 
który mamy – zauważył prezes.

Na pozostałości po wycince, pozo-
stawione na poboczu jezdni ul. Orze-
chowej, zwrócił uwagę radny Ryszard 
Olszewski. Szymaszek obiecał spraw-
dzić.

– Czy już wpłynęły pieniądze, 900 
tys. zł spodziewanej dotacji z Mini-
sterstwa Sportu na organizację mi-
strzostw Europy w biathlonie? Czy 
jest już podpisana umowa, czy jakaś 
promesa przyznana? – interesował 
się radny Piotr Zilbert. – Otrzymali-
śmy finansowanie z ministerstwa w 
postaci umowy, poprzez Polski Zwią-
zek Biathlonu, w wysokości 750 tys. 
I te środki dopiero do nas wpłyną – 
poinformowała Magdalena Kijanka. 
Radny poprosił o dalsze wyjaśnienia, 

bo nie zgadzało mu się to z przedsta-
wionym na początku stycznia preli-
minarzem imprezy. Dyrektorka po-
informowała, że zaszły od tego czasu 
pewne zmiany, co będzie odzwiercie-
dlone w rozliczeniu, które przedstawi 
po imprezie, bo teraz nie jest w sta-
nie. Natomiast finansowanie zawodów 
jest zapewnione. Zilbert dopytywał o 
szczegóły, ale bez powodzenia.

Przewodnicząca: – Pani dyrektor, 
proszę jasno i wyraźnie określić, czy 
finansowanie na mistrzostwa Europy 
jest załatwione w stu procentach przez 
MOKiS i nie wystąpi pani do gminy o 
jakiekolwiek fundusze dodatkowe.

– Tak, oczywiście, podtrzymuję te 
nasze ustalenia od samego początku, 
że MOKiS nie będzie wnioskował 
do gminy o wsparcie finansowe 
na organizację mistrzostw Europy.

Zilbert znowu próbował uzyskać 
więcej szczegółów, ale przewodniczą-
ca mu przerwała. Radny odparł, że 
przed poprzednimi mistrzostwami, 
też były podobne zapewnienia, a po-
tem trzeba było brać kredyt. Zapytał 
jeszcze, czy ośrodek ma jakieś zale-
głości w płatnościach za 2020 r. – Ja 
na tę chwilę nie mogę udzielić panu 
takich informacji, bo jestem w trakcie 
mistrzostw Europy i nawet nie mam 
swojego biurka na miejscu – odpo-
wiedziała dyrektorka. Zapewniła, że 
obligatoryjne sprawozdanie zostanie 
złożone terminowo.

– Kto powinien odpowiadać za po-
rządek przy śmietnikach? – zapytał 
wiceprzewodniczący Robert Kowal 
prezesa DZK. – Właściciel, ewentu-
alnie zarządca nieruchomości – wy-
jaśnił Szymaszek. Kowal zauważył, że 
nie ma niestety porządku przy śmiet-
nikach tych wspólnot, którymi zarzą-
dza DZK. I że tak jest od lat. – To jest 
duży problem, który musimy rozwią-
zać – podkreślił.

Szkoła 
i antymaseczkowcy
Przewodnicząca poprosiła jeszcze dy-
rektorkę Miejskiego Zespołu Szkół 
o przedstawienie sytuacji w szko-
le po powrocie najmłodszych 
uczniów do klas. Renata Brodziak 
omówiła rozmieszczenie klas w szko-
le, zauważając, że placówka jest w tym 
aspekcie w dobrej sytuacji, bo posia-
da sporą powierzchnię. Przed kilko-
ma dniami pojawił się natomiast pro-
blem po wykryciu wirusa u jednej z 
pracownic kuchni. Znajduje się ona 
w izolacji domowej, natomiast druga 
pracownica została objęta kwarantan-
ną. Teraz okazało się, że pozytywny 
wynik testu ma pracownik pionu ad-
ministracyjnego. – W porozumieniu z 
kuratorium, sanepidem i z organem 
prowadzącym byłam zmuszona za-
mknąć kuchnię. Wczoraj dzieci otrzy-
mały suchy prowiant, natomiast dzi-

siaj, po konsultacji z rodzicami, dzieci 
otrzymały posiłki kateringowe – po-
informowała dyrektorka. I tak będzie 
do 5 lutego. 

– Bardzo dobrze, że słyszą mnie 
mieszkańcy, mam nadzieję, że słyszą 
mnie również rodzice uczniów, szcze-
gólnie klas młodszych. Apeluję o zro-
zumienie sytuacji sanitarnej. (…) My 
nauczyciele jesteśmy bezpośrednio 
narażeni na kontakt z wirusem. (…) 
Ale widzę, że wielu rodziców nie-
stety nie stosuje się do zasad reżi-
mu sanitarnego, że wielu rodziców 
wchodzi na teren przyszkolny bez 
maski, udając tylko i wyłącznie zasła-
nianie ust. Dochodziło do incydentów 
z rodzicami, którzy odmawiali wyj-
ścia z tej części, już nie wspólnej, tyl-
ko tej części przeznaczonej tylko dla 
uczniów i pracowników. Są osoby, któ-
re są antymaseczkowcami i tłumacze-
nie, że ta maseczka jest konieczna jest 
już po prostu chwilami uciążliwe – re-
lacjonowała Renata Brodziak. Pod-
kreśliła, że to od nas samych zależy, 
jak długo utrzymamy szkołę w działa-
niu stacjonarnym.

Z rezerwy premiera
Wyjaśnienia dotyczące spraw poru-
szanych na ostatnich komisjach i se-
sji tym razem rozpoczął burmistrz 
Piotr Lewandowski. Nawiązując do 
wcześniejszej dyskusji zapewnił, że 
rozpoczęte już mistrzostwa Europy 
są zorganizowane i przeprowadza-
ne profesjonalnie pod każdym wzglę-
dem. Poinformował, że w Dusznikach 
gości prezydent Międzynarodowej 
Unii Biathlonu (IBU) Olle Dahlin, co 
jest istotne, bo miasto złożyło aplika-
cję o przyznanie licencji „A” i organiza-
cji Pucharu Świata. – Więc na pewno 
te mistrzostwa Europy są traktowane 
trochę też jako taki nasz egzamin or-
ganizacyjny.

Burmistrz zauważył, że choć impre-
za jest zamknięta dla kibiców, to at-
mosfera w mieście jest dla niej bar-
dzo pozytywna, co widać to zresztą 
w materiale wideo, w którym dusz-
niczanie witają gości z 40 krajów. Le-
wandowski podziękował wszystkim, 
którzy wzięli udział w nagraniu. – Na-
prawdę, pozytywna energia bije od 
nas, duszniczan, i na pewno to był taki 
miły akcent dla naszych gości.

Burmistrz potwierdził, że mi-
strzostwa udało się zorganizować 
bez udziału środków z budżetu 
gminy. Zaapelował do Zilberta i po-
zostałych radnych o cierpliwość, za-
pewniając, że szczegółowe rozliczenie 
zostanie im przedstawione. Wyjaśnił, 
że inaczej niż zakładano, finansowe 
wsparcie rządu dla mistrzostw trafi-
ło do Polskiego Związku Biathlonu, a 
stamtąd do MOKiS-u, ale nie z Mini-
sterstwa Sportu, tylko bezpośrednio z 
rezerwy premiera, z Kancelarii Pre-

miera RP. Lewandowski podziękował 
za pomoc w organizacji mistrzostw 
premierowi Mateuszowi Morawiec-
kiemu i ministrowi Michałowi Dwor-
czykowi. Natomiast Polskiemu Związ-
kowi Biathlonu i jego prezesowi – za 
bardzo dobrą współpracę. Wyraził ra-
dość, że pogrążone w pandemii mia-
sto odżyło chociaż na chwilę, zwłasz-
cza w kontekście najnowszych decyzji 
rządu o dalszym zamknięciu stoków, 
hoteli i gastronomii.

Klub seniora gotowy 
– poinformowała wiceburmistrzyni 
Karolina Łuszczki. Remont i wypo-
sażenie pomieszczeń kosztowało 187 
tys. zł, ale blisko 149 tys. z tej sumy to 
dofinansowanie pozyskane przez gmi-
nę. Teraz podejmowane będą starania 
o zdobycie środków na bieżące funk-
cjonowanie klubu i zapewnienie se-
niorom atrakcyjnej oferty.

Zakończony został również pierw-
szy etap projektu dotyczącego upa-
miętnienia żołnierzy pochowanych 
na cmentarzu wojennym z 1866 r. 
przy ul Polnej. Stanęły tam dwa pia-
skowcowe obeliski z nazwiskami po-
ległych. Koszt – ok. 52 tys., przy do-
finansowaniu Ministerstwa Kultury 
wynoszącym blisko 42 tys. zł. Gmina 
stara się o kolejne środki na kontynu-
ację projektu – renowację pomnika i 
odtworzenie rzeźby.

Z końcem stycznia miały zakoń-
czyć się prace na Alei Chopina, jed-
nak wykonawca modernizacji zwrócił 
się z wnioskiem o przedłużenie termi-
nu realizacji inwestycji. 

Zakończono audyt w Miejskim 
Ośrodku Kultury i Sportu, radni 
mogą już pobrać raport. Na 8 lutego 
zaplanowano spotkanie Komisji Rewi-
zyjnej z audytorem.

– Przed dosłownie dwiema go-
dzinami złożyliśmy wniosek do Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Dolnośląskiego pn. 
„Czysta energia – budowa infrastruk-
tury do wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych. Wniosek całościowo 
opiewa na kwotę blisko 9,2 mln zł. Tu-
taj walczymy o dofinansowanie w wy-
sokości 85 procent tej kwoty. Gmina 
Duszniki-Zdrój jest liderem tego pro-
jektu, natomiast mamy dwunastu part-
nerów z całego powiatu, m.in. naszych 
sąsiadów – Szczytną, Lewin. Mamy też 
Polanicę, Kłodzko, Radków, Międzyle-
sie, Stronie… Ta lista jest dość długa. 
Jeśli chodzi o wartość dla samej gmi-
ny Duszniki-Zdrój, to jest 960 tys. zł. 
O to walczymy i mamy nadzieję, że 
uda nam się ten projekt zrealizować. 
Jest on o tyle ważny, że dzięki wybudo-
waniu instalacji OZE będziemy mogli 
czerpać energię, którą przekażemy 
do naszego miejskiego oświetlenia. 
Więc tutaj będzie pewna oszczędność 
dla miasta – cieszyła się wiceburmi-

strzyni.
Poinformowała jeszcze, że od 

połowy stycznia gmina zapewnia 
transport na szczepienie osobom, 
które nie są w stanie samodzielnie 
dotrzeć do punktu szczepień. Zgło-
szenia przyjmowane są telefonicznie.

Głodnych nakarmią
Pierwszy z przygotowanych na tę se-
sję projektów uchwał – w sprawie 
ustanowienia wieloletniego pro-
gramu osłonowego w zakresie 
dożywiania: „Pomoc gminy w za-
kresie dożywiania – Posiłek w 
szkole i domu” rada przyjęła jedno-
głośnie. Program zakłada wspieranie 
zarówno dzieci w wieku przedszkol-
nym, jak i uczniów szkoły podstawo-
wej i ponadpodstawowej. Chodzi o 
te przypadki, kiedy dziecko nie speł-
nia kryteriów przyznania takiej po-
mocy. – Przyjęcie takiego programu 
osłonowego jest konieczne, ponieważ 
zdarzają się takie sytuacje, że dziecko 
przychodzi do szkoły i po prostu jest 
głodne – argumentowała dyr. Ośrod-
ka Pomocy Społecznej Elżbieta Pa-
luch. Program będzie finansowany ze 
środków własnych gminy oraz budże-
tu państwa. 

Kolejną uchwałą rada przyjęła, 
również jednogłośnie, wzór wniosku 
o przyznanie dodatku mieszka-
niowego oraz deklaracji o docho-
dach. Wzór należało przyjąć w związ-
ku ze zmianą przepisów o dodatkach 
mieszkaniowych. Będzie on obowią-
zywał od 1 lipca br.

Rada uchwaliła Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii" na rok 
2021. Budżet programu, pochodzą-
cy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych, zaplanowano 
na 310 tys. zł. Z tego na przeciwdzia-
łanie alkoholizmowi – 301,2 tys. zł, a 
na zwalczanie narkomanii – 8,2 tys. zł. 
Tę uchwałę również podjęto jedno-
głośnie.

Dla powiatu i dla nas
Odpowiadając na wystąpienie wspól-
noty mieszkaniowej Rynek 16 / Krót-
ka 2 rada podjęła uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nie-
ruchomości gminnej. Gmina sprze-
da wspólnocie na poprawę zagospo-
darowania położoną przy ul. Krótkiej 
działkę nr 144/4 AM-5 obręb Cen-
trum o pow. 37 m kw. To teren za ka-
mienicą nr 16. Argumentem za udzie-
leniem zgody na sprzedaż był fakt, że 
działka wydzielona dla tego budynku 
przy wyodrębnianiu własności lokali 
mieszkalnych nie spełniała wymogów 
działki budowlanej. Uchwałę podjęto 
trzynastoma głosami, wstrzymał się 
Mieczysław Jakóbek, nieobecny był 
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Stanisław Puchniak, mający proble-
my z połączeniem z systemem e-sesja.

Kolejną uchwałą radni zdecy-
dowali o przystąpieniu gminy do 
opracowania Strategii Rozwoju 
Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-
2030, będącej strategią rozwoju po-
nadlokalnego. – Samą strategię przy-
gotowuje powiat, to ich inicjatywa i 
oni ponoszą koszt opracowania tej 
strategii – poinformował burmistrz. 
Wyjaśnił, że opracowanie strategii 
może mieć potencjalnie duże znacze-
nie przy korzystaniu z różnego rodza-
ju instrumentów finansowych, jakie 
w tej chwili są tworzone.  W strategię 
mają zostać wpisane największe po-
trzeby gminy. Uchwała została podję-
ta jednogłośnie.

Za krótko robione
Rozpatrywanie projektu uchwały 
w sprawie Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Duszniki-
-Zdrój rozpoczęło się od odczytania 
przez skarbniczkę gminy Katarzynę 
Skowron opinii Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej o tymże projekcie. Izba 
zaopiniowała projekt pozytywnie, tak 
samo komisje. Rada uchwaliła WPF 
z niewielkimi poprawkami wynikają-
cymi z uwag RIO oraz zmian w pro-
jekcie uchwały budżetowej. Za przyję-
ciem uchwały głosowało jedenaścioro 
radnych, przeciwko – Mieczysław Ja-
kóbek, Wojciech Kuklis, Piotr Zilbert, 
od głosu wstrzymał się Marcin Zu-
berski.

Gwóźdź programu sesji to niewąt-
pliwie uchwalenie budżetu gmi-
ny Duszniki-Zdrój na rok 2021. 
Również projekt uchwały budżeto-
wej został pozytywnie zaopiniowany, 
zarówno przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową, jak i przez komisje, przy 
czym opinie tych ostatnich nie były 
podjęte jednogłośnie.

– Ja mam obiekcje do tego planu. 
Chodzi mi o sposób procedowania 
tego. To było za krótko robione. I tak, 
jak to się mówi, nie bardzo rzetelnie. 
Wszystkie te nasze wstępne poprawki, 
które proponowaliśmy, nie są w ogó-
le ujęte – ocenił Ryszard Olszewski. 
Według radnego zabrakło spotkań, ta-
kich jak przed rokiem, zabrakło dys-
kusji.

Nie zgodziła się z taką ocena prze-
wodnicząca. Skarbniczka natomiast 
przypomniała, że jeszcze poprzednie-
go dnia odbyło się posiedzenie połą-
czonych komisji i nikt nie miał pytań 
odnośnie projektu budżetu, poza rad-
nym Olszewskim właśnie. I tak jak 
wcześniej na tym posiedzeniu, Kata-
rzyna Skowron wyjaśniła, że popraw-
ka, o którą radnemu chodzi, zakłada-
jąca ujęcie w budżecie modernizacji 
mostków na Bystrzycy Dusznickiej w 
części zdrojowej, została przyjęta au-
topoprawką w planie wydatków inwe-
stycyjnych.

To nie fantazja 
Marcin Zuberski wystąpił z pakietem 
pytań, które – jak zaznaczył na wstę-
pie – otrzymał przed sesją od grupy 
mieszkańców okręgu wyborczego nr 
2 (Dworcowa, Kolejowa, Olimpijska, 
Polna, Sudecka od nr 13 do końca). 
Pytania okazały się w części uwagami 
lub zarzutami.
1. W projekcie budżetu na br. założo-

no optymistycznie wysokie wpływy 
majątkowe (13,4 mln zł), zwłaszcza 
te mające pochodzić ze sprzedaży 
gminnych nieruchomości (ponad 
2,4 mln). – Panie Marcinie, ja mogę 
powiedzieć tylko tyle, że to, co jest 
zakładane, jest realne. Nie zakła-
daliśmy tutaj jakichś bardzo opty-
mistycznych rozwiązań. Jest wiele 
projektów, gdzie spodziewamy się 
dofinansowań i będziemy je reali-
zować właśnie w tym roku – odparł 

burmistrz.
2. Planowane wpływy z tytułu prze-

kształcania prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności są 
również oszacowane zbyt optymi-
stycznie. – Jeśli chodzi o tego rodza-
ju wyliczenia, tego rodzaju pozycje 
w budżecie, to one są przedstawia-
ne nam przez pracowników me-
rytorycznych w danej dziedzinie – 
wyjaśnił Lewandowski. Pracownicy 
mają przygotować odpowiedź w tej 
kwestii.

3. Brak w budżecie środków na po-
szukiwania źródeł wody oraz mo-
dernizację sieci wodociągowej i 
stacji uzdatniania. Burmistrz: gmi-
na złożyła wniosek do rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych o 
dofinansowanie poszukiwań źró-
deł wody.

