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Ruszyło
głosowanie

ZAGŁOSUJ NA WYBRANY PROJEKT W BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2021

W drugiej edycji budżetu obywa-
telskiego mieszkańcy zapropono-
wali dziesięć projektów.  Zostały 
one przeanalizowane pod kątem 
formalnym. Dziewięć z nich prze-
szło do kolejnego etapu, w któ-
rym zostaną poddane pod głoso-
wanie. Mogą w nim wziąć udział 
wszyscy duszniczanie.

Projekty, które przeszły 
pozytywną weryfikację:

Nr 1 – Letnia Czytelnia przy Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w 
Dusznikach-Zdroju. Projekt zakła-
da zagospodarowanie terenu zielone-
go przy budynku Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej, ul. Sprzymierzonych 6a. 
W ramach projektu zostanie zakupio-
ne wyposażenie ogrodu biblioteczne-
go (ratanowe kanapy i stolik do pa-
wilonu ogrodowego, leżaki, hamaki, 
komody, platforma sceniczna, oświe-
tlenie). Cel: umożliwienie czytelnikom 
i gościom biblioteki spędzanie cza-
su na świeżym powietrzu oraz orga-
nizowanie różnego typu zajęć i spo-
tkań plenerowych dla mieszkańców. 
Miejscem realizacji zadania jest te-
ren zielony, przynależący bezpośred-
nio do Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Dusznikach-Zdroju (ogród biblio-
teczny). Szacunkowa wartość zadania: 
14.000 zł.

Nr 2 – Zielone Miejsca Postojo-

we. Projekt zakłada zagospodarowa-
nie zaniedbanego terenu zielonego 
oraz rozwiązanie problemu braku wy-
starczającej ilości miejsc postojowych 
dla mieszkańców posesji przy ul. Kra-
kowskiej 8-10-12 oraz dla pacjentów 
przychodni Vitamedica. W ramach 
projektu planuje się utworzenie „zie-
lonego parkingu” – przy użyciu kra-
tek trawnikowych, z zachowaniem po-
wierzchni biologicznie czynnej oraz 
przepuszczalności wody. Szacunkowa 
wartość zadania: 45.000 zł.

Nr 3 – Mobilny laserowy trena-
żer strzelecki. Projekt ma na celu 
zakup mobilnego laserowego trena-
żera wraz z montażem na strzelnicy 
LOK w Dusznikach-Zdroju przy ul. 
Krakowskiej 3. Szacunkowa wartość 
zadania: 25.000 zł.

Nr 4 – Maty boiskowe – badmin-
ton dla wszystkich. W ramach pro-
jektu planuje się wyposażenie Hali 
Sportowej przy ul. Sportowej 2a w 
dwa mobilne korty badmintonowe z 
certyfikowaną nawierzchnią i z na-
niesionymi fabrycznie oznaczeniami 
pełnowymiarowego boiska. W kom-
plecie  z taśmami do przyklejania. 
Szacunkowa wartość zadania: 18.210 
zł.

Nr 5 – Rewitalizacja placu zabaw 
„Radosna Szkoła”. Projekt zakłada 
modernizację nawierzchni placu za-
baw „Radosna Szkoła”, znajdującego 
się w kompleksie szkolnym przy ul. 
Sprzymierzonych 6, celem podniesie-
nia poziomu bezpieczeństwa oraz po-

prawy estetyki otoczenia szkoły. Sza-
cunkowa wartość zadania: 49.531,95 
zł.

Nr 6 – Modernizacja i doposaże-
nie placu zabaw przy Alei Sybira-

ków – „Dajmy dzieciom szansę na 
dobra zabawę i prawidłowy roz-
wój”. Projekt jest bliźniaczy z nr 9, 
w związku z czym wnioskodawczyni 
zachęca do głosowania na ostatni nu-

mer na liście, aby nie dzielić głosów, 
bo konkurencja w tym roku jest dużo 
większa, niż podczas pierwszej edy-
cji budżetu obywatelskiego. Jak pod-
kreśliła, to, że dwie osoby bez porozu-
mienia, składają wniosek na to samo 
działanie, pokazuje tylko, jak ważnego 
obaszaru on dotyka, a w tym przypad-
ku, chodzi o rozwój naszych dzieci.

Nr 7 – Poprawa stanu technicz-
nego murawy oraz obiektów oka-
lających na stadionie im. Kazimie-
rza Górskiego. W ramach realizacji 
zadania planowany jest zakup maszyn 
i urządzeń mających na celu popra-
wę stanu infrastruktury technicznej, 
tj. zakup maszyny do malowania linii 
boiskowych, aeratora i wertykulatora 
do gleby, rozrzutnika nawozu, myjki 
ciśnieniowej, dmuchawy oraz kosiar-
ki (traktorek wielofunkcyjny), które 
ułatwią prace porządkowe oraz przy-
gotowanie murawy stadionu im. Ka-
zimierza Górskiego, przy ul. Wojska 
Polskiego. Szacunkowa wartość zada-
nia: 21.900 zł. 

Nr 8 – Dusznicka Akademia Se-
niora. Celem projektu jest szeroko 
pojęta aktywizacja dusznickich senio-
rów poprzez organizację dedykowa-
nych tej grupie zajęć w trzech blo-
kach tematycznych: terapia zajęciowa, 
zdrowa dieta, ruch. Ma to umożliwić 
starszym duszniczanom poznanie sty-
lu życia warunkującego długie, zdro-
we i pogodne życie oraz poszerzyć ich 
wiedzę dot. sposobów i metod profi-
laktyki zdrowotnej oraz zadbania o 
siebie w okresie senioralnym. Zada-
nia będą realizowane w nowo powsta-
jącym Klubie Seniora oraz na Hali 
Sportowej. Szacunkowa wartość zada-
nia: 20.000 zł.

Nr 9 – Rozbudowa i moderniza-
cja placu zabaw przy ul. Zdrojowej 
8. W ramach projektu plac miałby zo-
stać wyposażony w różnego rodza-
ju urządzenia wspierające rozwój 
ruchowy i intelektualny dzieci: meta-
lowy samochód z elementami spraw-
nościowymi, lokomotywę ze ścianką 
wspinaczkową, tunelem i grą w kół-
ko i krzyżyk, potrójną huśtawkę z bo-
cianim gniazdem, karuzelę tarczową z 
siedzeniami, drewniany domek oraz 
bujaki sprężynowe. Ponadto planu-
je się wymianę piaskownicy na nową, 
z dachem, oraz zakup ławek ze sto-
likami. Szacunkowa wartość zadania: 
50.000 zł.

Jak zgłosować
sprawdź na s. 11

Zwycięskim projektem budżetu obywatelskiego 2020 był ten zgłoszony przez 
MKS Pogoń Duszniki-Zdrój. W ramach jego realizacji na stadionie postawiono 
piłkochwyty.
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Ratujmy jeże!
Jesienne liście są ważną częścią 
ekosystemu – stanowią schronie-
nie dla jeży, które przygotowują 
się do zimowego snu. 

Dlatego polecono służbom miej-
skim zaniechanie grabienia liści w 
miejscach częstych bytowań jeży – 
przy Alei Sybiraków od strony rzeki i 
przy wejściu na Zielony Staw. Umiesz-
czone tam zostały tabliczki informują-
ce o akcji ratowania jeży. 

Średnia długość życia jeża wynosi 
siedem lat, natomiast w mieście czę-
sto giną znacznie szybciej – zagroże-
nie dla nich stanowią psy i koty, a tak-
że koła przejeżdżających pojazdów. 
Zwierzęta te objęte są ochroną gatun-
kową, dlatego pomóżmy im w przezi-
mowaniu. Przygotowując swój ogród 
czy działkę do zimy, pamiętajmy, by 
część zgarniętych liści i traw uloko-
wać pod drzewami i krzewami. Sta-
nowić to będzie idealną miejscówkę 
na zimowe dni dla małych lokatorów. 
Dodatkowo, dzięki pozostawieniu liści 
użyźniamy glebę. Przyjemne z poży-
tecznym!

sr

Kolejne
komputery
dla MZS

Dziesięć laptopów firmy Microso-
ft otrzymał 4 listopada Miejski Ze-
spół Szkół w Dusznikach-Zdroju. 