4. Zakup sprzętu komputerowego „do 
obsługi grafiki” został przesunięty 
w wyniku autopoprawki z pozycji 
„wydatki inwestycyjne Urzędu Miej-
skiego” do pozycji „przeciwdziałanie 
alkoholizmowi – wydatki na zaku-
py inwestycyjne jednostek budże-
towych”. – Czy OPS zamierza przy 
pomocy tych komputerów przeciw-
działać alkoholizmowi? – przyto-
czył Zuberski. Burmistrz: to nie ma 
nic wspólnego z Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej. Wyjaśnił, że pracow-
nicy Biura Promocji sami opraco-
wują wiele materiałów związanych 
m.in. z wydarzeniami organizowa-
nymi w ramach przeciwdziałania 
alkoholizmowi. Przy okazji ujaw-
nił, że… – Do tej pory pracownicy 
zgadzali się pracować na własnym, 
prywatnym sprzęcie i chcemy, 
żeby w końcu nie musieli eksplo-
atować prywatnych, tylko żeby, tak 
jak powinni mieć, mieli zapewnio-
ne urządzenia przez pracodawcę. 
– Panie burmistrzu, kupujemy 
sprzęt do grafiki do Urzędu Mia-
sta ze środków komisji alkoholo-
wej, tak? Pan to potwierdza? – wtrą-
cił niespodziewanie Piotr Zilbert. 
Przewodnicząca zareagowała przy-
wołaniem go do porządku, a Zuber-
ski kontynuował.

5. Planowane wpływy gminy z udziału 
w podatku dochodowym od osób fi-
zycznych są też optymistycznie wy-
sokie – wyższe niż planowane na 
2020 r., które zrealizowano na dużo 
niższym poziomie. Tu od razu za-
reagowała skarbniczka gminy, wy-
jaśniając, że to są prognozowane 
wartości, które gmina otrzymuje w 
planie przysyłanym z Ministerstwa 
Finansów i musi je ująć w uchwa-
le budżetowej. – To nie jest fantazja 
gminy – podsumowała.

6. Co z placem zabaw dla dzieci, któ-
ry ma być realizowany w ramach 
budżetu obywatelskiego? Burmistrz 
przyznał, że ten wydatek nie został 
jeszcze ujęty w budżecie. Ale bę-
dzie, kiedy gmina otrzyma środki  
w ramach rządowej pomocy dla tu-
rystycznych gmin górskich, które 
ucierpiały w wyniku pandemii. Le-
wandowski spodziewa się, że Dusz-
niki otrzymają ok. 2,8 mln zł na in-
westycje i zamierza zaproponować, 
by plac zabaw został zrealizowany 
w ramach tych funduszy.

7. Hala sportowa „zaczyna powoli się 
sypać”. Czy jest szansa na jej re-
mont? Burmistrz: – Oczywiście, 
szansa zawsze jest. Wszystko zale-
ży od tego, jaka będzie tutaj finalna 
kwota, jeśli chodzi o wsparcie Miej-
skiego Ośrodka Kultury o Sportu. 
Wiem, że pewną część prac pani 
dyrektor ma zaplanowane. Jest to 
połączone bezpośrednio ze sponso-
ringiem mistrzostw Europy.

8. Gdzie kolejne poważne inwestycje 
na cmentarzu i inwestycje w oświe-
tlenie? Burmistrz: w kwestii oświe-
tlenia gmina oczekuje na rozstrzy-
gnięcie konkursu, w którym bierze 

udział. Jeśli uda się pozyskać dofi-
nansowanie, wiele punktów oświe-
tleniowych zostanie wymienionych 
na nowe, energooszczędne. Nato-
miast na cmentarzu nie przewidu-
je się dużych inwestycji, na bieżą-
ce remonty zabezpieczono 50 tys. zł.
Do tych uwag i pytań odniosła się 

skarbniczka gminy: – Ja bardzo dzię-
kuję zaangażowanym mieszkańcom. 
Zwłaszcza, że tutaj bardzo się wgłębi-
li w tę uchwałę, w te załączniki, w te 
wszystkie kwoty – powiedziała. Zwró-
ciła uwagę, że mieszkańcy mają pra-
wo brać udział w pracach nad bu-
dżetem miasta w komisjach, mogą 
wówczas zgłaszać swoje pytania i 
wnioski, a urzędnicy mają wtedy moż-
liwość przygotować pełniejsze odpo-
wiedzi.

Wielka niewiadoma
Piotr Zilbert poprosił burmistrza 
o przedstawienie zapowiadanych 
wcześniej autopoprawek do projek-
tu uchwały budżetowej. Okazało się, 
że autopoprawka jest jedna, a doty-
czy wielkości limitu zobowiązań 
z tytułu kredytów krótkotermino-
wych na pokrycie występującego 
w ciągu roku przejściowego defi-
cytu budżetu. W projekcie limit ten 
zapisano w wysokości 1 mln zł. 

Na prośbę burmistrza skarbniczka 
gminy przedstawiła porównanie wpły-
wów budżetowych w styczniu 2020 i 
2021. – To, że wpływy są znikome, a 
praktycznie ich nie ma, widzieliśmy 
od początku roku... – rozpoczęła po-
nuro Katarzyna Skowron. Wpływy 
z podatków od osób fizycznych i 
osób prawnych w styczniu 2020 r. 
to ok. 419 tys. zł, w br. – 35 tys. 
zł. Wpływy z opłaty uzdrowisko-
wej to odpowiednio 125 tys. i 6,7 
tys. zł.

Przed nami wielka niewiadoma i 
wszystko zależy teraz od rozwoju sy-
tuacji, od tego, jak będą funkcjono-
wać przedsiębiorstwa – argumento-
wał Lewandowski. I w związku z taką 
nieprzewidywalną sytuacją oraz bio-
rąc pod uwagę prowadzone i plano-
wane gminne inwestycje burmistrz 
i skarbniczka gminy zaproponowali 
zmianę limitu na 2 mln zł, aby zapew-
nić płynność finansową gminy. Bur-
mistrz wspomniał też o wprowadzo-
nej w związku ze skutkami pandemii 
możliwości zaciągania kredytu na wy-
datki bieżące gminy, którą być może 
trzeba będzie w ciągu roku rozważyć.

Po wyjaśnieniu wątpliwości praw-
nych co do procedury zgłaszania au-
topoprawki oraz kolejności głosowań, 
kontynuowano dyskusję nad projek-
tem uchwały budżetowej. 

Czy państwo pokrywa koszty kre-
dytu na wydatki bieżące? – dopytywał 
Ryszard Olszewski. Nie ma zwrotu 
kosztów, ani preferencyjnych warun-
ków kredytowania – odpowiedział 
burmistrz. 

Skupmy się 
na budżecie
Czy jest już dokumentacja projek-
towa i pozwolenie na budowę na za-
danie pn. Kompleksowe rozwiązanie 
problemów gospodarki ściekowej i 
wodociągowej w obrębie Zieleńca w 
Dusznikach-Zdroju? Co mieści się w 
kwocie 4,8 mln zarezerwowanej na tę 
inwestycję w projekcie budżetu – py-
tał Piotr Zilbert.

W zakresie planowanej inwesty-
cji mieści się zarówno budowa wo-
dociągu, jak i sieci kanalizacyjnej 
– informowała wiceburmistrzyni. Po-
zwolenie na budowę spodziewane jest 
wiosną br.

Z kolei burmistrz, który bezpo-
średnio zajmuje się tą inwestycją, po-
wiedział, że nie można na tym etapie 
określić, jakie prace zostaną wykona-

ne za te 4,8 mln zł, można natomiast 
oszacować ile procent inwestycji zo-
stanie zrealizowane. Gmina ma już za-
bezpieczone środki w wysokości po-
nad 9 mln zł z funduszy UE i stara się 
nadal o pozyskanie brakujących pie-
niędzy.

Kolejne pytanie Zilberta dotyczy-
ło przebudowy remizy strażackiej. Na 
ten cel zabezpieczono w projekcie bu-
dżetu nieco ponad milion zł. – Czy 
mamy projekt i pozwolenie na budo-
wę i kiedy zamierzamy rozpocząć tą 
przebudowę?

Pozwolenie na budowę jest aktual-
ne, jest też pozwolenie konserwatora 
zabytków na prowadzenie prac na ob-
szarze zabytkowym, przygotowywane 
jest teraz postępowanie przetargowe 
– odpowiedziała Karolina Łuszczki. 
Przetarg ma być ogłoszony w prze-
ciągu tygodnia, a prace rozpoczną 
się, jak tylko zostanie wyłoniony wy-
konawca. Muszą być one zakończo-
ne w br.

Kiedy będzie realizowana przebu-
dowa i modernizacja pl. Warszawy? 
– pytał dalej Piotr Zilbert. – W tym 
przypadku jeszcze nie mamy doku-
mentacji projektowej, ale realizacja 
tego zadania jest przewidziana na rok 
2022 – wyjaśniła wiceburmistrzyni. To 
zadnie będzie kosztowało 450 tys. zł i 
w całości zostanie pokryte z dofinan-
sowania z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych.

– Panie Piotrze, pan tutaj cały czas 
pyta o kwestie techniczne, a nie o bu-
dżet – zauważyła nieco zirytowana 
przewodnicząca. – Skupmy się na bu-
dżecie.

Burmistrz uzupełnił informacje do-
tyczące inwestycji na pl. Warszawy. 
Chodzi o budowę ciągu pieszego łą-
czącego Aleję Chopina i Aleję Sybira-
ków z ul. Mickiewicza. Pieniądze na to 
zadanie już wpłynęły  na konto gminy. 
– Dlatego rozważamy przeprowadze-
nie tej inwestycji jeszcze w tym roku – 
zapowiedział Lewandowski.

Po co te komisje
Piotr Zilbert: co składa się na wpły-
wy z tytułu odpłatnego nabycia pra-
wa własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości (łącznie 
2.431 tys. zł) poza planowaną sprze-
dażą dawnej siedziby MOKiS przy ul. 
Zdrojowej?

– W projekcie budżetu mają pań-
stwo na początku złożone wyjaśnienia 
opisowe. W tych wyjaśnieniach opiso-
wych jest tabelka, która pokazuje wy-
sokość sprzedaży lokali mieszkalnych, 
lokali mieszkalnych w przetargu, nie-
ruchomości niezabudowanych. Jest 
tam też ujęty budynek na ul. Zdrojo-
wej – odpowiedziała Katarzyna Skow-
ron. Dodała, że pierwotnie planowana 
kwota wpływów była większa, ale ob-
niżono ją „ostrożnościowo”.

– Pani skarbnik, czy pani spodzie-
wa się w tym roku zwrotu jakichś 
refundacji z inwestycji, które były 
wykonane w poprzednich latach? – 
kontynuował Zilbert. Skarbniczka 
odpowiedziała, że spodziewana jest 
refundacja dot. budowy wieży wido-
kowej na Orlicy (860 tys.) oraz mo-
dernizacji Alei Chopina. 

Radny Zilbert poprosił o dalsze 
szczegóły, ale zanim Katarzyna Skow-
ron odnalazła stosowne dane, po raz 
drugi wtrąciła się przewodnicząca. – 
Panie Piotrze, słuchając pana pytań, to 
się zastanawiam, po co w ogóle robi-
my komisje. Bo wszystkie te pytania 
można zadawać na komisjach. – Pani 
przewodnicząca, to jest debata budże-
towa. Niech pani mi nie mówi tutaj, 
bardzo proszę, jakie ja mam pytania 
zadawać w kwestii budżetu na debacie 
budżetowej, dobrze? A co do komisji, 
to ja się odniosę w swoim oświadcze-
niu, które będzie później.

Skarbniczka podała, że zwroty do-

tyczące obu wspomnianych inwestycji 
mają wynieść w br. 1.740 tys. zł. Po 
czym poparła opinię przewodniczącej 
w kwestii pytań zadawanych przez Zi-
lberta podczas tej sesji. 

Zaistnieć medialnie
Burmistrz: – Proszę nie brać tego do 
siebie, pani przewodnicząca, ale ja się 
czuję tutaj pomału, jakby to pan Piotr 
Zilbert był przewodniczącym Rady 
Miejskiej. Udziela głosu, mówi sobie, 
kiedy będzie podsumowywał i układa 
jakby program wypowiedzi, sesji. Nie 
wydaje mi się, że to jest prawidłowe 
podejście...

Przewodnicząca: – Panie burmi-
strzu, też mam takie odczucie. Nie 
mniej jednak może nie będziemy pro-
wadzić sporu przed kamerami na se-
sji.

Wiceprzewodniczący Robert Ko-
wal oznajmił, że przewodnicząca pro-
wadzi sesję prawidłowo. – To że pan 
Piotr zadał kilka pytań i chciał na każ-
de odpowiedzi od razu to też nie jest 
nic złego. To, że może nie zadał py-
tań na komisji, no to już jest akurat 
jego sprawa. (…) Jest spokój i niech tak 
zostanie. Nie napędzajmy złych emo-
cji – zaapelował. Burmistrz odparł, że 
nie chodziło mu o kwestię pytań, tyl-
ko próbę przejmowania przez radne-
go roli przewodniczącego. Hausner-
-Rosik poprosiła o nie kontynuowanie 
tego wątku, ale mleko już się rozlało.

Robert Kowal niby się wycofał, 
ale powiedział jeszcze kilka pojed-
nawczych słów. Małgorzata Hołyst 
nie zamierzała jednak rezygnować: 
– Bardzo mnie boli to, że... Są komi-
sje łączone, na których wszyscy radni 
do końca powinni być, jeżeli są kwe-
stie ważne, a budżet jest bardzo ważny. 
Więc uważam, że do końca powinni-
śmy byli być na komisjach i na ko-
misjach dyskutować. Tym bardziej, że 
przewodniczący komisji, też finanso-
wej, wczoraj zadał pytanie, czy jeszcze 
do budżetu są jakieś pytania. Nie ode-
zwał się nikt, nawet pan radny Piotr 
Zilbert. Pracujemy nad budżetem od 
zeszłego roku. I dzisiaj na sesji pan 
Piotr Zilbert ma bardzo dużo py-
tań. Więc mam pytanie do pana Pio-
tra: czy dzisiejsza pana aktywność ma 
przekonać radnych i mieszkańców o 
pana zaangażowaniu w sprawy mia-
sta? (…) Nie rozumiem tego pana wy-
stąpienia i mam wrażenie, że po pro-
stu na każdej sesji chce pan dobrze 
wypaść medialnie. Jeżeli uraziłam, 
przepraszam, ale tak to postrzegam i 
takie jest moje zdanie.

Kowal: – To są prawa demokra-
cji. Można się na komisjach nie od-
zywać, na sesji nikt nam też nie zabra-
nia. Niestety tak jest.

Hołyst: – Na komisjach mamy pra-
cować, bo też za to bierzemy pieniąż-
ki. To jest praca nasza.

To wszystko fikcja
Przyszedł czas na zapowiadane 
oświadczenie Piotra Zilberta. Radny 
zauważył najpierw, że dyskusja zarów-
no na wczorajszej komisji, jak i na se-
sji, pokazuje, jaka jest sytuacja gminy. 
– Jesteśmy w samym środku epide-
mii. Miasto w zasadzie, jak wiele miast 
górskich, jest unieruchomione. My w 
projekcie budżetu mamy takie założe-
nia, że na dochodach mamy plan re-
alizacji w wysokości 38 mln zł. Na wy-
datkach mamy 35 mln zł. Mamy mieć 
nadwyżkę w wysokości 2 mln 748 tys. 
zł. 

Zilbert podkreślił, że gmina stoi 
wobec paraliżującego zamknięcia jej 
gospodarki do końca lutego, a może 
nawet do końca maja. W związku z 
tym przedsiębiorcy z Zieleńca chcą 
zwolnienia z podatku od nierucho-
mości do końca roku. Jak to się ma 
do projektu dusznickiego budżetu, na-
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wet z jego uszczuplającymi poprawka-
mi? – W mojej opinii to jest fikcja 
wszystko, co tutaj na tym papierze 
jest nam przedstawione, niestety. 
Oczywiście, to nie jest wina ani pani 
skarbnik, ani nasza wina, ani miesz-
kańców. Ale wydaje mi się, że realia 
są całkiem inne, niż nam się to tutaj, 
że tak powiem, przedstawia w tym do-
kumencie. I chyba… Wydaje mi się 
też, że mimo wszystko wszyscy zdają 
sobie z tego sprawę.

Zilberta przeraziło zaprezentowa-
ne wcześniej przez skarbniczkę po-
równanie wpływów podatkowych w 
styczniu roku ubiegłego i bieżącego. 
– Więc ja uważam, że ten budżet jest 
zupełnie nierealny. Zupełnie niereal-
ny. Pan burmistrz roztacza tutaj jakąś 
cudowną wizję. Miasto jest całe w gir-
landach i w kolorowych flagach… No 
a mnie się wydaje… Mam nadzieję, że 
państwo też odnosicie takie wraże-
nie… Chociaż nie wydaje mi się, że ta-
kie wrażenie odnoszą gestorzy na Zie-
leńcu, że tak jest dobrze. Wobec tego 
chciałem na koniec powiedzieć tak: 
ja i moi koledzy, radny Wojciech Ku-
klis i radny Jakóbek, Mieczysław, bę-
dziemy głosowali przeciwko temu bu-
dżetowi. Bo nie będziemy potwierdzali 
fikcji, jaka jest według nas na tym… 
Zobaczymy na koniec roku, czy może 
jeszcze, nie daj Boże, wcześniej… Prze-
konamy się jaka będzie realizacja 
tych dochodów i tych wydatków. 

Przyjdzie lato
– My pracujemy nad projektem bu-
dżetu z autopoprawkami. Te kwoty 
dochodów, które pan przedstawił, i 
kwoty wydatków, są nieadekwatne do 
tego, nad czym pracujemy. Bo kwo-
ta dochodów to 33 mln, oczywiście w 
zaokrągleniu, kwota wydatków to 32 
mln – skorygowała skarbniczka gmi-
ny. Zauważyła jeszcze, że przecież rad-
ni, w imieniu których wystąpił Piotr 
Zilbert, mieli możliwość zgłosić swo-
je uwagi czy poprawki w trakcie prac 
nad projektem budżetu tak jak wszy-
scy.

– Wszyscy widzimy, jak jest cięż-
ko, nie tylko dla gestorów, ale też dla 
miasta. (…) Przypomnę tylko, jak było 
w tamtym roku (...). Sam zakładałem, 
że będzie bardzo źle w 2020. Tak na-
prawdę, przyszło lato, troszeczkę się to 
nadrobiło. I gdyby nie zamknięcie w 
październiku, listopadzie i grudniu, to 
myślę, że tamten rok byłby podobny 
jak 2019. I myślę, że nie można pa-
trzeć cały czas tak tylko pesymistycz-
nie, tylko popatrzmy na to wszystko 
optymistycznie. Dzisiaj jest źle, na-
wet bardzo źle, zapowiada się, że bę-
dzie bardzo źle. Ale może... przyjdzie 
lato (…) może część uda się nadrobić i 
może jeszcze państwo wyłuska jakieś 
pieniądze dla takich gmin, jak nasza 
– łagodził Robert Kowal, sam będący 
przedsiębiorcą w branży turystycznej. 

Katarzyna Skowron dopowiedzia-
ła jeszcze, powołując się na przykład 
ubiegłego roku, że jeśli realizacja do-
chodów gminy przebiega na niższym 
niż zakładano poziomie, to wstrzymu-
je się wydatki, które nie są koniecz-
ne. Na początku ub. roku ograniczano 
liczne wydatki, m.in. na zieleń. Miasto 
wycofało się też z niektórych plano-
wanych inwestycji. 

Szoł na wizji
Piotr Zilbert wywołał kolejną nerwo-
wą wymianę zdań, wskazując, że po-
dane przez skarbniczkę kwoty docho-
dów i wydatków budżetowych różnią 
się od tych w projekcie uchwały bu-
dżetowej. Różnią się, bo poprawki do-
piero zostaną lub nie zostaną wpro-
wadzone przez radę – tłumaczyła 
skarbniczka. Kwoty po uwzględnieniu 
poprawek były zresztą uwidocznio-
ne w załącznikach do projektu. Prze-

wodnicząca Hausner-Rosik podparła 
się nawet opinią radcy prawnego, któ-
ry potwierdził, że takie procedowanie 
projektu i poprawek jest prawidłowe. 
Zilbert próbował dowieść, że radni 
nie wiedzą nad czym debatują – pytał 
Roberta Kowala i Małgorzatę Hołyst 
o ostateczne kwoty dochodów i wy-
datków. – Panie Piotrze, robi pan szoł 
na wizji, nie mam nic w tej kwestii do 
powiedzenia. Jak panu się to podoba i 
tak ma wyglądać praca, ok – odpowie-
działa poirytowana radna.

– Tak sądziłem, że pani nie ma nic 
do powiedzenia, bo pani nawet nie 
wie, nad czym pani będzie głosować 
– odparował Zilbert.

– Pani przewodnicząca, bardzo 
przepraszam, ale to już jest napraw-
dę niegrzeczne. Wnoszę o to, żeby nie 
udzielać głosu w tej chwili już panu 
Piotrowi Zilbertowi i jeszcze go upo-
mnieć – zareagował burmistrz. Zil-
bert odpowiedział śmiechem. Prze-
wodnicząca zarządziła przerwę „żeby 
uspokoić emocje”.

Przerwa trwała piętnaście, zamiast 
zapowiadanych pięciu minut. Prze-
wodnicząca poprosiła Zilberta, by nie 
uchybiał powadze obrad. Nie było 
więcej chętnych do zabrania głosu.

Radni przyjęli budżet gminy na 
2021 r. dziesięcioma głosami. Prze-
ciwko zagłosowali Mieczysław Jakó-
bek, Wojciech Kuklis, Piotr Zilbert i 
Marcin Zuberski. Wstrzymał się od 
głosu Mateusz Rybeczka. Uchwalo-
no dochody w kwocie 33.558.904 
zł, a wydatki – 32.599.545 zł.

Ulga pandemiczna
Rada podjęła jednogłośnie uchwa-
łę w sprawie zwolnień z podatku 
od nieruchomości z powodu CO-
VID-19. Skarbniczka wyjaśniała, że 
projekt jest bezpośrednią konsekwen-
cją uchwały nr 6 Rady Ministrów z 12 
stycznia br., która dała gminom moż-
liwość odzyskania 80 proc. dochodów 
utraconych z tytułu zwolnień od po-
datku od nieruchomości, udzielanych 
przedsiębiorcom świadczącym usłu-
gi hotelarskie (w rozumieniu usta-
wy) i usługi związane z prowadze-
niem kolejek linowych i wyciągów 
narciarskich (wg PKD). Zwolnienie 
dotyczy oczywiście podatku od grun-
tów, budynków i budowli związanych 
z prowadzeniem działalności gospo-
darczej. Może być udzielone na pierw-
szy kwartał br. Ubiegający się o nie 
przedsiębiorcy muszą złożyć korek-
tę swojej deklaracji lub informacji w 
sprawie podatku.

– Czy podjęcie tej uchwały wpły-
nie na dochody budżetu, na tę uchwa-
łę, którą podjęliśmy pięć minut temu? 
– zapytał Piotr Zilbert. Wpłynie – po-
twierdziła skarbniczka. Kiedy będzie 
już można określić o ile mniejsze będą 
wpływy do kasy gminy z powodu tych 
zwolnień, trzeba będzie pomniejszyć 
w planie budżetowym dochody z ty-
tułu podatku od nieruchomości i po-
większyć dochody w innym dziale o 
80 proc. tej kwoty z tytułu zwrotu uzy-
skanego z budżetu państwa. Ponieważ 

terminy dot. ubiegania się o zwolnie-
nie z podatku są bardzo krótkie, Ro-
bert Kowal zaapelował do burmistrza 
o rozpowszechnienie informacji o 
możliwości uzyskania zwolnienia tak, 
aby jak najszybciej dotarła do przed-
siębiorców.

Tylko nie obrażać
Tym razem nie było pytań do burmi-
strza związanych ze sprawozdaniem 
z jego bieżącej pracy. Ostatni punkt 
sesji – interpelacje, zapytania, wol-
ne wnioski, sprawy różne rozpoczę-
ła radna Patrycja Bednarz. – Miałam 
się już nie odzywać, ale tak na podsu-
mowanie chciałam tylko, na koniec… 
Wcześniej nie chciałam już podsycać 
emocji w trakcie dyskusji o budże-
cie, bo i tak już były w zenicie. Jed-
nak dziwi mnie troszeczkę, bo… Panie 
Piotrku, pracuje pan w jednostkach 
samorządowych od lat i dobrze pan 
wie, jak wygląda praca nad budżetem 
i sam budżet. I że wszystkie gminy tak 
naprawdę borykają się z tym samym 
problemem, zwłaszcza w obecnej sy-
tuacji. Odnoszę jednak czasem wraże-
nie, że…, nie wiem, że obrał pan sobie 
cel i za wszelką cenę chce udowod-
nić, jak jest źle. Ale jakoś nie słysza-
łam od pana propozycji, co zrobić, 
żeby było lepiej. A przecież jeste-
śmy tu wszyscy dla mieszkańców i dla 
miasta. Po to, żeby sobie wspólnie ja-
koś radzić, wspólnie rozwiązywać pro-
blemy, a nie dla zasady wszystko boj-
kotować.

Zilbert: – Pani Patrycjo, od dwóch 
lat staram się państwu zwracać uwagę 
na takie rzeczy, bardzo proste, że nie 
należy wyprzedawać majątku gminy, 
który, tak jak na przykład w tej chwi-
li budynek na Zdrojowej, niszczeje od 
półtora roku, jest niezagospodarowa-
ny. Jego wartość na dzień dzisiejszy… 
Nie wiem, jaka jest, prawdopodob-
nie będzie robiona nowa wycena do 
sprzedaży, to się przekonamy… Że 
trzeba budżet planować na takim po-
ziomie, żeby on był realny. Że nie na-
leży wyprzedawać najlepszych dzia-
łek na Zieleńcu itd. itd. Ja bardzo się 
cieszę ostatecznie, że w końcu dowie-
dzieliśmy się… państwo przegłosowa-
li, jak ostatecznie będą wyglądać do-
chody i wydatki budżetu na ten rok, 
bo wydaje mi się, że nie wszyscy mie-
liśmy tego świadomość. A ja przy-
znam szczerze… Rzeczywiście pracu-
ję od wielu lat w samorządzie i byłem 
też przewodniczącym rady. Wydaje 
mi się, że nigdy nie dopuściłbym 
do takiej sytuacji, żeby radni nie 
wiedzieli nad czym głosują w ta-
kim temacie, jak uchwała budże-
towa. Oczywiście, zgadzam się z pa-
nią, że tu trzeba wspólnie do przodu w 
jednym celu, żeby było dobrze i dekla-
ruję wszelką współpracę…

Przewodnicząca: – Panie Piotrze, 
pan nas obraża troszeczkę. Bo to pan 
wykazał, że pan nie wie, jakie są war-
tości w autopoprawkach…

Zilbert: – Ja wiem, pani przewodni-
cząca, że państwo najchętniej odebra-
libyście mi w ogóle głos. Ale wydaje 

mi się, że w samorządzie jednak nie 
na tym rzecz polega.

Przewodnicząca: – Proszę nas po 
prostu tylko nie obrażać.

Wrak jako własność
Dyskusja wróciła do meritum, gdy 
głos zabrał Wojciech Kuklis. Rad-
ny zwrócił uwagę na ostatnie wykro-
ty na ścieżkach zdrowia, przeszkadza-
jące spacerowiczom. Drugi problem 
– nieodśnieżony parking przy Sołty-
siej Kopie. W związku z tym turyści 
wybierający się szlakiem na Orlicę 
zostawiają auta wzdłuż drogi woje-
wódzkiej, co utrudnia ruch.  Trzecia 
sprawa – schody pomiędzy ul. Zdrojo-
wą a Orzechową: – Ludzie się strasz-
nie skarżą, tam już nie ma balustrad, 
są połamane, schody wiszą w powie-
trzu – relacjonował Kuklis. 

– Ta sprawa była już poruszana i 
burmistrz przyrzekł, że to zrobi. I do 
dzisiaj nie zrobił – wytknął Ryszard 
Olszewski.

Mieczysław Jakóbek chciał wie-
dzieć, czy gmina przeprowadziła już 
przetargi na odbiór odpadów oraz na 
utrzymanie zieleni w mieście. Ponad-
to zwrócił uwagę na spalony samo-
chodowy wrak, stojący na parkingu 
przy ul. Wojska Polskiego.

Przetargi na odbieranie odpadów i 
utrzymanie zieleni są w przygotowa-
niu  – poinformował burmistrz. Co do 
wraku: – Prawo nas tu trochę ograni-
cza i nie możemy po prostu sami tego 
samochodu stamtąd wywieźć – tłuma-
czył. Wszczęto odpowiednią procedu-
rę, policja ustaliła właściciela, który 
jest mieszkańcem innej miejscowości. 
Niestety, nie odbiera od miasta kore-
spondencji. Formalności muszą być 
jednak dopełnione, zanim podejmie 
się jakieś inne działania w celu usu-
nięcia szpetnego wraku.

Burmistrz obiecał, że w kwestii 
udrożnienia ścieżek zdrowia zwró-
ci się do DZK, a w sprawie odśnie-
żania parkingu – do Lasów Państwo-
wych, które są jego właścicielem. Co 
do schodów – wyśle pracowników, by 
ocenili, co należy tam zrobić.

Sprzedaż 
czyli inwestycja
Realizacją projektu, z którego dofi-
nansowywana jest mieszkańcom wy-
miana starych pieców, interesowała 
się radna Krystyna Cieślak. – Jeżeli 
chodzi o projekt „Czyste powietrze”, 
który jest w tej chwili realizowany na 
obszarze powiatu kłodzkiego… Wcze-
śniej, jak zaczynaliśmy realizację tego 
projektu, mieliśmy informację, że wy-
niki poznamy w lutym. Wydaje mi się, 
że niestety wyników w lutym nie po-
znamy, dlatego, że obecnie jesteśmy 
na etapie oceny formalnej, a przed 
nami jeszcze ocena merytoryczna. 
Więc podejrzewam, że wyniki... to 
może marzec, kwiecień. Niestety, tak 
to się ułożyło. My nie sprawdzamy 
tych wniosków – i to po raz kolejny 
podkreślam – informowała wicebu-
rmistrzyni. Wnioski z jednej gminy 

sprawdzane są w innej, weryfikuje je 
też instytucja wiodąca projektu, czyli 
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodz-
kiej. 

Karolina Łuszczki przypomniała, 
że termin składania wniosków o do-
finansowanie został wcześniej prze-
dłużony do końca listopada, co prze-
sunęło też inne terminy. Ponadto nie 
wszystkim gminom udaje się spraw-
dzić wnioski na czas. – Proszę jeszcze 
o cierpliwość. Myślę, że niebawem 
mieszkańcy zaczną otrzymywać pi-
sma z prośbą o ewentualne wyjaśnie-
nia, poprawki do wniosków i tego pro-
szę też się nie bać. Bo tak jak państwa 
informowaliśmy, jedyną możliwością 
odrzucenia wniosku na etapie oceny 
formalnej było niedołączenie audytu, 
a taka sytuacja u nas w gminie nie wy-
stąpiła, bo tego mocno pilnowaliśmy.

Czy w najbliższym czasie będzie 
ogłoszony jakiś inny program na do-
finansowanie wymiany pieców? – za-
pytała przewodnicząca. Na razie nie. 
Ale jak tylko pojawi się możliwość po-
zyskania środków na ten cel, to gmina 
na pewno z niej skorzysta – zapewniła 
wiceburmistrzyni. Burmistrz dodał, że 
ostatnio zarysowała się pewna szansa, 
że będą pieniądze na kontynuowanie 
likwidacji źródeł niskiej emisji.

Jak długo jestem w radzie, za-
wsze częścią budżetu były docho-
dy ze sprzedaży majątku – Robert 
Kowal odniósł się do wypowiedzi Pio-
tra Zilberta. Przypomniał, że to rada 
decyduje, czy burmistrz może coś 
sprzedać, czy nie. Jego zdaniem po-
winno się sprzedawać majątek, który 
potencjalnie może potem generować 
podatki dla gminy.

Zastrzyk  
na trudne chwile
Burmistrz podziękował radnym, 
skarbniczce i pracownikom działu fi-
nansowego oraz wiceburmistrzyni 
za wielogodzinną pracę nad projek-
tem budżetu. A nie była to praca ła-
twa – zaznaczył. – Mam nadzieję, że 
ta główna praca, która jest wykony-
wana podczas komisji, będzie potem 
owocowała merytorycznymi, krót-
kimi sesjami, które powinny być już 
tak naprawdę tylko i wyłącznie ta-
kim finałem tych naszych prac pod-
czas komisji. Jeszcze raz serdecznie 
wszystkim państwu dziękuję. I – jak 
obiecałem dzisiaj – będziemy z panią 
skarbnik monitorować sytuację. Wie-
my, że ona jest nadzwyczajna. 

Przewodnicząca również podzięko-
wała Katarzynie Skowron za jej pracę 
oraz za to, „że wytrzymuje nasze emo-
cje związane z uchwałami”. 

Robert Kowal wrócił do trwają-
cych Otwartych Mistrzostw Europy 
w Biathlonie.  Podkreślił, że odbywają 
się one bez dofinansowania z budże-
tu gminy. A jednocześnie… – Te mi-
strzostwa dały teraz wielu przed-
siębiorcom, m.in. mnie, jakiś 
zastrzyk na to, żeby przetrwać te 
trudne chwile. Nie pamiętam, jaka 
to będzie kwota, ale jak będzie wyli-
czenie, to zobaczycie państwo, ile zo-
stało u dusznickich przedsiębiorców 
– powiedział. – Panie burmistrzu, trzy-
mam kciuki, żeby impreza się do koń-
ca udała i żeby się zapięło całkowicie 
finansowanie i po imprezie, po pod-
sumowaniu, mam nadzieję, że będę 
mógł panu złożyć gratulacje. I całej 
ekipie, która przy tym pracowała.

Jeszcze skarbniczka odwzajemniła 
podziękowania burmistrzowi i wszyst-
kim radnym „za bardzo, bardzo ciężką 
pracę w komisjach, za różne pomy-
sły i za to, że pomagają znaleźć roz-
wiązania”. – Jest to trudny czas dla nas 
wszystkich i powinniśmy się wspierać 
– takimi słowami zamknęła trzyipół-
godzinną sesję przewodnicząca rady 
Aleksandra Hausner-Rosik.

Krzysztof Jankowski
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Biathlonowe Euro
DZIAŁO SIĘ W DUSZNIKACH

Podczas tegorocznych Otwartych Mistrzostw Europy w Biathlonie usłyszeliśmy dwukrotnie Mazurka
Dąbrowskiego, a polska reprezentacja w klasyfikacji medalowej zdobyła pierwsze miejsce ex aequo
z Łotwą, wyprzedzając Norwegię, Niemcy i Ukrainę. Mistrzostwa odbyły się w dniach 24–31 stycznia 2021. 
Partnerem wydarzenia był Tauron Ekoenergia.

Wpadła po złoto
Rywalizację w Mistrzostwach Europy 
na Tauron Duszniki Arena otworzył 
bieg indywidualny kobiet na dystan-
sie 15 km (27 stycznia). Wśród za-
wodniczek na starcie znalazły się trzy 
polki: Hojnisz-Staręga, Gwizdoń i To-
maszewska. I od razu był to świetny 
początek dla reprezentacji Polski, za 
sprawą Moniki Hojnisz-Staręgi, która 
w imponującym stylu została mistrzy-
nią Starego Kontynentu.