Sprzęt został zakupiony w ramach 
projektu „E-aktywni Mieszkańcy Dusz-
nik-Zdroju” i był wykorzystywany w 
br. do bezpłatnych szkoleń, których 
celem było podniesienie kompeten-
cji cyfrowych uczestników. Przeszko-
lonych zostało 150 mieszkańców. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za liczne uczestnictwo i 
zaangażowanie. 

Projekt zrealizowano dzięki środ-
kom z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa III 
Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, 
Działanie 3.1. Działania szkoleniowe 
na rzecz rozwoju kompetencji cyfro-
wych: E-aktywni mieszkańcy woje-
wództwa dolnośląskiego i lubuskiego. 

ps

Mieszkańcom 
do usług
W związku z pandemią korona-
wirusa zachęcamy do załatwiania 
spraw bez osobistej wizyty w Urzę-
dzie Miasta.

Skontaktować się z nami możesz 
poprzez:
 � telefon, numer ogólny 748 697 660,
 � email bp@duszniki.pl,
 � złożenie dokumentów za pomocą 
platformy e-PUAP,

 � złożenie dokumentów do skrzyn-
ki umiejscowionej przed Urzędem 
Miejskim,

 � złożenie dokumentów za pomocą 
poczty tradycyjnej lub kuriera.

Sprawy związane z Urzędem 
Stanu Cywilnego i sprawami oby-
watelskimi (zameldowania, wymel-
dowania, dowody osobiste) załatwić 
można po uprzednim kontakcie tele-
fonicznym: 748 697 665 lub 748 697 
666. Urząd Miejski czynny jest od 
godz. 7:30 do godz. 15:30 (bez prze-
rwy). Prosimy o ograniczenie oso-
bistych wizyt w Urzędzie. W związ-

ku z rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów ws. wprowadzenia pracy 
zdalnej w urzędach i jednostkach sa-
morządowych, część pracowników 
przeszła na zdalny tryb pracy.

Zachęcamy do śledzenia stro-
ny www.duszniki.pl oraz profilu Bur-
mistrz Miasta Duszniki-Zdrój na 
facebooku, gdzie publikowane są naj-
ważniejsze informacje.

Wszystkich zainteresowanych ubie-
ganiem się o wsparcie w ramach pro-
gramu Ziemia Kłodzka – czyste po-

wietrze zapraszamy, po uprzednim 
telefonicznym umówieniu wizyty, do 
punktu kontaktowego działającego w 
Urzędzie Miejskim (w Informacji Tu-
rystycznej ul. Rynek 9) w każdy wto-
rek i piątek od godz. 9:00 do godz. 
14:30, tel. 748 697 660.
 
Na stronach 4-5 zamieściliśmy 
wykaz urzędników wraz z kon-
taktem do nich i listą spraw, 
które można przy ich pomocy 
załatwić.

URZĄD MIEJSKI PRACUJE ZDALNIE

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEDŁUŻONY 

Zmień piec
z unijną dopłatą
Stowarzyszenie Gmin Ziemi 
Kłodzkiej przedłużyło termin 
składania wniosków o dofinanso-
wanie z projektu: „Ziemia Kłodz-
ka – czyste powietrze” do 30 li-
stopada 2020 r. do godziny 15:00. 
Celem projektu jest zwalczanie 
emisji kominowej na terenie wy-
branych gmin ziemi kłodzkiej. 

Przypominamy: grantobiorcami 
mogą być osoby fizyczne, będące wła-
ścicielami domów jednorodzinnych 
lub mieszkań w budynkach jednoro-
dzinnych i wielorodzinnych, jak rów-
nież wspólnoty mieszkaniowe (miesz-
kania, których właścicielami są osoby 
fizyczne), położone na terenie gmin: 
Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, 
Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczyt-
na, Złoty Stok, Polanica-Zdrój.

Otrzymane wsparcie (granty) moż-
na przeznaczyć na wymianę wysoko-
emisyjnych źródeł ciepła na:

a) podłączenie do sieci ciepłowni-
czej (ew. chłodniczej) lub

b) instalację źródeł ciepła opar-
tych o odnawialne źródła energii (np. 
pomp ciepła) lub

c) instalację kotłów spalających bio-
masę lub ewentualnie paliwa gazowe;

d) ogrzewanie elektryczne (kable / 
maty grzejne, kotły elektryczne, piece 
akumulacyjne itp.), pod warunkiem, 
że będzie ono zasilane z odnawial-
nych źródeł energii (OZE). Mikroin-
stalacja o odpowiedniej mocy może 
zostać zrealizowana w ramach pro-
jektu (można również wykorzystać już 
istniejącą instalację).

Wymiana źródła ciepła jest elemen-
tem obowiązkowym. Wymianie źródła 
ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione 
modernizacje systemu grzewczego 
pozostające w związku przyczynowo-
-skutkowym ze zmianą źródła ciepła. 
Inwestycje mogą być ponadto uzupeł-
nione poprzez instalacje OZE (np. na 

potrzeby pozyskiwania ciepłej wody 
użytkowej lub produkcji energii elek-
trycznej, np. fotowoltaiki).

Wszystkich zainteresowanych 
ubieganiem się o wsparcie w ra-
mach programu Ziemia Kłodzka 
– czyste powietrze zapraszamy, po 
uprzednim telefonicznym umó-
wieniu wizyty – tel. 748 697 660, 
do punktu kontaktowego działają-
cego w Urzędzie Miejskim (w In-
formacji Turystycznej, Rynek 9) 
w każdy wtorek i piątek od godz. 
9:00 do godz. 14:30. 

Pytania dotyczące naboru można 
również składać drogą e-mailową na 
adres projekty@duszniki.pl; srodowi-
sko@duszniki.pl, zastepca@duszniki.
pl lub korzystając z formularza kon-
taktowego znajdującego się na stronie 
http://czystepowietrze.klodzka.pl/kon-
takt/. Odpowiedzi w powyższym za-
kresie udzielane będą również e-ma-
ilowo. 

Wszelkie zmiany niniejszego ogło-
szenia oraz inne istotne informa-
cje dot. naboru publikowane będą na 
stronie internetowej www.czystepo-
wietrze.klodzka.pl, stąd zaleca się po-
tencjalnym grantobiorcom, aby na 
bieżąco zapoznawali się z zamieszcza-
nymi na niej informacjami.

Realizacja projektu możliwa jest 
dzięki dofinansowaniu z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolno-
śląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 
3 Gospodarka niskoemisyjna, Działa-
nie 3.3 Efektywność energetyczna w 
budynkach użyteczności publicznej i 
sektorze mieszkaniowym, Poddziała-
nie 1.OSI – 3.3.1 Efektywność ener-
getyczna w budynkach użyteczności 
publicznej i sektorze mieszkaniowym 
– konkurs horyzontalny OSI. Sche-
mat nr 3.3 e „Modernizacja systemów 

grzewczych i odnawialne źródła ener-
gii – projekty dotyczące zwalczania 
emisji kominowej – projekt granto-

wy” Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolnośląskie-
go 2014-2020.
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Sprawdzamy
inwestycje w mieście
Wieża na Orlicy
Wykonawca wieży Przedsiębiorstwo 
Budowlane CAKO Sp. z o.o. z Polani-
cy-Zdroju zakończy prace tak, jak za-
kładano, w tym roku. Jednakże samo 
otwarcie wieży z powodu epide-
mii koronawirusa odbędzie się w 
przyszłym roku. 

Burmistrz Piotr Lewandowski tłu-
maczy: – Przesunięcie terminu udo-
stępnienia wieży turystom wynika z 
tego, że wybudowanie wieży to tylko 
pierwszy etap. Drugim jest zakup jej 
dodatkowego wyposażenia (...) Wymu-
szona przez obecny stan w kraju pra-
ca zdalna urzędu, przebywanie części 
pracowników na kwarantannie czy w 
izolacji spowodowało, że część spraw 
po prostu zajmuje więcej czasu , niż 
przed pandemią (...) Obecnie trwa 
przygotowanie do zakupu dodatko-
wego wyposażenia wieży: lunet, pa-
noram, instalacji fotowoltaicznej, 
monitoringu i licznika turystów. 
Po zakończeniu procedur będziemy 
informować o oficjalnym otwarciu.

Liczymy również, że po nowym 
roku, ograniczenia wprowadzone w 
związku z epidemią COVID-19 zosta-
ną zniesione i oficjalne otwarcie wie-
ży będzie mogło być godne jednej z 
najważniejszych inwestycji w mieście.