Początek rywalizacji był bardzo wy-
równany. Po pierwszym strzelaniu 

znaczna część ze startujących 118 za-
wodniczek zachowała czyste konto i 
Polka zajmowała piąte miejsce, przy 
niewielkich różnicach czasowych po-
między zawodniczkami. Drugą wizytę 
na strzelnicy Hojnisz-Staręga zakoń-
czyła z jednym pudłem i doliczoną 
karną minutą. Jednak wyraźnie przy-
spieszyła bieg i nadrobiła część star-
ty na trasie, co w połączeniu z bez-
błędnym trzecim strzelaniem dało 
jej czwartą pozycję. Liderem zosta-
ła natomiast Anastasiya Mekrushyna 
(UKR) przed Kukliną (RUS) i Anasta-
sią Shevchenko (RUS). Tempo bie-

gu naszej reprezentantki było na tyle 
mocne, że na ostatnie strzelanie wbie-
gła jako druga. Polka po raz trzeci 
pięcioma strzałami zamknęła wszyst-
kie zapadki automatu strzelniczego i 
ruszyła na trasę tuż za Merkushyną. 
Szybko ją wyprzedziła, by utrzymać 
prowadzenie do mety.

– Od samego początku było mi 
ciężko, ale była to raczej kwestia wa-
runków na trasie, a nie mojej dys-
pozycji. Głęboki śnieg nie pomaga, 
zwłaszcza w biegu na tak długim dy-
stansie jak 15 km. Po ostatnim strze-
laniu byłam tak zmęczona, że naszła 

mnie myśl „a niech sobie ta Merku-
szyna wygra”. W połowie okrążenia 
zdałam sobie jednak sprawę, że mimo 
dużego zmęczenia odrabiam stra-
ty. Byłam na bieżąco z czasami, tra-
sa była bardzo dobrze obstawiona. 
To na pewno duży pozytyw startowa-
nia w Polsce. Pociesza mnie, że udało 
się tak pobiec, mimo dość kiepskiego 
samopoczucia na trasie. To znaczy, że 
są jeszcze rezerwy – powiedziała Hoj-
nisz-Staręga. Dla zawodniczki z Cho-
rzowa złoty medal z Dusznik-Zdro-
ju to czwarty krążek zdobyty na ME. 
Srebro na szyi zawiesiła Merkushyna, 

a brąz Kuklina. Magdalena Gwizdoń 
zajęła miejsce 43. (+ 3 minuty karne), 
a Natalia Tomaszewska 74. (+ 4 minu-
ty karne). Było to jedyny występ Mo-
niki Hojnisz-Staręgi na mistrzostwach 
w Dusznikach, co było wiadomo jesz-
cze przed startem.

Po rywalizacji kobiet na starcie sta-
nęli panowie. W biegu na 20 km zwy-
ciężył Andrejs Rastorgujevs z Łotwy. 
Najlepszy z Polaków był Grzegorz 
Guzik, który zajął miejsce 40. Rasto-
rujevs miał już na swoim koncie ty-
tułu mistrza Europy w biegu indywi-
dualnym z 2014 r. i w sprincie z 2018. 

Monika Hojnisz-Staręga wywalczyła złoty medal w konkurencji inaugurującej mistrzostwa - biegu indywidualnym na 15 km
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Na Tauron Duszniki Arena wzboga-
cił się o trzecie złoto. Łotysz spudło-
wał na pierwszym strzelaniu i notował 
wówczas dopiero 45. czas. W kolej-
nych próbach strzeleckich był już jed-
nak bezbłędny, dzięki czemu awanso-
wał najpierw do pierwszej dziesiątki, 
później na drugie miejsce, by ostatecz-
nie po 16 km rywalizacji objąć prowa-
dzenie. Pozostałe miejsca na podium 
zajęli Norwegowie. Srebro wywalczył 
Erlend Bjoentegaard, a brąz Endre 
Stroemsheim.

Polacy zajęli kolejno miejsca: 62. A. 
Nędza-Kubiniec, 79. M. Szwajnos, 84. 
P. Pancerz, 105. W. Skorusa, 109. T. Ja-
kieła. Na mecie zameldowało się 138 
zawodników ze 141 startujących.

Biathlon w pandemii
Tegoroczne Mistrzostwa były wyjąt-
kowe ze względu na reżim sanitarny, 
wprowadzony przez IBU w związku z 
pandemią COVID-19. Zawody odbyły 
się bez udziału publiczności, a kibice 
rywalizację mogli śledzić tylko w re-
lacjach medialnych. Wstęp na obiekt 
miała bardzo ograniczona liczba osób 
– zmniejszono liczbę sędziów i wolon-
tariuszy, a każdy, zanim odebrał akre-
dytację upoważniającą do wejścia na 
teren zawodów, musiał przejść test 
na koronawirusa. Ta sama zasada ty-
czyła się zawodników, członków ekip 
czy mediów. Dodatkowo osoby ma-
jące bliższy kontakt z zawodnikami 
oraz sami zawodnicy byli badani po-
nownie podczas zawodów. W tym celu 
IBU przywiozło własne laboratorium, 
które umieszczono w Teatrze Zdrojo-
wym im. F. Chopina. Pozwala to Unii 
Biathlonu na bieżąco monitorować 
uczestników wszystkich zawodów, bo 
wyniki z wymazów są dostępne już po 
trzech godzinach. 

Bardzo mocno ograniczono kon-
takt pomiędzy zawodnikami, a media-
mi. Dziennikarze i fotografowie mieli 
tylko trzy wyznaczone strefy na sta-
dionie, gdzie mogli się poruszać. Na 
obiekcie bardzo restrykcyjnie prze-
strzegano noszenia maseczek z filtra-
mi, zarówno na zewnątrz, jak i w po-
mieszczeniach. Zawodnicy ściągali je 
tylko na czas startu lub treningów.

COVID-19 zmienił również zasady 
dekoracji zawodników. Medale wraz z 
kwiatami i upominkami od organiza-
torów czekały na zwycięzców przy po-
dium na specjalnym stoliku. Zawodni-
cy w kolejności podchodzili po swój 
medal, zakładali go sami sobie na szy-
ję i stawali na odpowiednim stopniu 
podium. Uśmiechy na twarzach za-
krywały szczelnie maseczki, a radość 
i wzruszenie można było wyczytać tyl-
ko z oczu. Nie było również trady-
cyjnego ściskania się i gratulacji po-
między rywalami. Te przyjęły formę 
„żółwika” butami lub bukietami kwia-
tów. Natomiast prezydent IBU Olle 
Dahlin i burmistrz Dusznik-Zdroju 
Piotr Lewandowski składali gratulacje 
poprzez ukłon i zdjęcie czapki przed 
każdym z zawodników stojącym na 
podium. 

Piątkowe sprinty
Po dniu przerwy (29.01) zawodnicy 
rywalizowali w biegach sprinterskich. 
Wśród pań najszybsza okazała się Ło-
tyszka Baiba Bendika, a w rywalizacji 
panów triumfował Szwajcar Martin 
Jaeger. Tego dnia na starcie pań zoba-
czyliśmy sześć Polek. Najlepszy rezul-
tat uzyskała Magdalena Gwizdoń, któ-
ra jako jedyna z naszych zawodniczek 
była bezbłędna na strzelnicy. Pozwoli-
ło jej to wywalczyć 15. miejsce. Kami-
la Żuk po dwóch błędach na strzelni-
cy zajęła miejsce 18. Dwukrotnie na 
strzelnicy myliły się również Kinga 
Zbylut (32. m.), Anna Mąka (49. m.) 
i Natalia Tomaszewska (77. m.). Ka-
rolina Pitoń z trzema pudłami zaję-

ła miejsce 93. Srebro wywalczyła Ka-
roline Erdal (NOR), a brąz Anastasia 
Shevchenko (UKR).

Podczas rywalizacji panów Polskę 
ponownie reprezentowało sześciu za-
wodników. Tym razem najlepszym 
był dopiero 69. wynik Grzegorza Gu-
zika. A. Nędza-Kubiniec był 81., W. Fi-
lip – 88., M. Szwajnos – 92., T. Jakieła – 
104., P. Pancerz – 114. Srebro zdobył 
Said Karimulla Khalili (RUS), a brąz 
Johannes Kuehn (GER).

Złota Żuk
Ostatnią indywidualną konkurencją 
mistrzostw Europy były biegi pości-
gowe rozgrywane w sobotę (30.01). 
Prawo startu uzyskało po 60 najszyb-
szych zawodników w sprincie w kate-
gorii pań i panów. Zwyciężczyni biegu 
sprinterskiego Baiba Bendika swoje 
prowadzenie zdołała obronić tylko do 
pierwszego strzelania. Jeden niecelny 
strzał kosztował ją spadek o trzy loka-
ty. Najlepsza z Polek – Kamila Żuk – 
dzięki bezbłędnemu strzelaniu awan-
sowała z 18. miejsca na 9. Polka po 
drugiej wizycie na strzelnicy była już 
na miejscu szóstym. Do prowadzącej 
Kukliny traciła 55 sekund, ale strata 
do trzeciej Erdal wynosiła już tylko 25 
s. Z każdym przebiegniętym przez Po-
lkę metrem przewaga Rosjanki mala-
ła. Po trzecim strzelaniu było to już 
tylko 11 sekund. Na czwartej pętli bie-
gowej Kamila Żuk dogoniła czołówkę 
i cała czwórka jednocześnie wjechała 
na ostatnie strzelanie. Polka jako jedy-
na z grupy strzeliła „pięć na pięć” i z 
przewagą kilkunastu sekund wyrusza-
ła na ostatnią rundę biegową. Walka 
o zwycięstwo toczyła się do samego 
końca, a różnice czasowe pomiędzy 
zawodniczkami były nieznaczne. Na 
mecie 10 km biegu zameldowała się 
z trzynastosekundową przewagą nad 
drugą Karolinę Erdal (NOR) i trzecią 
Aasne Skrede (NOR), która finiszowa-
ła trzy sekundy po swojej rodaczce. 
Za niecałe kolejne trzy sekundy po 
niej na metę wbiegła Larisa Kuklina 
(RUS). Druga reprezentantka polski, 
Magdalena Gwizdoń, pudłowała sied-
miokrotnie i zajęła 50. miejsce.

– Startowałam zmotywowana, 
chciałam sumiennie ze strzelania na 
strzelanie przesuwać się w górę klasy-
fikacji i walczyć o jak najlepszy rezul-
tat. Przede wszystkim chciałam jed-
nak sobie udowodnić, co potrafię na 
strzelnicy. Udało się i to było coś nie-
samowitego – powiedziała na mecie 
Żuk. Początkowo Kamila była przewi-
dziana do startu w sztafecie mieszanej. 
Trener Michael Greis zmienił jednak 
koncepcję i po sprincie zdecydował, 
że 23-latka zamiast w niedzielę, pobie-
gnie w sobotnim biegu pościgowym. 
Decyzja ta okazała się strzałem w 
dziesiątkę. Polka zanotowała występ 
wręcz idealny, który dał jej pierwszy 
seniorski sukces. Naszą reprezentant-
kę z rytmu nie wyprowadziła nawet 
wywrotka na trzecim okrążeniu. Przy-
pomnijmy, że Kamila Żuk to absol-
wentka Szkoły Mistrzostwa Sportowe-
go w Dusznikach-Zdroju.

W biegu pościgowym panów nie zo-
baczyliśmy żadnego z reprezentantów 
naszego kraju. Rywalizację wygrał Ar-
tem Pryma (UKR), któremu w zwycię-
stwie nie przeszkodziły trzy pomyłki 
na strzelnicy. Tutaj również czołówka 
była bardzo blisko siebie, bo srebro 
wywalczył Czech Michał Krcmar ze 
stratą 6 sekund, a brąz Norweg Ha-
avard Gutuboe Bogetveit, który stracił 
do Prymy sekund dwanaście.

Szczęśliwa 
trzynastka
Kamila Żuk zdobyła trzynasty medal 
mistrzostw Europy w historii polskie-
go biathlonu. Pierwszy wywalczyła w 
1994 r. podczas biegu indywidualne-

Kamila Żuk – absolwentka 
dusznickiej Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego wywalczy-
ła złoto w biegu pościgo-
wym, do którego wystarto-
wała z 18 pozycji

W Otwartych Mistrzo-
stwach Europy udział
wzięło blisko 300
zawodników z całego
świata

Magdalena Gwizdoń – 
najbardziej doświadczona 
reprezentantka Polski – 
najlepszy wynik uzyskała w 
biegu sprinterskim kończąc 
go na 15. miejscu
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go na 15 km w fińskim Kiontiolahti 
Halina Pitoń. Później złoto zdobywa-
ły Anna Stera (1997, Windischgarten, 
sprint 7,5 km), Magdalena Gwizdoń 
(2000, Zakopane, sprint 7,5 km), Mag-
dalena Grzywa (2000, Zakopane, bieg 
na dochodzenie na 10 km). Następ-
nych  pięć tytułów dla naszego kra-
ju zdobywał Tomasz Sikora (2000, 
2004, 2007, 2008). Na kolejny medal 
po sukcesach Sikory musieliśmy cze-
kać do 2013 r., kiedy to w bułgarskim 
Bansku Monika Hojnisz-Staręga zwy-
ciężyła w biegu na dochodzeni na 10 
km. W tym roku do tej listy dopisali-
śmy ponownie Hojnisz i właśnie Żuk.

Sztafety 
na koniec
Ostatnimi konkurencjami dusznic-
kich ME były rozegrane w niedzielę 
(31.01) sztafety mieszane. W pojedyn-
czej sztafecie polska para Gwizdoń 
i Szwajnos zajęła 21. miejsce na 27 
startujących. Zwyciężyła sztafeta nie-
miecka: Stefanie Scherer i Justus Stre-
low, drugie miejsce zajęli Francuzi w 
składzie Caroline Colombo i Emilien 
Claude. Trzecia do mety doiegła re-
prezentacja Rosji: Larisa Kuklina i Ev-
geniy Garanichev.

Ostatnią konkurencją była sztafe-
ta długa. Reprezentacja Polski:  Zby-
lut, Mąka, Nędza-Kubiniec, Guzik za-
jęła 11. miejsce plasując się dokładnie 
w połowie stawki. Najmocniejsza oka-
zała się sztafeta Norwegów, którzy 
przez całe zawody byli bardzo blisko 
od zdobycia złota. Udało się to dopie-
ro w ostatniej konkurencji (E. Kalken-
berg, A. Skrede, E. Bjoentegaard, S. 
Bakken). Srebro zdobyli Niemcy (V. 
Voigt, M. Deigentesch, D. Schmuck, P. 
Nawrath), a brąz Ukraina (I. Petrenko, 
V. Semerenko, B. Tsymbal, A. Pryma).

W tabeli medalowej reprezentacja 
Polski (złote medale Hojnisz-Starę-
gi i Żuk) wspólnie z Łotyszami zaję-
ła pierwsze miejsce. Najwięcej medali, 
bo aż siedem, wywalczyła reprezenta-
cja Norwegii.

W Otwartych Mistrzostwach Euro-
py wzięło udział blisko 300 zawodni-
ków z całego świata. Wśród 37 repre-
zentacji narodowych startujących w 
Dusznikach-Zdroju były: australijska, 
kanadyjska, brazylijska, nowozelandz-
ka, japońska i kazachska.

Burmistrz Piotr Lewandowski: – 
Otwarte Mistrzostwa Europy 2021 w 
Dusznikach-Zdroju już za nami. Prze-
żyliśmy niesłychane emocje sporto-
we. Nieprzewidywalność, ekscytacja, 
napięcie do ostatniego strzału, walka 
do ostatnich metrów – to jest właśnie 
piękno biathlonu, które mogliśmy po-
dziwiać na naszych dusznickich tra-
sach. Mistrzostwa nie mogłyby się 
odbyć bez wsparcia wielu osób, insty-
tucji, firm i stowarzyszeń. W szczegól-
ności dziękuję Międzynarodowej Unii 
Biathlonu za zaufanie i powierzenie or-
ganizacji mistrzostw Dusznikom wła-
śnie. To był dla nas zaszczyt! Dziękuję 
premierowi Rzeczypospolitej Polskiej 
panu Mateuszowi Morawieckiemu za 
finansowe wsparcie organizacji mi-
strzostw oraz Ministerstwu Sportu za 
pomoc w modernizacji obiektu. Dzię-
kuję partnerom wydarzenia, którymi 
są Tauron Ekoenergia, 4F, Wysowian-
ka oraz CEKOL. Wielkie podziękowa-
nia dla Lasów Państwowych – Nadle-
śnictwa Zdroje. Wyrazy wdzięczności 
dla żołnierzy 22. Batalionu Piechoty 
Górskiej za fizyczne wsparcie organi-
zacji. Dziękuję za pomoc Miejskiemu 
Zespołowi Szkół – Szkole Mistrzostwa 
Sportowego w Dusznikach-Zdroju.

Kolejne zawody pod egidą Unii 
Biathlonu już w styczniu 2022 r., kiedy 
to po raz kolejny na Tauron Duszniki 
Arenie będziemy gościć Puchar IBU.

Szymon Korzuch
foto: KORZUCH

Restrykcje sanitarne 
najbardziej widoczne 
były podczas ceremonii 
dekoracji

Zawodnicy na podium 
wymieniali "żółwiki" 
bukietami kwiatów lub 
butami

Zwycięzcy dekorowali 
medalami samych siebie 
lub jak na zdjęciu part-
nera ze sztafety

Uścisk dłoni został
zastąpiony zdjęciem 
czapki i ułonem
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Zaszczep się
i uchroń siebie
oraz swoich bliskich 
przed zakażeniem!
Zapisy na szczepienia ruszyły 15 stycz-
nia 2021 r.  Żeby szczepienia poszły 
możliwie najsprawniej, proces  ten zo-
stał podzielony na etapy. W pierwszej 
kolejności zaszczepieni zostali pra-
cownicy sektora ochrony zdrowia i 
osoby zatrudnione w placówkach ca-
łodobowej opieki. Aktualnie trwają 
sczepiania seniorów, pensjonariuszy 
Domów Pomocy Społecznej i Zakła-
dów Opiekuńczo-Leczniczych, a tak-
że pracowników służb mundurowych 
i nauczycieli. Kolejny etap przewiduje 
szczepienie osób poniżej 60 roku ży-
cia z chorobami przewlekłymi, a na-
stępnie pozostałą część społeczeństwa.