Aleja Chopina
Wykonawca Alei Chopina wystąpił o 
przedłużenie terminu na wykonanie 
prac. Przesunięcie w realizacji inwe-
stycji wynika ze zmian w projekcie, 
które były niezbędne, aby uratować 
stare kasztanowce.

Przypomnijmy, że nad przebiegiem 
prac na alei czuwa od początku dr inż. 
arch. kraj. Wojciech Bobek, członek 
Polskiej Rady Arborystyki. 

Przerwa w pracach w pierwszej po-
łowie roku, która była wynikiem nie-

dotrzymania zapisów umowy przez 
pierwotnego wykonawcę i potrwa-
ła do czasu wyłonienia jego następ-
cy,  wyszła na zdrowie kasztanowcom. 
Stan drzew, które pierwotnie były 
przeznaczone do wycinki, na odcin-
ku pomiędzy źródłami Agata i Felix, 
uległ znaczącej poprawie. Jak czytamy 
w opini dendrologicznej dr. Bobka: 
"Po wznowieniu realizacji w sierpniu 
tego roku zaobserwowano dobrą 
kondycję drzewostanu, zwłaszcza 
na odcinku od źródła Agata do za-
łamania. Przyczyną może być popra-
wa przepuszczalności w obrębie na-
wierzchni (...)"

W tej samej opini czytamy: "(...) rów-
nolegle pojawiło się zagrożenie za-
burzenia stosunków wodnych ze 
względu na osuszające działanie głę-
bokiego rowu odwadniającego bie-
gnącego wzdłuż, i w bezpośrednim 
sąsiedztwie alei. Jedynym rozsąd-
nym rozwiązaniem jest przeprofilo-
wanie rowu w sposób uniemożliwia-
jący znaczne obniżenie poziomu wód 
gruntowych w latach suchych, a jed-
nocześnie ukształtowanie go w spo-
sób umożliwiający odprowadzenie 
nadmiaru wód opadowych w czasie 
ich intensywnego występowania." 

W związku z tym, zgodnie z suge-
stiami doktora, wprowadzono zmiany 
w projekcie, w wyniku których wyko-
nano reprofilację rowu biegnącego 
wzdłuż alei i drenaż francuski. Pra-
ce te ze względu na ochronę systemu 
korzennego drzew, musiały zostać 
wykonane ręcznie lub przy użyciu 
tylko i wyłącznie lekkiego sprzętu. 
W związku z czym zajęły wykonawcy 
sporo dodatkowych roboczogodzin, 
jednocześnie wstrzymując główny 
front robót. Prace powinny zakończyć 
się do końca stycznia 2021.

UM

Rozpoczęto prace przy nowym Klubie Seniora. Wykonawcą inwestycji jest
firma Roboty Ogólnobudowlane FHU Krzysztof Onyszczuk

Na alei wykonano nowe nasadzenia,
na montaż oczekują już nowe lampy i ławki

W wyniku dodatkowych prac zlikwidowano
rów wzdłuż alei i uratowano kilka kasztanowców

Figura mająca zdobić
źródło "Felix" jest juz gotowa

Prace na Orlicy przebiegają bez zakłóceń Tak wyglądała wieża jeszcze we wrześniu

Otoczenie źródła "Agata" będzie miało
kształt fortepianu

Zakończyły się prace nad
formą figury księznej Agaty



4 16 .11 .2020 -  15 .12 .2020KURIER DUSZNICKI

Karolina Łuszczki
zastępca burmistrza

Piotr Lewandowski
burmistrz

Wiesław Bator
sekretarz gminy

Joanna Szewczyk
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Agnieszka Fituch
kierownik referatu techniczno-inwestycyjnego

Katarzyna Skowron
skarbnik gminy

rejestracja zgonów, przyjmowanie zapewnieńdo ślu-
bu, zaświadczenia do ślubu konkordatowego i o sta-
nie cywilnym, oświadczenia o uznaniu ojcostwa, od-
pisy z akt stanu cywilnego, decyzje o wymeldowaniu 
w trybie adm., decyzje w sprawie zmian nazwiski imion

sprzedaż nieruchomości lokalowych oraz gruntowych, 
przekształcanie prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności, ustalanie opłat z tytułu użytko-
wania wieczystego, wydawanie decyzji związanych 
z podziałami geodezyjnymi nieruchomości, nadawa-
nie numerów porządkowych nieruchomości

tel. 748 697 660
kom. 794 959 935
zastepca@duszniki.pl 

tel. 748 697 660
kom. 535 015 044
burmistrz@duszniki.pl 

tel. 748 697 678
sekretarz@duszniki.pl 

tel. 748 697 665
usc@duszniki.pl 

tel. 748 697 663
kom. 531 699 645
gnr@duszniki.pl 

tel. 748 697 671
kom. 531 274 252
skarbnik@duszniki.pl 

Anita Bodzińska
mł. ref. ds. obywatelskich,
obsługa Rady Miejskiej

wydawanie dowodów osobistych,
czynności meldunkowe, wydawanie zaświadczeń
o meldunku, czynności dot. spisu oraz rejestru
wyborców, obsługa rady miejskiej

tel. 748 697 666
sco@duszniki.pl 
orm@duszniki.pl

Sylwia Roszkowska
obsługa sekretariatu burmistrza

tel. 748 697 660
sekretariat@duszniki.pl 

Piotr Cisakowski
podinspektor ds. administracji,
Biuro Obsługi Interesanta

rejestracja, wprowadzenie zmian i zawieszanie dzia-
łalności gospodarczej, zakładanie i potwierdzanie 
profilu zaufanego ePUAP, obsługa interesanta w Biu-
rze Obsługi Interesanta, prowadzenie rejestru obiek-
tów noclegowych

tel. 748 697 689
bp@duszniki.pl 

Wykaz
pracowników
urzędu
miejskiego



516 .11 .2020 -  15 .12 .2020 KURIER DUSZNICKI

Agnieszka Kunc
inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej

Maria Lis
inspektor ds. VAT i opłat

Beata Wartacz
inspektor ds. podatków i opłat

letnie i zimowe utrzymanie miasta, utrzymanie zieleni 
miejskiej, kontrola konserwacji oświetlenia ulic i pla-
ców, utrzymanie cmentarza komunalnego, kontrola 
PSZOK, nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli 
nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i 
porządku

zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alko-
holowych, decyzje o wygaszeniu zezwoleń na sprze-
daż i podawanie napojów alkoholowych, informacje 
na temat procedury związanej ze skierowaniem na 
leczenie odwykowe w związku z uzależnieniem od 
alkoholu, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

tel. 748 697 681
kom. 533 320 095
gkm@duszniki.pl 

tel. 748 697 677
rfv@duszniki.pl 

Małgorzata Gutkowska
inspektor ds. finansowych

deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, wydawanie i przyjmowa-
nie kwitariuszy do pobierana opłaty uzdrowiskowej, 
sprawdzanie zgodności przyjętej opłaty pod wzglę-
dem formalnym i rachunkowym

tel. 748 697 684
kasa@duszniki.pl 

Alicja Smolarz
inspektor ds. gospodarki
mieszkaniowej i odpadowej

zgłoszenia podrzucania odpadów, kontrola segrega-
cji odpadów, opłaty za odpady komunalne, nieprawi-
dłowości w odbiorze odpadów, kontrola przedsiębior-
ców (umowy i opłaty związane z odbiorem odpadów), 
mieszkania komunalne i socjalne

tel. 748 697 680
gmo@duszniki.pl 

Natalia Barańska
inspektor ds. budownictwa
i zagospodarowania przestrzennego

decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu, wypisy z miejscowego planu oraz studium, 
zaświadczenia wymagane przy sprzedaży własności 
gruntowych, dzierżawy terenów gminnych, wejścia 
i przejścia przez teren gminy, podziały działek (posta-
nowienia o zgodności podziału)

tel. 748 697 688
bzp@duszniki.pl 

Sławomir Bernacki
inspektor ds. inwestycji

remonty dróg,
inwestycje w mieście,
organizacja ruchu,
kanalizacja deszczowa

tel. 748 697 674
kom. 535 106 234
inwestycje@duszniki.pl 

Agata Mikulewicz
inspektor ds. ochrony środowiska

wycinka drzew, usuwanie krzewów, rejestr zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ście-
ków, wydawanie skierowań na sterylizację i kastracje 
dziko żyjących kotów, wydawanie karmy dla dziko ży-
jących kotów, decyzje środowiskowe