Wykaz punktów szczepień znaj-
dziesz na stronie rządowej gov.pl/
szczepimysie. W Dusznikach-Zdro-
ju zaszczepić się możesz w Przychod-

ni Salus przy ulicy Dworcowej oraz w 
Sanatorium Jan Kazimierz przy uli-
cy Zielonej. W gminie uruchomiony 
został darmowy dowóz do punktów 
szczepień. Ponadto osoby z obiek-
tywnymi i niemożliwymi do przezwy-
ciężenia we własnym zakresie trud-
nościami w dotarciu do punktów 
szczepień skorzystać mogą – po kon-
sultacji z lekarzem – z usług mobilne-
go zespołu szczepiącego.  

Jedynie szczepiąc siebie i swoich 
bliskich możemy przerwać łańcuch 
zakażeń. Po zaszczepieniu nie bę-
dziemy dla wirusa atrakcyjnym no-
śnikiem. Szczepienia są dobrowolne, 
ale im więcej osób się zaszczepi, tym 
szybciej zwalczymy pandemię i wróci-
my do normalności.  

SR

Darmowy transport
na szczepienia
przeciw COVID-19
Od dnia 15 stycznia br. w gminie 
Duszniki-Zdrój uruchomiony został 
telefon, dedykowany seniorom i oso-
bom niepełnosprawnym, które nie 
mogą samodzielnie dotrzeć do punk-
tu szczepień. Celem działań gminy 
jest zapewnienie transportu do punk-
tów szczepień osób mających trudno-
ści w samodzielnym dotarciu do tych 
miejsc.

Bezpłatny dowóz na szczepienie 
przysługuje w konkretnych przypad-
kach dla osób:
• w grupie wiekowej 70+, mających 

trudności w poruszaniu się lub bez 
możliwości samodzielnego dotarcia 
do punktu szczepień,

• posiadających ważne orzeczenie 
o niepełnosprawności w stopniu 
znacznym (kod R lub N lub od-
powiednio I grupa z ww. schorze-
niem)

Osoby mające problem z samodziel-
nym poruszaniem się, mogą sko-
rzystać z transportu wraz ze swoim 
opiekunem. Usługa transportu nie 
obejmuje osób leżących lub nie po-
ruszających się. W takim przypadku 
możliwe jest umówienie szczepienia 
w domu.

Aby umówić transport na szcze-
pienie, należy skontaktować się pod 
nr tel. 748 697 660 (telefon aktywny 
będzie od poniedziałku do piątku, w 
godz. 8:00 – 15:00).

Podczas rozmowy telefonicznej na-
leży wskazać termin i miejsce szcze-
pienia, podać informację o stopniu 
niepełnosprawności oraz wskazać ad-
res pod który ma podjechać trans-
port. Usługa obejmuje przejazd z 
domu do punktu szczepień oraz po-
wrót do domu po wykonaniu szcze-
pienia.

PS

Wolontariusze, sędziowie 
i komitet organizacyjny 
OECH 2021
fot. G. Moździerz

Pogoda podczas zawodów 
była bardzo zmienna – 
zawodnicy startowali za-
równo podczas obfitych 
opadów śniegu, jak i w 
pełnym słońcu

Na starcie poszczegól-
nych biegów zobaczyli-
śmy reprezentantów
38 krajów z 5 kontynen-
tów. Na zdjęciu Kazuki 
Baisho z Japoni
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Na luz jeszcze
za wcześnie

KRONIKA CZASÓW ZARAZY (11)

Pomimo opóźnień w dostawach szczepionek, w połowie lutego Polska jest jednym z liderów szczepień w Europie.
Co więcej, z jednego z ostatnich sondaży wynika, że już nawet trzy czwarte Polaków chce się zaszczepić przeciwko COVID-19.
To cieszy, bo przybliża wytęskniony przez wszystkich powrót do normalności. Na to jednak musimy jeszcze trochę poczekać. 
No i się pilnować. Bo walka z wirusem wciąż trwa, a jego nowe, bardziej zaraźliwe odmiany stanowią ogromne zagrożenie.

16 stycznia
 � Od początku pandemii w powie-
cie kłodzkim zaraziło się 4.152 
osoby. Zmarło w związku z infek-
cją 124 mieszkańców.

 � W województwie dolnośląskim od 
początku pandemii zakaziło się 
94.989 osób, zmarło 2.210.

 � W kraju aktualnie zakażonych 
jest 223.324 osób. Średnia zaka-
żeń na 100 tys. mieszkańców w cią-
gu ostatnich siedmiu dni to 21,31. 
Liczba zakażonych pacjentów wy-
magających respiratorów wynosi 
1.608. Liczba osób na kwarantan-
nie to 172.827. W ciągu miesiąca 
wykryto 270 tys. nowych zakażeń. 
Od początku pandemii zakaziło się 
już 1.429.619 mieszkańców naszego 
kraju, wyzdrowiało 1.173.087, zmar-
ło 33.201. Wykonano 8 mln testów 
na obecność koronawirusa i 437 
tys. szczepień przeciwko COVID-19.

 � Na świecie wykryto dotąd 94,6 
mln zakażeń koronkarstwem, 
zmarło ponad 2 mln osób. W 
czołówce statystyki zakażeń są na-
dal wielkie kraje – Stany Zjedno-
czone (24 mln infekcji i ponad 400 
tys. zmarłych), Indie (10,6 mln, 152 
tys.) i Brazylia (8,4 mln, 208 tys.). 
Jednak w przeliczeniu na 1 milion 
mieszkańców USA są na 7. miej-
scu, Indie na 113., Brazylia na 33. W 
czołówce listy są Andora, Gibraltar 
i Czarnogóra. Na czwartym miejscu 
Czechy, w których wykryto 82,5 tys. 
zakażeń na 1 mln mieszkańców. 
Polska jest na 38. miejscu (37,8).

 � Końca pandemii nie widać. Krzy-
wa aktywnych przypadków w skali 
globu wciąż ostro pnie się do góry, 
podobnie jak krzywa zgonów. Na-
dzieją są masowe szczepienia. Lide-
rem w skali świata pozostaje Izrael, 
który zdążył już zaszczepić pierw-
szą dawką ok. 25 proc. wszystkich 
mieszkańców. Za Izraelem plasują 
się zjednoczone Emiraty Arabskie 
(15 proc.), a dalej Bahrajn, USA i 
Wielka Brytania (po kilka procent). 
W Unii Europejskiej przoduje Da-
nia (ok. 2,5 proc.). Polska zaszcze-
piła nieco ponad 1 proc. obywateli.

17 stycznia
 � Nowa odmiana koronawirusa, zbli-
żona do występujących w Wielkiej 
Brytanii i Afryce Południowej, sze-
rzy się w brazylijskiej Amazonii. 
Ogromny wzrost zachorowań po-
woduje że w Manaus, stolicy sta-
nu Amazonas, następuje całkowi-
te załamanie się systemu ochrony 
zdrowia.  W ostatnich dniach liczba 

zgonów w 206-milionowej Brazylii 
przekracza 1.000 dziennie. 

 � Rząd Austrii informuje o przedłu-
żeniu i częściowym zaostrzeniu 
obostrzeń związanych z lockdow-
nem. Od 25 stycznia wchodzi w 
życie nakaz noszenia masek typu 
FFP2 w sklepach i transporcie pu-
blicznym. Nadal obowiązuje zakaz 
opuszczania domów (wyjątki: pra-
ca, zakupy, uprawianie sportu na 
świeżym powietrzu, wizyta u leka-
rza itp.). Sklepy, muzea i usługi po-
zostaną zamknięte co najmniej do 
8 lutego, hotele i gastronomia – do 
28 lutego. Koleje linowe mogą dzia-
łać (decyzję podejmują samodziel-
nie poszczególne landy), jednak 
przy korzystaniu z nich obligatoryj-
ne jest noszenie maski FFP2. Obo-
wiązuje 10-dniowa kwarantanna dla 
przyjeżdżających z Polski. 

 � Przedłużenie obostrzeń ogłosił nie-
co wcześniej także rząd włoski. Do 
5 marca we Włoszech obowiązu-
je nawet godzina policyjna (22:00–
5:00). Stacje narciarskie pozostają 
zamknięte do 15 lutego.

 � Z kolei rząd Słowacji postanawia, że 
zakaz wychodzenia z domu zosta-
nie przedłużony do 7 lutego. Jesz-
cze w styczniu przeprowadzone zo-
staną po raz kolejny w tym kraju 
powszechne testy na obecność ko-
ronawirusa. Osoby z pozytywnym 
wynikiem lub te, które nie wezmą 
udziału w testach, nie będą mogły 
wychodzić do pracy, a osoby w wie-
ku od 15 do 65 roku życia nie będą 
mogły wychodzić nawet na spacer. 
Wyjątek: niezbędne zakupy w naj-
bliższym sklepie, aptece, wizyta u le-
karza.

18 stycznia
 � Starsi uczniowie kontynuują na-
uczanie zdalne bez zmian, nato-
miast uczniowie klas 1-3 szkoły 
podstawowej wracają na zajęcia sta-
cjonarne prowadzone w szkołach. 
W dusznickim Miejskim Zespole 
Szkół uruchomiono dla nich świe-
tlice i stołówkę. W placówce obo-
wiązują zasady oparte na wytycz-
nych MEN, MZ i GIS. Obowiązuje 
m. in. całkowity zakaz wstępu rodzi-
ców na teren szkoły. 

 � Polanickie Specjalistyczne Cen-
trum Medyczne informuje o 
wstrzymaniu szczepień osób z gru-
py „0”, zaplanowanych na okres od 
18 do 25 stycznia. Dostawa szcze-
pionki została anulowana w związ-
ku z czasowymi ograniczeniami w 
produkcji, ogłoszonym wcześniej 
przez koncern Pfizer.

 � – Muszę być szczery: świat stoi 
na krawędzi katastrofalnej po-
rażki moralnej, a cena tej po-
rażki zostanie zapłacona życiem 
ludzi w najbiedniejszych kra-
jach świata – mówi szef Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) Te-
dros Adhanom Ghebreyesus kry-
tykując nierówności w dostępie do 
szczepionek przeciwko COVID-19. 
Większość ich produkcji jest bo-
wiem sprzedawana do 49 najbogat-
szych krajów. Tylko 25 dawek – tak, 
25! – trafiło do jednego z najbied-
niejszych państw świata.

19 stycznia
 � Pod względem ograniczeń covido-
wych aktualnie przodują Niemcy, 
Włosi i Irlandczycy. Naukowcy Uni-
wersytetu Oksfordzkiego opraco-
wali wskaźnik restrykcyjności obo-
strzeń. Dla Włoch wynosi on 87,96, 
dla Niemiec i Irlandii – 85,19, dla 
Polski – 71,3.

 � Szczepienie przeciwko COVID-19 
preparatem firm Pfizer-BioNTech 
powoduje wytworzenie większej 
liczby przeciwciał niż zakażenie ko-
ronawirusem i wyzdrowienie – in-
formuje izraelski resort zdrowia. 
Trzeb jednak pamiętać, że dopiero 
druga dawka daje odporność na po-
ziomie ok. 95 proc. Zdaniem izrael-
skiego specjalisty Nachmana Asha, 
pierwsza dawka szczepionki jest 
mniej skuteczna, niż podaje produ-
cent specyfiku. 

 � Według amerykańskich badań, 
przeprowadzonych na Uniwersyte-
cie Rockefellera w Nowym Jorku, 
odporność na koronawirus po in-
fekcji trwa przynajmniej pół roku. 

 � Rekordowa liczba 1.610 zgonów w 
Wielkiej Brytanii.

 � W Czechach nadal obowiązuje pią-
ty stopień zagrożenia epidemicz-
nego. Otwarte jednak zostają skle-
py z artykułami papierniczymi oraz 
sklepy z odzieżą oraz obuwiem 
dziecięcym. Rząd nie planuje na ra-
zie powrotu dzieci do szkół. Obec-
nie uczą się tylko uczniowie klasy 
pierwszej i drugiej.

20 stycznia
 � Dwa przypadki niepożądanych 
odczynów poszczepiennych w 
powiecie kłodzkim po poda-
niu szczepionki przeciwko CO-
VID-19.

 � Rząd wprowadza zmiany w okre-
ślonej harmonogramem kolejności 
szczepień. W odpowiedzi na liczne 
wnioski, osoby z chorobami prze-

wlekłymi będą szczepione przeciw-
ko COVID-19 wcześniej – już w eta-
pie I.  Aktualnie prowadzony jest 
etap „0” szczepień, w którym szcze-
pionkę mogą przyjąć m.in. służby 
medyczne, pensjonariusze domów 
pomocy społecznej i pracowni-
cy ośrodków pomocy społecznej. 
Nowy Etap I szczepień przeciw-
ko COVID-19 został podzielony na 
trzy grupy: 1a – seniorzy powyżej 
60. roku życia; 1b – przewlekle cho-
rzy, m.in. osoby po przeszczepach 
i dializowane, z chorobami nowo-
tworowymi, 1c – służby munduro-
we, funkcjonariusze i żołnierze, a 
także prokuratorzy i asesorzy pro-
kuratury oraz członkowie ochotni-
czych straży pożarnych, ratownicy 
górscy i wodni wykonujący działa-
nia ratownicze, nauczyciele. 

21 stycznia
 � Laboratorium genXone infor-
muje o wykryciu w naszym kra-
ju brytyjskiej, bardziej zakaźnej 
odmiany koronawirusa. Zaka-
żona jest nią osoba z Małopolski. 
Rzecznik Ministerstwa Zdrowia za-
powiada, że w kolejnym tygodniu 
ruszy ogólnopolskie badanie, któ-
re określi skalę obecności brytyj-
skiej mutacji w Polsce oraz możli-
we konsekwencje zdrowotne.

 � Tymczasem w Wielkiej Brytanii, 
gdzie szerzy się ta odmiana, pada 
kolejny rekord zgonów z powodu 
COVID-19 – zanotowano ich 1.820 
w ciągu ostatniej doby.

22 stycznia
 � O godz. 6:00 ruszają zapisy na 
szczepienie przeciw COVID-19 
dla osób w wieku od 70 do 79 
lat. W ciągu pierwszych trzech go-
dzin rejestruje się 150 tys. osób. 
Wielu seniorów nie jest w stanie 
dokonać tego przez internet, zaś 
do infolinii trudno się dodzwonić 
– chwilami jest  nawet 300 tys. po-
łączeń na minutę. Media raportują, 
że jeszcze przed świtem potworzyły 
się kolejki do wielu prowadzących 
rejestrację przychodni. Mimo to 
większości oczekujących nie uda-
je się uzyskać terminu. Uprawnio-
nych jest bowiem 3,16 mln, a szcze-
pionek dla tej grupy w I kwartale 
tylko 1,2 mln. Tym seniorom pozo-
stało wpisać się na listę oczekują-
cych. W efekcie mogą spodziewać 
się telefonu od konsultanta z pro-
pozycją terminu, kiedy już dostęp-
ne będą nowe dostawy szczepionki 
i nowe terminy szczepień.

23 stycznia
 � Pomimo zagrożenia mandatem, 
bardzo wysoką karą administracyj-
ną oraz utratą ewentualnej pomocy 
państwa, swoje podwoje otwiera dla 
klientów restauracja La Salle w By-
strzycy Kłodzkiej. To jedna z tysięcy 
firm, które stanęły na granicy ban-
kructwa. Widmo utraty dorobku ży-
cia skłoniło wielu zdesperowanych 
przedsiębiorców, nie mogących do-
czekać się na pomoc państwa, do 
złamania rządowych rozporządzeń 
i powrotu do działalności. To głów-
nie branża gastronomiczna i ho-
telarska. W sieci trwa akcja pod 
hasłem #OtwieraMY. Powstała In-
teraktywna mapa wolnego biznesu, 
do której mogą zgłaszać akces wła-
ściciele, którzy otworzyli lub zamie-
rzają wkrótce otworzyć swój biznes 
mimo zakazów. W obrębie powiatu 
kłodzkiego oprócz bystrzyckiej re-
stauracji jest na niej Pałac i Ogro-
dy Piszkowice z zapowiedzią otwar-
cia 1 lutego. 

24 stycznia
 � Media podają, że w 2020 r. umar-
ło najwięcej Polek i Polaków od 
II wojny światowej. Średnia licz-
ba śmierci w latach 2017–2019 w 
Polsce to ok. 410 tys. W 2020 r. było 
ich o 68,5 tys. więcej. Szacuje się, że 
ok. 60 tys. zgonów można przypi-
sać pandemii i jej konsekwencjom, 
w tym trudnościom w dostępie do 
służby zdrowia. Jednocześnie w 
ubiegłym roku liczba urodzeń była 
najniższa od 2004 r.

 � W Amsterdamie i Eindhoven, a tak-
że innych holenderskich miastach 
odbywają się demonstracje prze-
ciwko wprowadzeniu dodatkowych 
obostrzeń przez rząd w związku z 
wykryciem nowej mutacji korona-
wirusa. Od poprzedniego dnia w 
całym kraju obowiązuje zakaz wy-
chodzenia z domu od godz. 21:00 
do 4:30. Po zmroku niektóre de-
monstracje przeradzają się w gwał-
towne zamieszki. Ich uczestnicy ob-
rzucają policjantów kamieniami i 
wzniecają pożary. Wielu z nich tra-
fia do aresztów.