tel. 748 697 681
kom. 570 322 968
srodowiska@duszniki.pl 

wszelkie sprawy związane z naliczaniem podatków 
(rolny, leśny, od nieruchomości), postępowania po-
datkowe, zaświadczenia dot. rejestru podatników 
i zawartych w nim danych, odpady komunalne:upo-
mnienia i tytuły wykonawcze, fundusze alimentacyjne, 
płatności za faktury

tel. 748 697 667
wymiar@duszniki.pl 

Małgorzata Gorzkowska
stanowisko ds. kadr, oświaty
i organizacji pozarządowych

zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracowni-
ka, dowóz uczniów, zwrot kosztów dowozu niepeł-
nosprawnego dziecka do szkoły, pomoc w ramach 
funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, wnioski i spra-
wozdania składane w ramach otwartych konkursów 
ofert dla OPP

tel. 748 697 676
wp@duszniki.pl 

Elżbieta Otremba
inspektor ds. podatków i opłat

księgowanie dochodów budżetowych, uzgadnianie 
bieżących sald podatków i opłat, weryfikacja kartotek 
podatników (sprawdzanie zaległości i nadpłat), gene-
rowanie upomnień oraz tytułów wykonawczych

tel. 748 697 667
podatki@duszniki.pl 
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Polityka, ludzie,
pieniądze

TYMI BANKNOTAMI PŁACILIŚMY
W LATACH 1945–95

Muzeum Papiernictwa posiada 
jedną z najbardziej kompletnych 
kolekcji polskich banknotów. 
W oparciu o swoje zbiory, w po-
przednich latach instytucja orga-
nizowała wystawy numizmatyczne 
prezentujące pieniądze z okre-
su międzywojennego i z czasów 
II wojny światowej. Tym razem 
duszniccy muzealnicy przygoto-
wali ekspozycję poświęconą bank-
notom powojennym – „Od wymia-
ny do wymiany. Banknoty polskie 
1945–1995”. Jej wernisaż odbył się 
6 listopada i ze względu na pan-
demię COVID-19 miał charakter 
spotkania online. Poprzedziła go 
konferencja naukowa zorganizo-
wana również w tym trybie.

Na wystawie zobaczymy m.in. 
pierwszy powojenny banknot o nomi-
nale 1.000 zł, emisja z 1945 r, serię 
wprowadzoną do obiegu w złodziejski 
sposób przez Bolesława Bieruta w li-
stopadzie 1950 r., znaki pieniężne emi-
towane w latach 1974–1995 oraz te, 
wprowadzone do obiegu wraz z deno-
minacją 1 stycznia 1995 r. Druk tych 
ostatnich początkowo odbywał się w 
Anglii, a od 1998 r. w Warszawie, w 
Polskiej Wytwórni Papierów Warto-
ściowych S.A., której działalność rów-
nież przedstawiona została na wysta-
wie. 

Ekspozycja przybliża także sylwetki 
powojennych projektantów polskich 
banknotów, m.in. Wacława Borow-

skiego, Ryszarda Kleczewskiego, czy 
zmarłego w ubiegłym roku Andrze-
ja Heidricha. Ten ostatni był jednym 
z najwybitniejszych polskich grafi-
ków. Zaprojektował wszystkie bank-
noty, które od połowy lat 70. były w 
Polsce w obiegu. Zasłynął także jako 
autor projektów paszportów, znacz-
ków pocztowych, elementów umun-
durowania polskich żołnierzy czy po-
licjantów. W pierwszą rocznicę jego 
śmierci w jednej z sal Muzeum Pa-
piernictwa przygotowało mikrowysta-
wę prezentującą jego twórczość. 

Autorem obu ekspozycji jest Jan 
Bałchan. 

Projekt realizowany jest z Narodo-
wym Bankiem Polskim w ramach 
programu edukacji ekonomicznej. 
Patronaty honorowe objęli: marsza-
łek województwa dolnośląskiego Ce-
zary Przybylski oraz Instytut Pamię-
ci Narodowej Oddział we Wrocławiu. 
Sponsorem jest Polska Wytwórnia 
Papierów Wartościowych S.A. 

Wystawy udostępnione zosta-
ną zwiedzającym po zniesieniu obo-
strzeń związanych z pandemią. Tym-
czasem zachęcamy do obejrzenia 
zapisu konferencji „Od wymiany do 
wymiany”, w której wiele ciekawych 
informacji o polityce, ludziach i pie-
niądzach, głównie okresu PRL. Na-
granie dostępne jest na muzealnym 
kanale serwisu YouTube.

inf. MP

Fabryka 
śniegu

Produkcję śniegu na Tauron Dusz-
niki Arena w tym roku rozpoczę-
to wyjątkowo wcześnie, bo już 3 
listopada. Było to możliwe dzięki 
instalacji o nazwie SnowFactory, 
wypożyczonej do testów. Urządze-
nie na dusznicki stadion biathlo-
nowy dostarczył włoski producent 
sprzętu do naśnieżania – firma 
TechnoAlpin.

– Miejski Ośrodek Kultury i Spor-
tu nie poniósł żadnych kosztów odno-
śnie transportu, montażu i podłącze-
nia urządzenia  – wyjaśniała na sesji 
Rady Miejskiej 20 listopada dyrektor 
MOKiS Magadalena Kijanka. – Po 
dwóch tygodniach jego pracy mamy 
już porównanie do standardowych ar-
matek snieżnych, jeżeli chodzi o zu-
życie wody. Jest ono porównywalne. 
Na koszty prądu musimy poczekać do 
pierwszego rachunku

Klasyczna armatka śnieżna zużywa 
w godzinę prądu za ok. 70 zł i 400–
500 litrów wody do produkcji 1 m3 
śniegu. Przewaga fabryki nad zwykły-
mi armatkami jest taka, że pozwala 
ona produkować biały puch w tem-
peraturze nawet +20oC! Produkcja 
jest możliwa do momentu, w którym 

temperatura spadnie do -6oC. Wydaj-
ność testowanej instalacji to do 4 ton 
śniegu na godzinę. Armatka w godzi-
nę może wyprodukować od 13 do 100 
m3 czyli 1,3–10 ton suchego śniegu.

Działanie fabryki śniegu opar-
te jest o wydajny wymiennik ciepła, 
który schładza wodę, do temperatu-
ry zamarzania, bez dodatku substan-
cji chemicznych. Dzięki temu śnieg 
może powstawać w zamkniętym obie-
gu przy dodatniej temperaturze ze-
wnętrznej. Do produkcji śniegu, tak 
jak w przypadku armatek czy lanc, 
potrzebna jest tylko woda.

Dodatkowo śnieg wyprodukowany 
przez Snow Factory posiada tempe-
raturę -9oC, co gwarantuje o wiele 
wyższą trwałość i mniejsze stra-
ty podczas przechowywania, w po-
równaniu do śniegu naturalnego, któ-
rego temperatura to zaledwie -1oC. 
Obecneie wyprodukowany śnieg 
składowany jest w pryzmach na tere-
nie stadionu. Gdy tylko temperatura 
pozowli, zostanie on rozprowadzony 
po trasach, a TDA będzie pierwszym 
obiektem z trasami przygotowanymi 
do narciarstwa biegowego w sezonie 
2020/2021.

Testy urządzenia prowadzone są 
w związku z dofinansowaniem przy-
znanym z Ministerstwa Sportu na za-
kup urządzeń do utrzymania samego 
obiektu, jak i okolicznych tras biego-
wych. Jest to jednocześnie spełnie-
nie obietnicy złożonej przez ministrę 
Sportu Danutę Dmowską-Andrze-
juk, która wizytowała nasz obiekt w 
czerwcu br.

– Dziękuję, za to wsparcie minister-
stwu, bo w ramach przyznanych środ-
ków doposażymy ośrodek nie tylko w 
Snow Factory, ale również w ratrak i 
kilka mniejszych maszyn, które po-
zwolą nam dbać o trasy zarówno zimą 
jak i latem. (...) Obecnie trwają rozmo-
wy i działania mające na celu pozy-
skanie środków z innych źródeł, niż 
te ministerialne, na wkład własny do 
realizacji projektu – informuje bur-
mistrz Piotr Lewandowski.

Tauron Duszniki Arena jest jedy-
nym w Polsce ośrodkiem biathlonym 
i biegowym, który korzysta z nowo-
czesnej technologii Snow Factory. 

TDA

Śnieg wytworzony przez SnowFactory jest składowany w pryzmach, których temperatura wewnętrzna wynosi -7oC
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17 października
 � 30 nowych zarażeń w powie-

cie kłodzkim. Aktualnie zarażonych 
koronawirusem jest 145 osób (przed 
miesiącem – 17). Jest blisko rekordu z 
8 czerwca, kiedy aktywnych przypad-
ków było 158. W Dusznikach zainfe-
kowanych jest 6 osób.
 � W województwie dolnośląskim 

dzienny rekord zakażeń – 524. Przed 
miesiącem – 25. Od początku pande-
mii odnotowano 9.035 infekcji i 217 
zgonów.
 � Dzienna liczba zakażeń w kra-

ju podwaja się po raz kolejny i wy-
nosi 9.622 (4.280 infekcji zanotowa-
no 8 października). W ciągu miesiąca 
wzrosła ponad jedenastokrotnie. Licz-
ba zgonów na COVID-19 w ciągu 
ostatniej doby – 84.  Od początku 
pandemii wykryto 167.230 zacho-
rowań, zmarło 3.524 osób.
 � Do strefy czerwonej zalicza się 

teraz teraz aż 152 powiaty (na 380), 
w tym 11 miast wojewódzkich. Za-
mieszkuje w niej ponad 70 proc. lud-
ności Polski. W województwie dol-
nośląskim strefą czerwoną objęte 
zostają powiaty: głogowski, kamien-
nogórski, legnicki, lubiński, milicki 
oraz polkowicki. 
 � W całym kraju zaczynają obowiązy-

wać nowe zasady bezpieczeństwa. 

19 października
 � Liczba aktualnie zakażonych w po-

wiecie kłodzkim wzrasta przez dwie 
weekendowe doby o 50, osiągając 
rekordowe od początku pandemii 
195. Znowu zaczynają docierać in-
formacje o ilości infekcji w poszcze-
gólnych gminach. Najwięcej jest w 
Kłodzku – 38, Nowej Rudzie – 28, Po-
lanicy – 26. W naszym mieście mamy 
nadal sześć zarażonych osób. Jedyną 
gminą w powiecie wolną aktualnie od 
koronawirusa jest Lewin Kłodzki. 
 � Już sześć szkół średnich w powiecie 

prowadzi edukację w systemie hybry-
dowym – część uczniów uczy się sta-
cjonarnie, część – zdalnie. Dusznickie 
MZS funkcjonuje normalnie.
 � Po premierze Mateuszu Morawiec-

kim i wielu innych politykach na kwa-
rantannę zostaje skierowany prezes 
PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński.
 � Premier podejmuje decyzję o roz-

poczęciu przygotowania szpitala tym-
czasowego. Pierwsza tego typu pla-
cówka będzie zorganizowana w 
pomieszczeniach Stadionu PGE Na-
rodowy. W początkowym etapie bę-
dzie mogła przyjąć pół tysiąca pacjen-
tów z COVID-19. Szpitale tymczasowe 

mają powstać w każdym mieście wo-
jewódzkim.
 � "Na to nagranie czekał świat" – pisze 

brytyjski "Daily Mail". O jakie nagra-
nie chodzi?  Gazeta publikuje na swo-
im portalu wideo, na którym widać, 
jak szczepionki na koronawirusa zjeż-
dżają z linii produkcyjnej. Amerykań-
ska firma farmaceutyczna Pfizer wy-
produkowała ich już kilkaset tysięcy 
w zakładzie w Puurs w Belgii. Firma 
twierdzi, że udostępni przed nowym 
rokiem 100 milionów szczepionek, 
jeśli badania kliniczne zakończą się 
sukcesem. Pfizer, która współpracuje 
z niemiecką firmą BioNTech, prowa-
dzi obecnie testy na 44 tys. osób.

20 października
 � 16 nowych infekcji w powiecie. 

Najwięcej przybywa w Nowej Rudzie 

– 5 osób. Po uwzględnieniu liczby no-
wych ozdrowieńców, powiatowy bi-
lans wynosi teraz okrągłe 200 aktyw-
nych przypadków.
 � Schronisko na Szczelińcu zamknię-

te do 28 października z powodu kwa-
rantanny wszystkich pracowników. 
„Czujemy się dobrze. Schronisko jest 
pełne zapasów, więc na razie dzięku-
jemy za dostawy żywności” – pisze na 
Facebooku załoga.

21 października
 � 29 nowych infekcji w powiecie. 

Najwięcej przybywa ich w Kłodzku 
(+9), Bystrzycy Kłodzkiej (+6) i No-
wej Rudzie (+5). Zmarła osoba chora 
na COVID-19, zamieszkała w Między-
lesiu, powiększając liczbę covidowych 
zgonów do 18. Na kwarantannie prze-
bywa 745 osób.

 � W kraju znowu rekord dziennej 
liczby zakażeń – 10.040.

22 października 2020
 � Trzy nowe zakażenia w powie-

cie. Hospitalizowanych jest aktualnie 
30 osób.
 � Dobowy rekord zakażeń w kraju 

pnie się do góry – w ciągu ostatniej 
doby przybywa ich 12.107 nowych. 
Zgonów jest 168.
 � 19 uczniów klasy szóstej Szkoły 

Podstawowej nr 7 w Kłodzku zosta-
je skierowanych na kwarantannę w 
związku z pozytywnym wynikiem te-
stu na obecność koronawirusa u jed-
nego z nauczycieli. Dziesięcioro szó-
stoklasistów wykazuje symptomy 
choroby.
 � Szef kancelarii premiera Michał 

Dworczyk oraz wojewoda dolnośląski 

Jarosław Obremski ogłaszają podczas 
konferencji prasowej, że w Centrum 
Konferencyjnym hotelu „Terminal” 
przy ul. Rakietowej we Wrocławiu 
powstanie szpital tymczasowy na 
ok. 300 łóżek. Jego wyposażenie po-
chodzić będzie z Agencji Rezerw Ma-
teriałowych. Nadzór nad szpitalem 
obejmie zespół Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego.
 � Minister zdrowia Adam Niedzielski 

informuje na konferencji prasowej, 
że do systemu walki z epidemią włą-
czonych zostanie 18 prywatnych szpi-
tali. Ok. 700 łóżek ma być gotowe za 
ok. 10 dni. – Oprócz łóżek zadeklaro-
wanych przez sektor prywatny, prze-
kształcamy szpitale powiatowe oraz 
oddziały internistyczne szpitali woje-
wódzkich – zapowiada szef resortu. 
Rząd chce w perspektywie półtora ty-
godnia zwiększyć bazę z 17,6 tys. do 

KRONIKA CZASÓW ZARAZY (8)

Kto następny?
Buńczuczne deklaracje, że wirus w Polsce pokonany, spiskowe teorie negujące pandemię, a także deklaracje, jak to świetnie je-
steśmy przygotowani, okazały się niewarte funta kłaków. Jesienne uderzenie SARS-CoV-2 potwierdziło najczarniejsze scenariu-
sze, jakimi przed kilkoma miesiącami ostrzegali wszystkich naukowcy i Światowa Organizacja Zdrowia. Ich apele o nielekce-
ważenie zagrożenia nie dochodziły do zatłoczonych plaż, deptaków, restauracji, barów i innych miejsc. Do niektórych z nas nie 
dochodzą nawet teraz, kiedy dzienna liczba zakażeń w kraju jest sto razy większa, niż wiosną. Także w naszym mieście mamy 
coraz więcej chorych i jeszcze więcej objętych kwarantanną oraz izolacją domową.

Sytuacja epidemiologiczna 
w powiecie kłodzkim
od 25 marca do 16 listopada 2020

całkowita liczba osób zarażonych 
od początku pandemii
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ok. 35 tys. łóżek, by wyprzedzić tempo 
rozwoju epidemii. Aktualnie zajętych 
jest 10 tys. łóżek COVID-19 – dwa 
razy więcej, niż przed zaledwie jede-
nastoma dniami.
 � Trybunał Konstytucyjny, któremu 

opozycja zarzuca upolitycznienie, a 
nawet nielegalność, orzeka po czte-
rogodzinnej rozprawie, że przepis, 
zezwalający na dopuszczalność abor-
cji w przypadku dużego prawdopodo-
bieństwa ciężkiego i nieodwracalnego 
upośledzenia płodu albo nieuleczal-
nej choroby zagrażającej jego życiu, 
jest niezgodny z konstytucją. Oznacza 
to koniec obowiązującego od 1993 r. 
kompromisu aborcyjnego. Wyrok TK 
jeszcze tego samego dnia wywołuje 
spontaniczne demonstracje pod sie-
dzibą trybunału, siedzibą PiS i domem 
prezesa partii. Masowe protesty w ca-
łym kraju będą trwały przez następ-
ne dni pomimo ograniczeń w groma-
dzeniu się.
 � Dramatyczna sytuacja w Czechach. 