 � Władze Niemiec zakupiły 200 tys. 
dawek eksperymentalnego leku 
przeciwko COVID-19, opraco-
wanego przez amerykańską fir-
mę Regeneron. REGN-COV2 jest 
kombinacją dwóch specjalnie opra-
cowanych przeciwciał, które łą-
czą się z białkiem S koronawirusa 
i deformują jego strukturę. Poda-
nie go we wczesnej fazie choroby 
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może pomóc pacjentom z grupy ry-
zyka uniknąć jej ciężkiego przebie-
gu. Leczono nim byłego prezydenta 
USA Donalda Trumpa. Niemcy za-
stosują tę terapię jako pierwsze w 
Unii Europejskiej, choć nie została 
ona jeszcze dopuszczona do obro-
tu. Cena jednej dawki wynosi 2.000 
euro.

25 stycznia
 � Ruszają szczepienia seniorów 
70+. Do końca marca w Polsce ma 
zostać zaszczepionych w sumie 3,1 
mln osób. Wszystkie szczepionki i 
terminy przewidziane na ten okres 
są już rozdysponowane. Zdaniem 
rządu w tym czasie szczepionka 
mogłaby zostać podana aż 11 mi-
lionom ludzi, gdyby odpowiednie jej 
ilości były dostępne.

 � Amerykańska firma Moderna za-
pewnia, że jej szczepionka zwalcza 
również warianty koronawirusa 
wykryte w Wielkiej Brytanii i RPA. 
Ten ostatni budzi jednak duży nie-
pokój z uwagi na większą odpor-
ność na przeciwciała neutralizujące 
oraz większą zaraźliwość. W związ-
ku z tym Moderna zapowiada prze-
testowanie dodatkowej dawki przy-
pominającej swojej szczepionki.

 � Trzecią szczepionką dopuszczoną 
na rynki Unii Europejskiej będzie 
najprawdopodobniej preparat fir-
my AstraZeneka. Niestety, produ-
cent zapowiada, że ilość dostarczo-
nych dawek będzie mniejsza niż 
początkowo zakładano ze względu 
na ograniczoną wydajność zakła-
dów produkcyjnych w europejskim 
łańcuchu dostaw. Przedstawiciele 
UE nie kryją irytacji: albo obieca-
ne szczepionki nigdy nie powsta-
ły, albo AstraZeneca sprzedała je 
gdzie indziej. Niewykluczone, że 
złamała tym samym postanowienia 
kontraktu z UE. Oprócz AstryZene-
ki na aprobatę organów Unii cze-
kają szczepionki Sanofi-GSK, John-
son & Johnson i CureVac, z którymi 
Komisja Europejska podpisała już 
umowy ramowe. Trwają rozmowy 
z firmami Novavax i Valneva. 

 � W wyniku spadku liczby zakażeń i 
zgonów, Ukraina łagodzi restryk-
cje przeciwepidemiczne. Otwiera 
się ponownie szkoły, teatry, muzea, 
centra handlowe, restauracje, ka-
wiarnie, kina, siłownie

26 stycznia
 � Przed Teatrem Zdrojowym grup-
ki młodych ludzi w sportowych 
strojach. To zawodnicy Otwar-
tych Mistrzostw Europy w Biathlo-
nie, rozpoczynających się nazajutrz 
w naszym mieście. W szacow-
nej sali koncertowej zorganizowa-
no na czas imprezy punkt, w któ-
rym pobiera się wymazy do testów 
na obecność koronawirusa. Te-
stom muszą się poddawać się wszy-
scy uczestnicy mistrzostw, łącznie z 
personelem organizacyjnym. Zawo-
dy odbywają się w ścisłym reżimie 
sanitarnym, bez publiczności. Na te-
renie obiektu Tauron Arena Dusz-
niki mogą przebywać jedynie oso-
by z odpowiednim identyfikatorem. 
Kibice biathlonu mogą śledzić ry-
walizację w mediach, także poprzez 
transmisje telewizyjne w stacjach 
Polsat i Eurosport.

 � Zdaniem ministra zdrowia pande-
mia w Polsce się stabilizuje.

 � W związku z ograniczeniami w do-
stawach szczepionki Pfizer, rząd 
wydłuża termin szczepień dla gru-
py „0”.

27 stycznia
 � Szczepionkę otrzymuje rekor-
dowa liczba 128.455 pacjen-

tów w kraju. Wieczorem minister 
zdrowia przekazuje na Twitterze, 
że w Polsce jest już milion zaszcze-
pionych. 850 tys. osób otrzyma-
ło pierwszą dawkę, a 150 tys. dru-
gą. Polska ma otrzymać do końca 
roku 85 mln dawek szczepionek. 
To oznaczałoby możliwość szcze-
pienia wszystkich Polaków.

 � Na Wyspach Brytyjskich szczepion-
kę zaaplikowano już ponad siedmiu 
milionom ludzi.

 � Koalicja Obywatelska zapowiada 
rozpoczęcie procesu powołania sej-
mowej komisji śledczej do zbada-
nia m.in. procesu zamówień szcze-
pionek na koronawirusa.

 � Dzięki zorganizowanym przez 
gminę Otwartym Mistrzostwom 
Europy w Biathlonie dusznickie 
hotele chwilowo ożywają. Jed-
nak tej zimy, wyjątkowo udanej 
pod względem warunków pogo-
dowych, w mieście dominuje ci-
sza i smutek. Szczególnie w Zie-
leńcu, w pełni przygotowanym na 
przyjęcie tysięcy narciarzy dzien-
nie, pustka sprawia przygnębiają-
ce wrażenie. Hotelarze, restaurato-
rzy i właściciele wyciągów, którzy 
zainwestowali ogromne środki w 
przygotowania do sezonu, przeży-
wają dramat. Utrzymanie infra-
struktury i pracowników to ogrom-
ne koszty, a tymczasem wszystko 
stoi. Restrykcje są za duże – twier-
dzi w materiale Telewizji Kłodzkiej 
Wojciech Zaczyk, zieleniecki hote-
larz. – Optymalnym rozwiązaniem, 
które by ograniczało transmisję 
wirusa i pozwoliło nam bezpiecz-
nie pracować byłoby otwarcie ho-
teli na poziomie 50 procent – prze-
konuje, powołując się na przykład 
Szwajcarii. – To byłaby jakaś szan-
sa na przeżycie – wtóruje mu Ja-
nusz Markowski, właściciel pen-
sjonatu „Hanka”. Ewa Kamyczek, 
gestorka hoteli i wyciągów, zwra-
ca uwagę, że z powodu zamknięcia 
stoków ucierpiały nie tylko same 
stacje narciarskie, ale i pobliskie 
miejscowości. Pomoc państwa jest 
nikła, tylko nieliczni ją uzyskują – 
zauważa. Zielenieccy przedsiębior-
cy mają nadzieję, że rząd odblokuje 
stoki, hotele i restauracje z począt-
kiem lutego i uda się jeszcze zaro-
bić przynajmniej na pensje dla pra-
cowników oraz na opłaty.

 � Na stronie internetowej Trybuna-
łu Konstytucyjnego pojawia się uza-
sadnienia do jego październiko-
wego wyroku w sprawie aborcji. 
Wywołuje to akcję protestacyjną na 
ulicach wielu miast. Przed końcem 
dnia wyrok zostaje opublikowany 
na stronie Dziennika Ustaw. Publi-
kacja oznacza zakaz aborcji nawet 
w przypadku ciężkiej wady płodu.

28 stycznia
 � Od 1 lutego mogą wznowić 
działalność galerie handlowe, 
a także muzea i galerie sztuki, 
oczywiście, w ścisłym reżimie 
sanitarnym – ogłasza rząd. Prze-
dłuża jednocześnie obowiązujące 
zasady bezpieczeństwa do 14 lu-
tego. Wciąż zmagamy się z wyso-
ką liczbą osób w szpitalach i pod 
respiratorami w Polsce, a przede 
wszystkim – ze zgonami – tłumaczą 
władze. Decyzje uzasadniają też sy-
tuacją w innych krajach, zwłaszcza 
zagrożeniem związanym z nowy-
mi mutacjami kornawirusa. Nadzie-
je branży hotelowej, gastronomicz-
nej, fitness i narciarskiej legły w 
gruzach.

 � Komisja Europejska wprowadza 
czasowy mechanizm autoryzacji 
eksportu szczepionek przeciw CO-
VID-19. Pozwoli on zbierać dokład-
ne informacje o produkcji szczepio-

nek i o tym, gdzie producenci mają 
zamiar je eksportować. Ma to zapo-
biec opóźnieniom w dostawie szcze-
pionek zakontraktowanych przez 
Unię Europejską.

 � W południe grupa przedsiębior-
ców branży turystycznej protestu-
je przed ratuszem w Lądku-Zdro-
ju w związku z ograniczeniami ich 
działalności. Domagają się, by rząd 
pozwolił im wrócić do pracy. Jak 
zapewniają, ich firmy są przygoto-
wane do funkcjonowania w reżimie 
sanitarnym. Protestujących wsparli 
przedstawiciele samorządu powia-
towego oraz gminnego.

29 stycznia
 � Europejska Agencja Leków 
(EMA) wydaje pozytywną opi-
nię, a Komisja Europejska – de-
cyzję, o dopuszczeniu do obrotu 
w Unii Europejskiej szczepionki 
AstraZeneca. To trzecia szczepion-
ka, którą mogą się szczepić obywa-
tele krajów UE i EOG. Zgodnie z 
ustaleniami, producent ma dostar-
czyć na ten obszar 400 mln dawek. 
Szczepionka AstraZeneca została 
opracowana we współpracy z Uni-
wersytetem Oksfordzkim. Oparta 
jest na technologii innej, niż prepa-
raty Pfizera i Moderny. Podaje się 
ją w dwóch dawkach. Drugą daw-
kę można podać pomiędzy 4 a 12 
tygodniem od przyjęcia pierwszej. 
Preparat jest łatwiejszy w przecho-
wywaniu od szczepionek Pfizera i 
Moderny – nie wymaga bardzo ni-
skich temperatur i ma dłuższy ter-
min przydatności.

30 stycznia
 � Wchodzi w życie rozszerzony zakaz 
wjazdu i pobytu cudzoziemców na 
terenie Republiki Czeskiej. Teraz 
obejmuje on obcokrajowców nieza-
leżnie od kraju, z którego przyjeż-
dżają. Ma to związek ze znowu ro-
snącą liczbą zakażeń w Czechach. 
Zakaz wjazdu i pobytu nie dotyczy 
osób pracujących i uczących się w 
tym kraju, podróży służbowej, wy-
jazdu w celach leczniczych, wizy-

ty w placówkach socjalnych oraz 
udziału w pogrzebie. W uzasadnio-
nych przypadkach można także od-
wiedzić najbliższą rodzinę.

 � 150 policjantów z oddziałów pre-
wencji wkracza nocą do dyskoteki 
w Rybniku, która już drugi week-
end z rzędu organizuje zabawę po-
mimo zakazu. Lokal zostaje za-
mknięty przez sanepid ze skutkiem 
natychmiastowym. Dochodzi do 
przepychanek. Cześć uczestników 
gromadzi się przed budynkiem i 
nie chce się rozejść. Mundurowi 
używają gazu, pałek, grantów huko-
wych i broni gładkolufowej. Legi-
tymują ponad 200 osób, zatrzymują 
trzech mężczyzn.

31 stycznia 
 � Firma Moderna informuje o 
zmniejszeniu dostaw swojej szcze-
pionki na luty o 25 proc. Do Polski 
zamiast 400 tys. dawek, trafi 300 tys.

 � Piękna, słoneczna pogoda, lek-
ki mróz. Na Jamrozowej Polanie 
ostatnie zmagania Otwartych Mi-
strzostw Europy w Biathlonie. Nie-
stety, zamknięte dla publiczności, 
jak cała impreza. Duszniczanie za-
glądają na polanę zwaną „Przekaź-
nikiem”, przez którą przebiega naj-
dalej wysunięta cześć tras. Spoza 
ogrodzenia oglądają pędzących na 
biegówkach biathlonistów.

 � Tymczasem w Zieleńcu już drugi 
dzień wyciągi pracują jakby pełną 
parą! Na kanapach ludzie wjeżdża-
jący do góry z nartami wyciąga-
ją twarze do słońca. Ale to nie są 
po prostu narciarze. To uczestnicy 
„zajęć sportowych” – lekcji jazdy na 
nartach i snowboardzie, prowadzo-
nych przez instruktorów. Uczestni-
cy muszą wypełnić i pozostawić w 
kasie specjalne oświadczenie z da-
nymi osobowymi oraz kontaktowy-
mi, muszą też przestrzegać reżimu 
sanitarnego. „Zajęcia nie są równo-
znaczne ze wznowieniem narciar-
skiego sezonu w naszym ośrodku” 
– zaznaczają gospodarze Zielenic 
Ski Areny.

 � W bardzo trudnych warunkach 
pandemii odbywa się 29. Finał Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Wszelkie finałowe akcje i imprezy 
prowadzone są w sieci. Jednak wo-
lontariusze z puszkami tradycyjnie 
krążą po ulicach. Nie brakuje ich 
także w Dusznikach.

1 lutego
 � Wszystkie kraju UE borykają się 
z niedostatkiem szczepionek. Ich 
zmniejszone dostawy mają być zre-
kompensowane w drugim kwar-
tale. Przewodnicząca Komisji Eu-
ropejskiej informuje, że Pfizer i 
BioNtech dostarczą wówczas do-
datkowo 75 milionów dawek swojej 
szczepionki. W 2021 będzie to w su-
mie 600 milionów dawek.

 � Galerie handlowe, a także mu-
zea i galerie sztuki wznawiają 
działalność. Przestają obowiązy-
wać tzw. „godziny dla seniora”.

 � Siłownie i kluby fitness w całym 
kraju otwierają się mimo zakazu. 
Sanepid rusza z kontrolami, jed-
nak nie wymierza kar. Okazuje się, 
że firmy te funkcjonują teraz w ra-
mach... „pozaszkolnej formy działal-
ności sportowej”. A ta nie jest obję-
ta zakazem.

2 lutego
 � Rząd ogłasza, że pierwsze daw-
ki szczepionki opracowanej przez 
Uniwersytet Oksfordzki i koncern 
AstraZeneca, które trafią do Pol-
ski już w przyszłym tygodniu, zo-
staną przeznaczone na szczepienia 
nauczycieli – w pierwszej kolej-
ności tych, którzy już uczą, czy-
li przedszkolnych i nauczania po-
czątkowego. Jednak nauczyciele, 
którzy wcześniej naciskali, żeby 
szczepić ich grupę zawodową jak 
najszybciej, są oburzeni. Przewod-
niczący Związku Nauczycielstwa 
Polskiego pisze nawet o ekspe-
rymentowaniu na nauczycielach. 
ZNP domaga się „szczepionek o 
najwyższej skuteczności dla na-
uczycieli i pracowników oświaty”.  
Rada Medyczna wydała zalecenie, 
by szczepionką AstraZeneca szcze-
pić osoby poniżej 60. roku życia. A 
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to dlatego, że w badaniach klinicz-
nych nie wzięło udziału wystarcza-
jąco dużo seniorów, więc nie do 
końca wiadomo, czy jest w tej gru-
pie skuteczna. Preparat daje „tylko” 
ok. 60 proc. ochrony przed zacho-
rowaniem, ale za to w 100 proc. za-
pobiega ciężkim powikłaniom w 
przypadku zakażenia. W Wielkiej 
Brytanii szczepionka AstryZeneki i 
Oksfordu jest główną, którą się sto-
suje – i bez ograniczeń wiekowych.

 � Muzeum Papiernictwa znowu 
otwarte dla zwiedzających. Zapra-
sza szczególnie do obejrzenia naj-
nowszej wystawy czasowej „Od 
wymiany do wymiany. Bankno-
ty polskie 1945–1995”. Godzinę po 
otwarciu pojawiają się pierwsi zwie-
dzający.

3 lutego
 � Przedstawiciele środowiska nauczy-
cielskiego są krytykowani za sprze-
ciw wobec szczepień preparatem 
AstraZeneca. Łagodzą swoje stano-
wisko, winą obarczając „fatalną ko-
munikacją strony rządowej”. Polska 
zamówiła 16 mln szczepionek fir-
my AstraZeneka, do końca lutego 
firma ma ich dostarczyć ok. 1 mln. 
Zatem będą nimi szczepieni nie tyl-
ko nauczyciele.

 � „Lancet” publikuje najnowsze wyni-
ki badań szczepionki AstraZeneca: 
chroni ona przed zakażeniem bar-
dziej, niż szacowano wcześniej – w 
76 proc. po trzech tygodniach. Po-
nadto ogranicza rozsiewanie się ko-
ronawirusa.

4 lutego
 � Szwajcaria odmówiła wydania ze-
zwolenia na stosowanie szczepion-
ki AstraZeneca. To jedyny kraj w 
Europie, który nie wydał takiej zgo-
dy. Krajowy regulator medyczny 
powołał się na brak danych, które 
pozwoliłyby na wyciągnięcie osta-
tecznych wniosków na temat sku-
teczności szczepionki przeciw CO-
VID-19.

5 lutego
 � Rząd zapowiada częściowe złago-
dzenie obostrzeń – otwarcie hote-
li, stoków, kin, teatrów, basenów w 
ramach określonego reżimu sani-
tarnego. Nowe zasady będą obowią-
zywały warunkowo przez dwa tygo-
dnie – od 12 do 26 lutego. 

 � Z powodu pogarszającej się sytuacji 
epidemiologicznej w Czechach po-

nownie zaczyna obowiązywać stan 
wyjątkowy. Podróżni z Polski (skla-
syfikowanej jako kraj o wysokim 
ryzyku zakażenia COVID-19) mogą 
wjechać na terytorium Czech wy-
łącznie w uzasadnionych przypad-
kach (tj. do pracy, na leczenie, z po-
wodów rodzinnych), o ile posiadają 
negatywny wynik testu na korona-
wirusa. Dla tych osób, przyjazd do 
Czech na okres powyżej 12 godzin 
wymaga wypełnienia elektronicz-
nego formularza lokalizacyjnego i 
okazania negatywnego testu PCR, 
wykonanego nie później niż do 72h 
przed wjazdem, lub antygenowego, 
wykonanego nie później niż do 24h 
przed wjazdem, a następnie podda-
nia się kwarantannie i powtórzenia 
testu w Czechach do 5 dni od wjaz-
du. Przepisy przewidują wyjątki od 
tych zasad – dotyczą one min. pra-
cowników transportu międzynaro-
dowego. Nadal możliwy jest tranzyt 
przez Czechy (do 12 godzin) oraz 
wjazd do Czech na okres nieprze-
kraczający 12 godzin z pilnych po-
wodów zdrowotnych, rodzinnych, 
biznesowych lub zawodowych. Wa-
runkiem jest okazanie dokumen-
tu potwierdzającego cel przyjazdu. 
Wyjazdy w celach turystycznych 
nie są możliwe.