W niespełna 11-milionowym kraju 
dzienna liczba zakażeń dochodzi do 
15 tys. Rząd wprowadza zakaz wycho-
dzenia z domu z wyjątkiem drogi do 
pracy lub domów oraz zakaz kontak-
tów z innymi ludźmi. Zamknięte są 
wszystkie sklepy, z wyjątkiem tych 
z podstawowymi produktami, a tak-
że większość zakładów usługowych. 
Urzędy przechodzą na pracę zdalną, 
a dla interesantów mają być otwarte 
dwa dni w tygodniu przez pięć godzin. 
Ograniczenia mają obowiązywać do 3 
listopada.
 � Czechom pomaga niemiecka służ-

ba zdrowia – czescy pacjenci z CO-
VID-19 są leczeni w Bawarii. Dziennik 
„Die Welt” donosi, że Niemcy mogliby 
pomóc także Polakom, ale proszenie 
ich o pomoc nie pasuje do strategii 
komunikacyjnej polskiego rządu. Szef 
kancelarii premiera Michał Dwor-
czyk w wywiadzie radiowym potwier-
dza, iż Polska będzie opierać się na 
własnych zasobach. „System ochrony 
zdrowia stoi na krawędzi załamania, 
wiele szpitali nie przyjmuje już pacjen-
tów, łóżka są zajęte, brakuje persone-
lu i sprzętu, a ludzie umierają przed 
szpitalami" – pisze korespondent "Die 
Welt" i porównuje sytuację w Polsce 
do tej we włoskim Bergamo podczas 
pierwszej fali pandemii (za onet.pl).

23 października
 � 35 nowych zakażeń w powiecie 

(w tym dwa w Dusznikach). Liczba ak-
tywnych przypadków  wynosi 248. Na 
kwarantannie przebywa 715 osób.
 � Kolejny dobowy rekord nowych za-

każeń w kraju – 13.632. Liczba zgo-
nów – 153.

24 października
 � 61 nowych infekcji w powiecie. 

Liczba aktywnych przypadków wy-
nosi teraz 306.  Najwięcej nowych za-
każeń ujawniono w Bystrzycy Kłodz-
kiej – 13. W Dusznikach dwa nowe 
przypadki, łącznie 11 aktualnie zaka-
żonych osób. Liczba objętych kwa-
rantanną na terenie powiatu wrasta 
do 849.
 � Cała Polska zostaje objęta obo-

strzeniami czerwonej strefy. Do-
datkowo wchodzą w życie nowe 
zasady bezpieczeństwa w zakresie 
edukacji, gospodarki oraz  życia spo-
łecznego:
 � klasy 4-8 szkół podstawowych prze-
chodzą na nauczanie zdalne;

 � od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 8:00–16:00 dzieci do 16. roku 
życia mogą przemieszczać się tyl-
ko pod opieką rodzica lub opieku-
na; zasada ta nie obowiązuje, kiedy 
dziecko idzie do szkoły lub wraca z 
niej do domu, a także w weekendy;

 � zawieszona jest działalność sanato-
riów z możliwością dokończenia już  

rozpoczętych turnusów;
 � zawieszona jest stacjonarna dzia-
łalności lokali gastronomicznych i 
restauracji, przy dopuszczeniu pro-
wadzenia działalności w zakresie 
dowozu lub na wynos;

 � maksymalnie 5 osób spoza wspól-
nego gospodarstwa domowego 
może uczestniczyć w imprezach, 
spotkaniach i zebraniach w prze-
strzeni publicznej (z wyjątkiem spo-
tkań służbowych); dotyczy to także 
zgromadzeń w rozumieniu ustawy 
o zgromadzeniach publicznych.

W całej Polsce obowiązują wcześniej 
ustalone limity i ograniczenia dla stre-
fy czerwonej, w tym m. in. w zakresie 
wydarzeń religijnych odbywających 
się w kościele – obowiązuje zakry-
wanie ust i nosa, z wyłączeniem osób 
sprawujących kult. Limit uczestników 
uroczystości religijnych – 1 osoba na 
7 m kw.
Zaleca się ograniczenie przemieszcza-
nia się osób powyżej 70. roku życia 
– z wyłączeniem wykonywania czyn-
ności zawodowych, zaspokajania nie-
zbędnych potrzeb związanych z bieżą-
cymi sprawami życia codziennego czy 
też udziału we mszy lub obrzędach re-
ligijnych.
Ograniczajmy wychodzenie z domu 
do absolutnego minimum, poza wyko-
nywaniem pracy, czy zaspokajaniem 
niezbędnych potrzeb związanych z 
bieżącymi sprawami życia codzienne-
go – apeluje rząd. Ponadto uruchamia 
program Solidarnościowy Korpus 
Wsparcia Seniorów, dzięki któremu 
pomoc seniorom w okresie pande-
mii koronawirusa i działania podej-
mowane w tym zakresie przez rząd, 
samorządy, ośrodki pomocy społecz-
nej i wolontariuszy mają przebiegać 
sprawniej, a osoby starsze uzyskiwać 
niezbędną pomoc w trudnym czasie. 
Koordynatorem programu jest Mini-
sterstwo Rodziny i Polityki Społecz-
nej.
 � Prezydent Andrzej Duda, który 

jeszcze poprzedniego dnia wizytował 
szpital powstający na Stadionie Naro-
dowym, jest zakażony SARS-CoV-2, 
ale nie ma poważnych objawów.

26 października
 � 72 nowe zakażenia w powiecie 

po sobocie i niedzieli, w tym cztery 
w Dusznikach. Powiatowa Stacja Sa-
nitarno-Epidemiologiczna w Kłodzku 
po raz pierwszy publikuje na swoim 
profilu FB szczegółowe dane o sytu-
acji epidemicznej w regionie kłodz-
kim. Niemal każdy dzień przynosi te-
raz rekordy. Aktywnych przypadków 
jest już 378 – ponad dwa razy więcej 
niż w wiosennym szczycie 8 czerwca 
(158). Najwięcej w Kłodzku (76), No-
wej Rudzie (51), Polanicy (49) w gmi-
nie Bystrzyca Kł. (49). W Dusznikach 
mamy 15 aktualnie zarażonych. Jedy-
nie w Lewinie ani jednego.
 � Oddział Wewnętrzny szpitala po-

wiatowego w Kłodzku wraz z pa-
cjentami i personelem zostaje prze-
niesiony do szpitala w Nowej Rudzie. 
W jego miejsce powstaje oddział 
dla pacjentów z podejrzeniem za-
każenia SARS-CoV-2 i chorych na 
COVID-19, liczący łącznie 62 łóżka, 
w tym dwa intensywnej terapii. Nato-
miast w 23. Wojskowym Sanatorium 
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w 
Lądku-Zdroju od dwóch dni funkcjo-
nuje izolatorium.
Izolatoria to miejsce pozaszpitalne, w 
którym przebywają osoby chore na 
COVID-19 lub u których podejrzewa 
się zakażenie. Osoby te nie wymagają 
hospitalizacji, ale nie mogą z różnych 
przyczyn przebywać w kwarantannie 
domowej. Pacjenci przebywający w 
izolatorium mają zapewnioną opiekę 
medyczną i posiłki, koszty pobytu re-
funduje NFZ. Pobyt w izolatorium jest 
realizowany na podstawie pisemne-

go skierowania wystawionego przez 
lekarza podstawowej opieki zdrowot-
nej, lekarza szpitala, lub też przez pań-
stwowego inspektora sanitarnego.
 � Zgodnie z najnowszymi przepisami 

dusznicki Miejski Zespół Szkół 
przechodzi w tryb pracy hybrydo-
wej. Najmłodsi uczniowie (klasy 1-3) 
uczą się nadal stacjonarnie, starsi – w 
systemie zdalnym. Obowiązuje całko-
wity zakaz wstępu rodziców na teren 
szkoły. Świetlica pracuje bez zmian, 
stołówka wydaje obiady dla kl. 1-3.
 � W całym kraju już piąty dzień trwa-

ją protesty przeciwko orzeczeniu Try-
bunału Konstytucyjnego w sprawie 
aborcji. W Kłodzku wieczorem setki 
ludzi (wg szacunków nawet ok. tysią-
ca osób) przez godzinę maszerują nie-
przerwanym ciągiem wokół ronda na 
pl. Jagiełły w centrum miasta, bloku-
jąc ruch samochodowy. Policja nie in-
terweniuje, stara się ograniczyć korki. 
Drastyczne ograniczenie praw kobiet 
mobilizuje ludzi także w mniejszych 
miastach – w Lądku-Zdroju manife-
stuje ok. 200 osób, w Szczytnej – po-
nad 20.

27 października
 � 13 nowych infekcji, jedna osoba 

zmarła w Nowej Rudzie – liczba zgo-
nów z powodu COVID-19 w powiecie 
wzrasta do 19. Na kwarantannie prze-
bywają 753 osoby, w izolacji domowej 
– 347, hospitalizowanych jest 38 zara-
żonych.
 � Po dwudniowym lekkim spadku, 

liczba nowych zakażeń w kraju wzra-
sta w ciągu ostatniej doby do 16.300. 

nansowego dla państw członkow-
skich z instrumentu SURE wypłaciła 
siedemnaście mld euro. Z tej kwoty 
dziesięć mld euro trafiło do Włoch, 
sześć do Hiszpanii i jeden do Polski. 
Pieniądze mają pomóc krajom UE w 
pokryciu wydatków publicznych na 
utrzymanie miejsc pracy, a zwłaszcza 
kosztów realizacji programów skró-
conego czasu pracy oraz programów 
dla osób samozatrudnionych. Włochy 
mają otrzymać łącznie 27,4 mld euro, 
Hiszpania – 21,3 mld euro, a Polska 
11,2 mld euro.

28 października
 � 63 nowe zakażenia w powiecie 

kłodzkim, najwięcej w Nowej Rudzie 
(22) i w Kłodzku (16). Jest już 448 ak-
tywnych przypadków. Liczba osób na 
kwarantannie wzrasta do 911.
 � W kraju kolejny skokowy wzrost 

dobowej liczby nowych zakażeń – 
18.820, a także liczby zgonów – 236.
 � W UE i na obszarze EOG najgorsza 

sytuacja epidemiczna panuje w Belgii 
i Czechach, najlepsza w Norwegii i Es-
tonii.
 � W Czechach wchodzą w życie ko-

lejne restrykcje mające na celu opa-
nować rozwój pandemii. M.in. w go-
dzinach 21:00 – 5:00 obowiązuje zakaz 
wychodzenia z domu. 
 � W Niemczech liczba nowych zaka-

żeń sięga 15 tys. na dobę. I tu zapa-
da decyzja o wprowadzeniu kolejnych 
ograniczeń. W miejscach publicz-
nych będą mogli wspólnie przeby-
wać członkowie tylko dwóch gospo-
darstw domowych, maksymalnie 

ograniczaniu praw kobiet w związku z 
orzeczeniem Trybunału Konstytucyj-
nego w sprawie aborcji. Protestują też 
mieszkanki, ale i mieszkańcy Kłodz-
ka, których setki znowu maszerują 
ulicami miasta. Na zakończenie zgro-
madzenia pod ratuszem głos zabiera 
burmistrz Michał Piszko, popierając 
protestujących. Demonstracja po raz 
drugi odbywa się także w Szczytnej 
i w Lądku. Protest także w Kudowie. 
W Dusznikach pojawiły się plakaty z 
symbolem Strajku Kobiet.

29 października
 � 93 nowe zakażenia w powiecie 

kłodzkim, ogromny przyrost w gmi-
nie Stronie (37). Liczba infekcji od 
początku pandemii przekracza 
tysiąc. Na kwarantannie przebywa 
1.120 osób, 500 jest w izolacji domo-
wej, hospitalizowanych – 41.
 � Dobowy przyrost nowych zakażeń 

w kraju przekracza kolejny próg osią-
gając poziom 20.156. Zgonów – 298. 
Od początku pandemii w Polsce (4 
marca) odnotowano prawie 320 tys. 
infekcji, z czego aż 100 tys. w ciągu 
zaledwie ostatniego tygodnia.
 � W Dusznikach o godz. 15:00 spod 

ratusza rusza marsz protestacyjny pod 
egidą „Strajku kobiet”. Grupa ok. 25 
osób, w większości kobiet, dołącza do 
akcji organizowanych od ośmiu dni w 
całym kraju. Mają własnoręcznie wy-
konane tablice z hasłami i symbolami, 
gwizdki i trąbki. Okrążają Rynek, idą 
ul. Mickiewicza, przez Pl. Warszawy i 
ul. Wojska Polskiego. Zawracają przy 
restauracji Eden i wracają pod ratusz.

Wykonano rekordową jak dotąd ilość 
testów – 66.062. W Wielkiej Brytanii 
testuje się w ostatnim czasie ok. 260–
340 tys. osób dziennie.
 � Rząd zapowiada, że branże ga-

stronomiczna, rozrywkowa, fitness i 
sprzedaży detalicznej otrzymają dal-
sze wsparcie w walce z kryzysem wy-
wołanym pandemią. Przedsiębiorcy z 
tych branż będą mogli liczyć m.in. na 
zwolnienie z ZUS-u i świadczenia po-
stojowe za listopad, a także dotacje w 
wysokości 5 tys. zł.
 � Komisja Europejska informuje, że 

w ramach pierwszej raty wsparcia fi-

dziesięć osób. Restauracje, bary, klu-
by, dyskoteki i puby, teatry oraz kina 
mają być zamknięte od 2 do 30 listo-
pada. W sklepach na 10 m. kw. po-
wierzchni nie może przypadać więcej 
niż jeden klient. Rząd federalny pla-
nuje wartą miliardy euro pomoc dla 
firm dotkniętych tymczasowym za-
mknięciem.
 � Zmiana w rozkładzie jazdy kłodz-

kiego PKS – w związku z pandemią 
ilość kursów zostaje ograniczona z 53 
do 35. Przed czterema dniami zmniej-
szono ją już z 63 do 53.
 � Kolejny dzień protestów przeciwko 

30 października
 � 15 nowych przypadków zakażeń 

w powiecie, z tego jeden w Dusz-
nikach.
 � Dobowy przyrost nowych zakażeń 

w Polsce znowu większy, niż poprzed-
niego dnia – 21.629.
 � Drugi w naszym mieście marsz 

protestacyjny przeciwko ograniczaniu 
praw kobiet wyrusza znowu spod ra-
tusza. Idzie w nim ok. 30 osób.
 � Protesty odbywają się nadal w ca-

łej Polsce. W Warszawie zbiera się 
ok. 100 tys. ludzi – demonstracje prze-

Sytuacja epidemiologiczna 
w Dusznikach-Zdroju
od 26 października do 16 listopada 2020



916 .11 .2020 -  15 .12 .2020 KURIER DUSZNICKI

ciwko orzeczeniu Trybunału Kon-
stytucyjnego w sprawie aborcji oraz 
przeciwko partii rządzącej trwają do 
późnej nocy.

Po południu rząd podejmuje decyzję 
o zamknięciu cmentarzy w dniach 
31 października oraz 1 i 2 listopada, 
by zapobiec przyrostowi zachorowań 
podczas obchodów Wszystkich Świę-
tych. W reakcji ludzie ruszają wieczo-
rem na groby bliskich.
 
Rząd zaleca administracji publicznej 
pracę w systemie zdalnym.