6 lutego
 � Do magazynu Agencji Rezerw Ma-
teriałowych trafiła pierwsze 120 tys. 
szczepionek firmy AstraZeneca. 

 � Węgry stawiają na szczepionkę 
chińską. Pierwsze jej dostawy mają 
dotrzeć tam jeszcze w lutym.

7 lutego
 � Liczba szczepień wykonanych 
w Polsce sięga ponad 1.64 
mln. Dwie dawki otrzymało dotąd 
440.365 osób.

 � Osoby jadące z Polski do Niemiec 
muszą zgłosić swój przyjazd w spe-
cjalnym serwisie internetowym. 
Przed podróżą lub bezpośrednio po 
przyjeździe należy wykonać test, a 
także odbyć 10-dniową kwarantan-
nę.

8 lutego
 � Rusza rejestracja na szczepienia 
dla nauczycieli. Pierwsze szcze-
pionki zostaną podane pedagogom 
12 lutego. Uprawnionych do szcze-
pień w tej grupie jest ok. 430 tys. 
osób. W pierwszej kolejności szcze-

pionkę będą mogli przyjąć nauczy-
ciele, którzy aktualnie pracują w 
systemie stacjonarnym. 

 � Komisja Europejska przyjmu-
je nową umowę z firmami Pfizer 
i BioNTech na dostawę dodatko-
wych 300 mln dawek ich szczepion-
ki przeciwko COVID-19. 75 mln da-
wek z tego zamówienia ma być 
dostępne w II kwartale. Reszta zo-
stanie dostarczona w III i IV kwar-
tale. W ramach umowy zawartej 
ubiegłym roku, Pfizer/BioNTech 
zobowiązał się dostarczyć również 
300 mln dawek swojej szczepionki.

10 lutego
Duszniki Tauron Arena gości konfe-
rencję Porozumienia Gmin Górskich 
na temat „Samorządy gmin górskich 
wobec decyzji rządu". Chodzi o decy-
zje dotyczące częściowego odmroże-
nia branż turystycznej, rekreacyjnej i 
sportowej. Przebieg tego warunkowe-
go, dwutygodniowego okresu otwar-
cia będzie miał ogromne znaczenie 
dla dalszych decyzji rządu, a w kon-
sekwencji funkcjonowania przedsię-
biorstw i gmin. Oprócz burmistrzów 
i wójtów przybyłych do Dusznik, w 
konferencji bierze zdalnie udział szef 
Kancelarii Premiera minister Mi-
chał Dworczyk. Wstęp na konferen-
cję mają wyłącznie uczestnicy oraz 
dziennikarze, ale wszyscy mogą oglą-
dać transmisję z wydarzenia na face-
bookowym profilu Miasto Duszniki-
-Zdrój.

11 lutego
 � Ministerstwo Edukacji informuje, 
że wszyscy uczniowie, który uczą 
się zdalnie, będą kontynuowali ten 
tryb nauki co najmniej do końca lu-
tego.

 � Państwowa Inspekcja Sanitarna od-
notowała dotąd zgłoszenia o 1.558 
niepożądanych odczynach po szcze-
pieniu przeciwko koronawirusowi, 
w tym 1.308 łagodnych. To 0,088 
proc. wszystkich szczepień antyco-
vidowych, jakie do tej pory wyko-
nano w Polsce. Było ich prawie 1,8 
mln.

12 lutego
 � Ten weekend zaczyna się zna-
czącą zmianą: hotele są już do-
stępne dla wszystkich przy za-
chowaniu reżimu sanitarnego 
(zajętych może być tylko 50% do-
stępnych pokoi, posiłki serwowane 
tylko do pokoi, na życzenie gości. 

Restauracje hotelowe – zamknięte). 
Działać też mogą kina, teatry, ope-
ry i filharmonie – zajętych może 
być maksymalnie 50% miejsc sie-
dzących. Obowiązują maseczki i za-
kaz konsumpcji. Otwarte są base-
ny, ale nie aquaparki. Stoki otwarte! 
Także boiska zewnętrzne, korty itp. 
– wznowiony amatorski sport na 
świeżym powietrzu. Siłownie dalej 
zamknięte. Restauracje – tak jak do 
tej pory – mogą wydawać posiłki na 
wynos i w dowozie. Nowe zasady 
obowiązują warunkowo przez dwa 
tygodnie – do 26 lutego. Ich odwo-
łanie lub przedłużenie będzie zale-
żało od sytuacji pandemicznej. 

 � Szczepionką AstraZeneca mogą 
być szczepione wszystkie osoby od 
18. do 65. roku życia – ogłasza rząd. 
Dzięki temu drugi etap rejestra-
cji nauczycieli i opiekunów żłob-
ków, który rozpocznie się 15 lutego, 
uwzględni również sześćdziesięcio-
latków. Pierwotnie ta grupa osób 
miała nie być szczepiona prepa-
ratem firmy AstraZeneca. Jednak 
najnowsze ustalenia naukowców 
wskazują, że szczepionka jest rów-
nie skuteczna dla osób 60+. 

 � Pierwsi nauczyciele otrzymują 
szczepionki przeciwko COVID-19.

13 lutego
 � Według brytyjskich naukowców 
uniwersalna szczepionka, która 
działałaby na wszystkie warianty 
koronawirusa, celując w jego rdzeń, 
a nie tylko w białko kolca, mogła-
by być dostępna już za rok – pisze 
dziennik „Daily Telegraph”.

 � Badanie przeprowadzone przez na-
ukowców z Uniwersytetu Cambrid-
ge pokazuje, że nawet najlepsze 
maski, gdy nie są dobrze dopaso-
wane do twarzy, chronią w podob-
nym stopniu co zwykłe – tańsze. 
Najważniejsze w ochronie jest więc 
dokładnie dopasowanie maski, co 
wpływa na jej szczelność.

 � Po zakończeniu zawodów Pucha-
ru Świata w skokach narciarskich 
na Wielkiej Krokwi w Zakopanem 
tłumy turystów oblegają Krupówki. 
Bawią się, tańczą, kompletnie igno-
rując zasady bezpieczeństwa epide-
micznego. Dochodzi do awantur. 
Policja interweniuje 137 razy. Za-
prowadzanie porządku trwa do sa-
mego rana.

14 lutego
 � Piękna słoneczna pogoda, lek-
ki mróz, no i śniegu w bród. Nic 

dziwnego, że w Zieleńcu tłumy nar-
ciarzy. Turystów widać też w miej-
skiej części Dusznik. – Gdzie może-
my napić się kawy? – pyta grupka 
wędrująca przez Rynek. Ruszają w 
stronę stacji paliw.

 � W Niemczech wchodzą w życie za-
ostrzone przepisy dotyczące grani-
cy z Czechami i austriackim Ty-
rolem. Do kraju mogą wjeżdżać z 
Czech i dużej części Tyrolu tylko 
Niemcy i obcokrajowcy mieszkają-
cy lub mający pozwolenie na pobyt 
w Niemczech. Republika Czeska 
i Tyrol zostały określone obsza-
rem mutacji koronawirusa. Wyjąt-
ki dotyczą personelu medyczne-
go, kierowców ciężarówek i innych 
pracowników transportu ruchu to-
warowego.

 � W ciągu ostatniego miesiąca w 
powiecie kłodzkim wykryto 701 
nowych zakażeń i odnotowano 
38 zgonów związanych koronawi-
rusem. Od początku pandemii to 
już 4.805 infekcji, zmarło 161 osób. 
Aktualnie liczba zakażonych na 10 
tys. mieszkańców wynosi 1,53. Kwa-
rantanną objętych jest 760 osób. 
Wykonano 11.347 szczepień, w tym 
drugą dawką – 3.423.

 � W województwie dolnośląskim od 
początku pandemii zakaziło się 
104.223 osób, zmarło 2.577.

 � W kraju aktualnie zakażonych jest 
206.123 osób (przed miesiącem – 
226.093). Średnia zakażeń na 100 
tys. osób w ciągu ostatnich sied-
miu dni to 14,61. Liczba łóżek za-
jętych z powodu COVID-19 wynosi 
11.962, liczba pacjentów wymagają-
cych respiratorów – 1.295. Kwaran-
tanną objętych jest 137.229 osób. 
W ciągu miesiąca wykryto prawie 
175 tys. nowych zakażeń. Od po-
czątku pandemii zakaziło się już 
1.588.955 mieszkańców naszego 
kraju, wyzdrowiało 1.342.031, zmar-
ło 40.801. Wykonano 9,2 mln te-
stów na obecność koronawirusa i 
ponad 2,1 mln szczepień przeciw-
ko COVID-19. Pierwszą dawką za-
szczepiono 1.466.439 osób, drugą 
– 640.650. Odnotowano 1.773 przy-
padki niepożądanych odczynów po-
szczepiennych, w zdecydowanej 
większości niegroźnych.

 � Na świecie wykryto dotąd 109 mln 
zakażeń koronawirusem, zmar-
ło ponad 2,4 mln osób. Aktual-
nie zakażonych jest ponad 25 mln. 
Dzienna liczba nowych infek-
cji nareszcie zaczęła spadać, 
zmniejsza się też, choć wolniej 
liczba zgonów.

 � Kraje o największej ilości zakażeń: 
Stany Zjednoczone (28 mln infek-
cji i ponad 496 tys. zmarłych), In-
die (10,9 mln, 156 tys.) i Brazylia (9,8 
mln, 239 tys.). W przeliczeniu na 1 
milion mieszkańców w czołówce 
listy są nadal Andora, Gibraltar i 
Czarnogóra. Na czwartym miejscu 
wciąż plasują się Czechy, w których 
całkowita liczba zakażeń na 1 mln 
mieszkańców wzrosła do 101,5 tys. 
Polska przesunęła się na tej iście 
z 38. na 45. miejsce z aktualnym 
wskaźnikiem 42 tys.

 � Na świecie podano dotąd ponad 
171 mln dawek szczepionek prze-
ciwko COVID-19, najwięcej w Chi-
nach i Stanach Zjednoczonych. 
Najszybciej jednak szczepi Izra-
el, gdzie podano już aż 72 dawki 
na 100 mieszkańców. Średnia dla 
Unii Europejskiej wynosi 4,69. Spo-
śród krajów europejskich najwię-
cej szczepień na stu mieszkańców 
wykonano w Wielkiej Brytanii (23), 
Serbii (14) i Danii (6,7). Polska zna-
lazła się na piątym miejscu (5,5) po 
Szwajcarii (5,6).

Krzysztof
Jankowski
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Seniorzy
zaszczepieni
na grypę

Na przełomie listopada i grudnia ub. r. 
duszniccy seniorzy w wieku powyżej 
65 lat mieli możliwość uczestnictwa 
w programie profilaktycznych szcze-
pień przeciwko grypie. 

W programie wzięło udział 200 
osób – 116 kobiet i 84 mężczyzn. 

Koszt programu profilaktycznych 
szczepień wyniósł 6.800 zł. Pokry-
ty został w całości z budżetu gminy 
Duszniki-Zdrój.  Szczepienia zosta-
ły zrealizowane dzięki współpracy z 
przychodnią SALUS. 

29. Finał
WOŚP był inny 
niż zwykle

W niedzielę 31 stycznia Duszniki 
jak co roku grały z Wielką Orkie-
strą Świątecznej Pomocy. Podczas 
tegorocznej edycji środki zbiera-
ne były dla oddziałów dziecięcej 
laryngologii, otolaryngologii i dia-
gnostyki głowy.

Niestety, tegoroczny finał, ze wzglę-
dów na obecną sytuację epidemiolo-
giczną, nie wyglądał tak jak w latach 
poprzednich. Zabrakło licznych pro-
gramów artystycznych i licytacji. Po-
mimo tego udało się pobić ubiegło-
roczny rekord zbiórki. Wolontariusze, 
którzy dzielnie przemierzali ulice na-
szego miasta, zebrali do swych pu-
szek ponad 27 tys. zł! Ogromne bra-
wa i podziękowania dla wszystkich 
wolontariuszy, którzy kwestowali na 
terenie Dusznik oraz ich opiekunów, 
a także dla wszystkich, którzy wsparli 
tę inicjatywę. Należą do nich: Restau-
racja Dobre Smaki, Restauracja Pod 
Złotym Kasztanem, Kwiaciarnia Pod 
Okienkiem, Krystyna Cieślak, Maciej 
Berezecki. 

Pamiętajcie, dobro zawsze wraca...

inf. MOKiS

Worki na odpady
dostępne w DZK
Szanowni Mieszkańcy, serdecz-
nie zapraszamy do pobierania 
worków na selektywną segrega-
cję odpadów. Worki na odpady w 
odpowiednich kolorach i z opisa-
mi konkretnych frakcji odpadów 
można odebrać w Dusznickim Za-
kładzie Komunalnym Sp. z o. o. 
przy ul. Słowackiego 32A (ponie-
działek – piątek, godz. 7:00–15:00), 
lub zamówić telefonicznie pod 
nr 748 627 632 – w tym przypad-
ku worki zostaną dostarczone do 
domu. Przypominamy, że odpady 
należy wrzucać do odpowiednich 
worków.

worek niebieski 
– papier

 � gazety, czasopisma, katalogi, pro-
spekty, ulotki, kartony, koperty, pa-
pier opakowaniowy szary, rolka po 
papierze toaletowym, ręczniku pa-
pierowym

 � torba na zakupy papierowa
 � opakowania na jajka (wytłaczane 
papierowe)

 � książki, zeszyty, notesy, papier listo-
wy, papier do drukarki

Odpady z papieru nie mogą być 
zamoczone oraz zanieczyszczone 
i zatłuszczone resztkami żywności, 
olejami czy farbami.

Przed wyrzuceniem należy usu-
nąć wszystkie elementy wykona-
ne z innych tworzyw np. spinacze, 
zszywki, folia itp.

worek zielony 
– szkło

 �  butelki po alkoholu
 �  butelki po napojach
 �  butelki po kosmetykach szklane
 �  słoiki

Opakowania szklane muszą być 
opróżnione z zawartości i bez na-
krętek.

worek żółty 
– tworzywa sztuczne 
i metale
 � karton po sokach, mleku, przetwo-
rach mlecznych,

 � butelka plastikowa po napojach, 
plastikowe koszyczki na jajka, owo-
ce i warzywa

 � puszki po napojach, konserwach, 
puszki aluminiowe, puszki po kon-
serwach, owocach, wyrobach mię-
snych, puszki po karmie dla psa, 
kota

 � butelka plastikowa po olejach spo-
żywczych

 � dezodorant opróżniony, opakowa-
nia po aerozolach, tubka po paście 
do zębów

 � reklamówka plastikowa, siatka po 
owocach, worki foliowe

 � koszyczek po kostce WC, worki, 
opakowania po proszku

 � kubki plastikowe w tym po jogur-
tach, serkach, kefirach, śmietanie 
itp.

 � naczynia jednorazowe z plastiku, 
sztućce plastikowe, tacki styropia-
nowe, styropianowe pojemniki, np. 
na jajka

 � nakrętki z tworzywa sztucznego, 
kapsle, zakrętki, pokrywki metalo-
we, deska do krojenia plastikowa

 � opakowania po chipsach,
 � opakowania plastikowe po szampo-
nach, płynach do mycia ciała, balsa-
mach, kremach,

 � butelki po chemii gospodarczej, 
puszka po paście do butów, celofan, 
blaszane naczynia kuchenne małe, 
garnki metalowe małe

 � zabawki plastikowe i blaszane małe, 
klocki plastikowe, pluszowe zabaw-
ki małe

 � dętka rowerowa, wycieraczka gu-
mowa,

 � doniczka z tworzywa sztucznego
 � folia aluminiowa (w małych ilo-
ściach), folia na dokumenty i skoro-
szyty plastikowe, papier z powłoką 
foliową, długopisy

 � gwoździe, śruby, elementy łączące 
(drobny złom), klucze metalowe, 
narzędzia drobne

 � kanistry plastikowe czyste, grill sta-
lowy (mały), parasol ręczny, roleta 
okienna, żaluzja, bateria łazienkowa

 � podkładki pod myszkę, zegarek 
mechaniczny, płyty gramofonowe, 
winylowe

 � puszki po olejach, smarach opróż-
nione

Opakowania musza być opróżnia-
ne z zawartości, butelki typu pet 
opróżnione i zgniecione.

pojemnik 
na bioodpady 

 � filtr do kawy z fusami, fusy po her-
bacie i kawie

 � warzywa, owoce, obierki i skórki po 
owocach i warzywach

 � kwiaty cięte, wiązanki (bez ozdób), 
kwiaty doniczkowe

 � zioła czyste
 � skorupy jajek

Bioodpady powinny być odprowa-
dzane w workach do tego przezna-
czonych (kompostowalnych).

pojemnik 
na odpady 
zmieszane

 � zużyte pieluchy jednorazowe, art. 
higieniczne, chusteczki higieniczne, 
chusteczki nawilżające, patyczki hi-
gieniczne, pumeks, waciki kosme-
tyczne, plastry, podpaski, pomad-
ka ochronna, tampony higieniczne, 
prezerwatywy, jednorazowe ma-
szynki do golenia, zużyte ręczniki 
papierowe, opakowania po lakie-
rach do paznokci, gąbka (kuchen-
na, do higieny osobistej)

 � bandaże, wata opatrunkowa, blistry 
po tabletkach puste, papierki po cu-
kierkach

 � butelka szklana po olejach spożyw-
czych, deska do krojenia drewnia-
na, opakowanie papierowe po ma-
śle

 � ceramika, doniczka ceramiczna, 
kubek ceramiczny, bombki choin-
kowe, menzurka, szkło laborato-
ryjne, naczynie fajansowe, lusterko 
małe podręczne, okulary, lupy

 � balony dmuchane, cerata, rękawice 
gumowe, paragon fiskalny

 � flamastry, pisaki, kredki, kalka i pa-
pier przebitkowy, papier brudny 
i  zatłuszczony, papier pergamino-
wy zabrudzony, papier do pieczenia, 
papier ścierny, papier kalkowy, ser-
wetki papierowe zużyte, filc w ma-
łych kawałkach, ścinki krawieckie 
drobne, szmaty, ścierka, resztki tka-
nin małe

 � kieliszek szklany, klosz ze szkła, so-
czewki kontaktowe, szklanka, szkło 
ogniotrwałe, szkło ołowiowo-krysz-
tałowe

 � kości, mięso, ryby, produkty mlecz-
ne przeterminowane i zepsute, żyw-
ność przeterminowana, guma do 
żucia, resztki jedzenia

 � smoczek dziecięcy, szczotka do 
włosów, szczotka do muszli kloze-
towej, szczoteczka do zębów, sznu-
rek, kwiaty sztuczne, piłka dmucha-
na, taśma klejąca, test ciążowy

 � odchody i sierść zwierząt domo-
wych, podściółka dla kotów, ściółka 
dla gryzoni, włosy, worki z odkurza-
cza zapełnione

 � odzież zniszczona, pończochy, raj-
stopy, skarpetki, torba na zakupy 
biodegradowalna, torba na zaku-
py bawełniana, rękawice z dzianiny, 
rośliny porażone chorobami,  za-
palniczka, znicze z woskiem, żarów-
ki zwykłe, żarowe.

A szkoda...
W lipcu 2020 roku informowali-
śmy o pozyskaniu dla dusznickiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej środ-
ków na zakup nowych mundurów 
i hełmów. 

Dotacja w wysokości 18.200 zł po-
chodziła z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, a przyznana została po złoże-
niu przez dusznickich druhów wnio-
sku przygotowanego przez wicebu-
rmistrzynię Karolinę Łuszczki. Do 
realizacji projektu jednak nie doszło.

Dotacja pozyskana w ramach tzw. 
programu „Mały Strażak” stanowi-
ła 70 proc. kosztów zakupu nowych 
mundurów i hełmów. Zgodnie z za-
sadami programu, należało ją wydat-
kować do końca ubiegłego roku. W 
budżecie gminy były zabezpieczone 
środki na wkład własny w wysokości 
7.800 zł. Jednak OSP nie wystąpiła o 
nie i nie dokonano zakupu. Tym sa-
mym grant nie został wykorzystany. 

inf. UM



14 16 .02 .2021 -  15 .03 .2021KURIER DUSZNICKI

Klub Seniora:
prace zakończono

Kompletnie wyposażona 
kuchnia z płytą indukcuj-
ną, zmywarką, okapem i 
kompletem naczyń, garn-
ków i sztućców

Kącik multimedialny z 
telewizorem i stacja kom-
puterowa z dostępem do 
internetu

Strefa aktywności m.in. z 
orbitrekiem, rowerkiem 
treningowym, drabinką i 
lustrami

Nowe sanitariaty dosto-
sowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych

Nowy Klub Seniora po-
wstałw ramach prgramu 
Senior+ i kosztował 188 
tys zł z czego 150 tys. to 
pozyskane dofinansowanie

OFICJALNE OTWARCIE KLUBU SENIORA NASTĄPI W MARCU 2021
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W DUSZNIKACH O TRUDNEJ SYTUACJI W TURYSTYCE ZIMOWEJ

Samorządy gmin 
górskich wobec 
decyzji rządu
Tauron Duszniki Arena gościła 
10 lutego konferencję Stowarzy-
szenia gmin górskich, która była 
zwieńczeniem cyklu pn. „Samo-
rządy gmin górskich o aktualnej 
sytuacji w turystyce zimowej”. Po-
przednie konferencje odbyły się 
w Szczyrku, Bukowinie Tatrzań-
skiej, Karpaczu i Zakopanem. 

Głównym tematem konferencji był 
wpływ turystyki zimowej na budżety 
gmin górskich. Na spotkaniu obecni 
byli przedstawiciele stowarzyszenia, 
którzy skierowali do rządu swoje po-
stulaty, m.in.: odnośnie zmian w wyko-
rzystaniu rządowej tarczy. Z samorzą-
dowcami na krótką chwilę połączył 
się zdalnie szef Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów Michał Dworczyk, 
który poprosił o zebranie i przesłanie 
przez burmistrza Dusznik-Zdroju Pio-
tra Lewandowskiego wszystkich po-
stulatów.

Burmistrz Lewandowski odniósł 
się na wstępie do tematu ponowne-
go otwarcia branży turystycznej, któ-
re nastąpiło 12 lutego. Zapewnił, że 
wszystko jest już gotowe na otwarcie: 
– Przedsiębiorcy są już w gotowości. 
Mamy przygotowane oddzielne ko-
rytarze dla narciarzy. Każdy wyciąg 
zatrudnia oddzielną osobę do kon-
troli tego, czy są przestrzegane regu-
ły. Oprócz tego te reguły są komuni-
kowane audio przy każdym wyciągu. 
Trzeba wiedzieć, że sam Zieleniec jest 
w stanie przyjąć aż 25 tysięcy narcia-
rzy na godzinę.

Kolejną istotną kwestią, która zo-
stała poruszona, był wpływ turystyki 
górskiej na budżety gmin. Jak po-
wiedział burmistrz Świeradowa-Zdro-
ju Roland Marciniak, dzięki otwarciu 
branży turystycznej przedsiębiorcy 
będą mieli szansę odpracować straty 
spowodowane zamknięciem branży, a 
co za tym idzie, pojawią się wpływy 
do budżetów gmin. – Przedsiębior-
cy są w ogóle zadowoleni, że mogą 
pójść do pracy. W takich miejsco-
wościach, jak nasze gminy górskie, 
ośmiu na dziesięciu pracowników nie 
chodzi do pracy. Na przykładzie Świe-
radowa-Zdroju mogę powiedzieć, że 
przy 50-procentowym obłożeniu, nasi 
przedsiębiorcy mogą odpracować 800 
tys. zł.

Podkreślono, że branża narciar-
ska jako jedyna w Polsce zosta-
ła zamknięta dwukrotnie. Po raz 
pierwszy w marcu ubiegłego roku, 
kiedy to trwający sezon narciarski 
został przerwany, a teraz ponownie. 
Przedstawione podczas konferen-
cji postulaty dotyczyły m.in. zmiany 

możliwości wykorzystania rządowej 
tarczy, która według obowiązujących 
przepisów zapewnia gminom – w za-
mian za zwolnienie przedsiębiorców z 
podatków od nieruchomości – 80 pro-
cent zwrotu tej sumy, ale z zastrzeże-
niem, że środki te wykorzystane zo-
staną na inwestycje. – Dzisiaj mam 
półtoramilionowy kredyt, zresztą jak 
pozostali moi koledzy burmistrzo-
wie. Wzięliśmy je po to, żeby można 
było np. odśnieżać drogi czy chodni-
ki. My dzisiaj rezygnujemy ze 100 
procent dochodów bieżących, na 
rzecz 80 procent dochodów inwe-
stycyjnych – mówił Radosław Jęcek, 
burmistrz Karpacza. 

Roman Krupa przedstawił stanowi-
sko Stowarzyszenia odnośnie otwar-
cia turystyki. – Po raz pierwszy od 
dawna odczuwamy możliwość powro-
tu do normalności – stwierdził. Postu-
lował m.in. rozpatrzenie powrotu do 
podziału kraju na strefy, w których 
obowiązywać będą indywidualne zasa-
dy funkcjonowania odnoszące się do 
ilości zakażeń. Burmistrzowie zgod-
nie podkreślali, że skutki lockdow-
nu będą odczuwalne w gminach 
przez kolejne 2-3 lata.

Po zakończeniu konferencji włoda-
rze sformułowali pytania i za pośred-
nictwem burmistrza Dusznik-Zdro-
ju Piotra Lewandowskiego przesłali 
je do szefa Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Michała Dworczyka. Od-
powiedzi na pytania przedstawiają się 
następująco:

Udział w konferencji wzięli (od lewej) Roland Marciniak burmistrz Świeradowa-Zdroju,
Radosław Jęcek burmistrz Karpacza, Piotr Lewandowski burmistrz Dusznik-Zdroju,

Roman Krupa wójt gminy Kościelisko i Antoni Byrdy burmistrz Szczyrku

10 lutego w kraju trwał protest mediów w sprawie nowego podatku od reklam.
Tego dnia przeażająca większość komercyjnych nadawców nie emitowała swoich 

programów zgodnie z ramówką. Zamiast nich wyświetlano czarną planszę z in-
formacją o trwającym proteście. Nie działała również większość ogólnopolskich 
serwisów informacyjnych w internecie. Mimo to na konferencję przybyli dzien-

nikarze z telewizji Polsat i TVN, Radia Wrocław, TV Sudeckiej i TV Kłodzkiej. 

1. Czy jest możliwość zrewidowa-
nia uchwały Rady Ministrów z dnia 
21.01.2021 r. dotyczącej wsparcia jed-
nostek samorządu terytorialnego w 
zakresie przeznaczenia środków ze 
zwrotu 80% zwolnień z podatku od 
nieruchomości z wydatków inwe-
stycyjnych na wydatki bieżące? 
– Odpowiedź w przygotowaniu przez 
MRPiT.
2. W oparciu o jakie kryteria i 
zasady będą podejmowane decy-
zje dot. luzowania obostrzeń lub 
ich zaostrzania w zakresie dalsze-
go funkcjonowania turystyki (otwar-
cie hoteli, wyciągów, gastronomii)? 
– Decyzje dotyczące luzowania obo-
strzeń lub ich zaostrzania zarówno w 
zakresie funkcjonowania sektora tu-
rystyki, jak i wszystkich pozostałych 
gałęzi gospodarki będą podejmowane 
na podstawie bieżącej sytuacji epide-
micznej. Pod uwagę będą brane takie 
składowe jak: liczba nowych zakażeń 
SARS-CoV-2, liczba zgonów spowodo-
wanych zakażeniem oraz liczba osób 
zaszczepionych.
3. Czy może powstać zespół do 
konsultacji spraw związanych z 
gminami górskimi pod Pana prze-
wodnictwem? Proponujemy by 
uczestniczyli w nim też przedstawicie-
le przedsiębiorców – właścicieli wy-
ciągów, stoków narciarskich i hoteli. 
– Głównym organem doradczym z 
zakresu oceny bieżącej sytuacji epide-
micznej w kraju jest Rada Medyczna 
powołana przez premiera Mateusza 
Morawieckiego. To właśnie eksper-
ci wchodzący w skład rady pod prze-
wodnictwem prof. Andrzeja Horbana 
opiniują akty prawne regulujące zasa-
dy funkcjonowania podczas pandemii. 
Mogę zadeklarować, że wszelkie po-
stulaty, które będziecie Państwo for-
mułować trafią za moim pośrednic-
twem pod obrady Rady Medycznej. 
Ponadto w ramach Ministerstwa Roz-
woju, Pracy i Technologii funkcjonu-
je Departament Turystyki, do którego 
również możecie Państwo kierować 
swoje spostrzeżenia i uwagi. Wspólnie 
postaramy się przeanalizować Pań-
stwa rekomendacje i w miarę możli-
wości będziemy sukcesywnie impliko-
wać je do obowiązujących przepisów 
prawnych.

O dalszych decyzjach odnośnie 
otwarcia na stałe branży turystycz-
nej zdecyduje dwutygodniowy okres 
próbny. Jeśli po tym czasie liczba za-
każeń drastycznie nie wzrośnie, jest 
szansa, że turystyka zostanie odmro-
żona na dłuższy czas.

ps
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Już można zwiedzać
młyn papierniczy

Z przyjemnością informujemy, że po 
długiej przerwie Muzeum Papiernic-
twa znowu jest  otwarte. Nasze wy-
stawy można zwiedzać od wtorku do 
piątku od 9:00 do 15:00, w weekendy 
od 9:00 do 17:00. Uruchomiliśmy tak-
że  warsztaty czerpania papieru. Zgod-
nie z nowym regulaminem zwiedza-
nia, wizyta w naszym muzeum oraz  
zajęcia czerpania papieru podlegają 
wcześniejszej rezerwacji telefonicznej, 
tel. 748 627 424 lub 748 627 400.

Na zwiedzających czekają ciekawe 
wystawy czasowe:

„Od wymiany do wymiany. 
Banknoty polskie 1945–1995” – 
ekspozycja prezentuje m.in. pierw-
szy powojenny banknot  – 1000 zł z 
1945 r., serię wprowadzoną do obiegu 
przez Bolesława Bieruta w listopadzie 
1950 r. w konsekwencji złodziejskiej 
wymiany pieniądza, znaki pieniężne 
emitowane w latach 1974–1995 oraz 
te, wprowadzone do obiegu wraz z de-
nominacją w styczniu 1995 r.

 „Andrzej Heidrich – projek-
tant polskich banknotów” to mi-
kro-ekspozycja poświęcona twórczo-
ści Andrzeja Heidricha, projektanta 
wszystkich polskich banknotów, któ-
re pojawiły się w obiegu od połowy 
lat 70. XX w. 

„Maciej Jabłoński. W papierach 
20 lat” – wystawa sztuki papieru pre-
zentująca m.in. papierowe maski, bę-
dące odlewami ludzkich twarzy; trój-
wymiarowe kolaże, do których artysta 
wykorzystuje stare przedmioty, nada-
jąc im nowe życie, oraz pełnoplastycz-
ne rzeźby, wykonane z papieru czer-
panego lub makulatury.

Po więcej informacji zapraszamy 
na naszą stronę internetową www.mu-
zeumpapiernictwa.pl 

Promujmy modę na #muzeowa-
nie! 

inf. Muzeum
Papiernictwa

Ruszyła sprzedaż biletów
na 76. Międzynarodowy
Festiwal Chopinowski
Międzynarodowy Festiwal Chopi-
nowski to najważniejsze wydarze-
nie kulturalne w naszym mieście 
i jedno z ważniejszych w kraju. 
To najstarszy na świecie nieprze-
rwanie trwający festiwal piani-
styczny i jednocześnie najstarszy 
festiwal muzyczny w Polsce. Jak 
co roku, zgromadzi on w Duszni-
kach-Zdroju wirtuozów fortepia-
nu z całego świata. Tegoroczna, 
76. edycja festiwalu, odbędzie się 
w dniach 6–14 sierpnia.

Aby uczestniczyć w tym wspania-
łym wydarzeniu, już dziś można zaku-
pić bilety na poszczególne koncerty 
bądź karnet na całe wydarzenie. Har-
monogram koncertów oraz ceny bi-
letów na poszczególne koncerty pre-
zentują się następująco:

6 sierpnia (pt.)
� godz. 20:00; cena: 120 zł

Seong-Jin Cho
Koncert Inauguracyjny

7 sierpnia (sob.)
� godz. 16:00; cena: 70 zł

Colleen Lee
� godz. 20:00; cena: 100 zł

Dang Th ai Son

8 sierpnia (niedz.)
� godz. 16:00; cena: 70 zł

Philipp Lynov
� godz. 20:00; cena: 100 zł

Elżbieta Stefańska – w 20. rocznicę 
śmierci Haliny Czerny-Stefańskiej

9 sierpnia (pon.)
� godz. 16:00; cena: 50 zł

Martin James Bartlett
� godz. 20:00; cena: 80 zł

Krzysztof Jabłoński

10 sierpnia (wt.)
� godz. 16:00; cena: 50 zł

Alexander Kobrin
� godz. 19:00; charytatywny

Aktywni uczestnicy XX Ogólnopol-
skiego Mistrzowskiego Kursu Pia-
nistycznego w Dusznikach-Zdroju

� godz. 22:00; cena: 200 zł
Nokturn – gospodarz wieczoru: 
Róża Światczyńska, Marcin Maj-
chrowski

11 sierpnia (śr.)
� godz. 16:00; cena: 50 zł

Nicolas Namoradze
� godz. 20:00; cena: 80 zł

Nikita Mndoyants

12 sierpnia (cz.)
� godz. 16:00; cena: 50 zł

Sa Chen
� godz. 20:00; cena: 80 zł

Lucas Debargue

13 sierpnia (pt.)
� godz. 16:00; cena: 70 zł

Alexandra Dovgan
� godz. 20:00; cena: 100 zł

Eric LU

14 sierpnia (sob.)
� godz. 20:00; cena: 180 zł

Grigory Sokolov
Koncert Finałowy

W czasie trwania Międzynarodo-
wego Festiwalu Chopinowskiego w 
Dusznikach-Zdroju będzie miał miej-
sce XX Ogólnopolski Mistrzowski 
Kurs Pianistyczny w Dusznikach-
-Zdroju (Master Class), w dwóch ter-
minach:
� 8–10.08.2021

– prof. DANG Th ai Son
� 11–14.08.2021

– prof. Alexander Kobrin

Karnet na wszystkie koncerty moż-
na zakupić w cenie 1.100 zł, karnet dla 
uczestników biernych XX Ogólnopol-
skiego Mistrzowskiego Kursu Piani-
stycznego kosztuje 800 zł. Rezerwa-
cja biletów i karnetów będzie trwała 
do wyczerpania puli. Więcej informa-
cji odnośnie rezerwacji oraz na temat 
harmonogramu festiwalu można zna-
leźć na stronie www.festival.pl

W związku z pandemią istnieje 
ryzyko nieoczekiwanej konieczno-
ści zmiany powyższych planów bez 
uprzedzenia. Organizatorzy festiwa-
lu przepraszają za ewentualne utrud-
nienia i proszą o zrozumienie trudnej 
sytuacji.

inf. FMFCh