31 października
 � 19 nowych zakażeń w powiecie, 

w tym jedno w Dusznikach. W na-
szym mieście odnotowuje się też jed-
no wyzdrowienie, zatem liczba aktyw-
nych przypadków wynosi nadal 17.
 � W kraju słupki dobowego przy-

rostu nowych zakażeń dalej pną się 
w górę, bijąc poprzednie rekordy. 
Ten za ostatnią dobę wynosi 21.897. 
Zmarłych – 280.
 � Liczba zakażonych koronawiru-

sem pacjentów wymagających respi-
ratorów wzrasta w Polsce czterdziesty 
dzień z rzędu i wynosi 1.305.
 � Uwaga: wprowadza się automa-

tyczne powiadomienia o nałożeniu 
kwarantanny. +48 22 10 43 705 to 
numer, z którego nadawany jest ko-
munikat o objęciu kwarantanną. Je-
śli zatem zobaczycie na wyświetlaczu 
swojego telefonu ten numer, nie od-
rzucajcie połączenia. W przypadku 
pytań o COVID-19 albo wyjaśnienia 
statusu kwarantanny należy dzwonić 
pod numer +48 22 25 00 115.
 � Sprzedawcy zniczy i kwiatów w roz-

paczy z powodu zamknięcia cmenta-
rzy. Rząd obiecuje wykupić od nich 
towar. W wielu miejscach w Polsce 
ludzie spontanicznie pomagają han-
dlowcom, a także producentom kwia-
tów, robiąc u nich zakupy bez względu 
na bieżące potrzeby. Do akcji pomo-
cy  włączają się także niektóre samo-
rządy.

1 listopada
 � Dobowy przyrost nowych zakażeń 

w kraju – 17.171, zgonów – 152.
 � Na covidowej mapie Polski wo-

jewództwo dolnośląskie oznaczone 
jest intensywnie zielonym kolorem. 
Liczba potwierdzonych przypadków 
na 100 tys mieszkańców wynosi tu 
211,3. To najmniej ze wszystkich wo-
jewództw. Średnia krajowa to 328,8. 
Najbardziej dotknięte przez pandemię 
jest województwo kujawsko-pomor-
skie – 472,5, oraz łódzkie – 435,6.
 � Żołnierze Wojsk Ochrony Teryto-

rialnej przejmują od kłodzkiego ZOZ 
obsługę karetki z mobilnym punk-
tem wymazowym. Punkt stacjonarny 
funkcjonuje bez zmian pod szpitalem 
w Kłodzku.
 � Lockdown ogłaszają rządy Wielkiej 

Brytanii, Austrii i Grecji. W Hiszpanii 
zamieszki wzniecone przez protestu-
jących przeciwko obostrzeniom. W 
USA podczas tygodnia wykryto pół 
miliona nowych zakażeń. W przeli-
czeniu na milion mieszkańców Ame-
rykanie mają i tak dużo mniej infekcji 
(306), niż notuje się ich w Polsce (564).

2 listopada
 � 33 nowe zakażenia w powiecie 

po sobocie i niedzieli, w tym jedno 
w Dusznikach. Liczba ujawnionych 
przypadków koronawirusa zwiększa 
się w naszym mieście do 18.
 � W kraju drugi dzień spadku licz-

by nowych zakażeń – za ostatnia dobę 
jest ich 15.578. Do tego 92 zgony.
 � – Z mojego punktu widzenia w tym 

momencie sytuacja wymyka się albo 
już wymknęła spod kontroli. Liczba 

nowych zakażeń SARS-CoV-2 w na-
szym kraju jest bardzo duża. Coraz 
więcej pacjentów w szpitalach jest w 
stanie ciężkim i bardzo ciężkim, wy-
maga zastosowania tlenoterapii. Na 
oddział intensywnej terapii trafiają 
niejednokrotnie pacjenci młodzi, bez 
schorzeń współistniejących – mówi 
dla interia.pl dr hab. med. Monika Bo-
ciąga-Jasik, która na co dzień pracu-
je z chorymi na COVID-19 w Szpitalu 
Uniwersyteckim w Krakowie.
 � W Czechach nadal pełna mobiliza-

cja, choć odnotowuje się nieco mniej 
zakażeń niż tydzień wcześniej. Kraj 
ma otrzymać wkrótce 100 respirato-
rów z Niemiec. W ubiegłym tygodniu 
do naszych południowych sąsiadów 
trafił transport 60 respiratorów z re-
zerw NATO we Włoszech. Wcześniej 
czeski rząd skupował urządzenia z za-
pasów kryzysowych Austrii, Węgier i 
UE. Była też dostawa z Holandii. Stany 
Zjednoczone zaoferowały Czechom 
pomoc 28 lekarzy.

3 listopada
 � Po raz pierwszy dobowa liczba 

nowych zakażeń w powiecie prze-
kracza setkę – jest ich 120! W tym 
43 w Kłodzku, 12 w Nowej Rudzie, 11 
w gminie Nowa Ruda i 10 w gminie 
Bystrzyca Kłodzka. Najmniej wykry-
tych infekcji jest w Dusznikach i w 
Lewinie Kłodzkim – po jednym. Ho-
spitalizowanych jest 46 osób. Na kwa-
rantannie przebywa 1.023. W gminie 
Nowa Ruda zgon chorego na CO-
VID-19. To 20. ofiara koronawirusa w 
regionie kłodzkim. 
 � Dobowy przyrost nowych zakażeń 

w kraju – 19.364. Zgonów – 227. Jed-
nak covidowe dane nie odzwierciedla-
ją całej prawdy o skutkach pandemii. 
Liczba wszystkich zgonów w Polsce w 
czwartym tygodniu października wy-
niosła 12.257, w ub. roku – 7.678.  
 � Rząd „poszerza strategię walki z 

koronawirusem”. Przyspieszeniu ma 
ulec testowanie pacjentów z podej-
rzeniem COVID-19. A to dzięki wy-
korzystaniu testów antygenowych, 
których wynik jest znany już po kil-
kunastu minutach. Stan zdrowia osób, 
u których nie występują objawy lub 
są one łagodne, będzie monitorowa-
ny zdalnie z ich domów dzięki pulso-
ksymetrom. To małe urządzenie elek-
troniczne, służące do nieinwazyjnego 
pomiaru saturacji krwi. Dane przesy-
łane przez urządzenie będą analizo-
wane przez specjalne centrum moni-
toringu – nową jednostkę powołaną 
przez Ministerstwo Zdrowia. Ponad-
to ilość miejsc w izolatoriach ma zo-
stać zwiększona z 6,5 tys. do 10 tys. 
łóżek w 55 obiektach na terenie ca-
łej Polski. 
 � Wchodzą w życie nowe zasady do-

tyczące kwarantanny. Jeśli u osoby, 
z którą mieszkamy zostanie wykryty 
koronawirus, automatycznie poddaje-
my się kwarantannie już od momen-
tu uzyskania przez współmieszkań-
ca dodatniego wyniku testu, jeszcze 
zanim organy Powiatowej Inspek-
cji Sanitarnej, prowadząc dochodze-
nie epidemiczne, zadzwonią do nas 
i wprowadzą nasze dane do syste-
mu. Kwarantannie podlegamy przez 
okres izolacji zakażonej osoby i jesz-
cze siedem dni po jej zakończeniu. 
Decyzji organu inspekcji sanitarnej 
nie wydaje się.

Kwarantannie podlegają również 
osoby, które miały bliski kontakt z 
osobą zakażoną np. w pracy, szkole – 
przez 10 dni, licząc od dnia następują-
cego po kontakcie.

Podstawą do wypłaty  świadczeń za 
okres nieobecności w pracy z powo-
du obowiązku odbycia kwarantanny 
(wynagrodzenia lub zasiłku chorobo-
wego), będzie złożone przez ubezpie-
czonego oświadczenie o konieczności 
odbycia ww. kwarantanny.

Zmienia się długość trwania kwa-
rantanny osób, na które kwarantanna 
została nałożona w związku ze skie-
rowaniem na badania diagnostyczne 
w kierunku zakażenia wirusem. Kwa-
rantanna obowiązuje do chwili uzy-
skania przez te osoby negatywnego 
wyniku testu, nie dłużej jednak niż 
10 dni od dnia następującego po dniu 
skierowania do wykonania testu.

W przypadku uzyskania dodatnie-
go wyniku testu, kwarantanna prze-
kształca się w izolację, która kończy 
się u osób objawowych – 3 dni od 
ustąpienia objawów, ale nie krócej 
niż 13 dni od wystąpienia objawów, u 
osób bezobjawowych – 10 dni liczone 
od uzyskania wyniku dodatniego (po-
przedzającej kwarantanny się w te 10 
dni nie wlicza).

Medycy, udzielający świadczeń 
opieki zdrowotnej osobom chorym 
na COVID-19 nie podlegają kwa-
rantannie, jeśli są badani codziennie, 
przed rozpoczęciem pracy, testem an-
tygenowym (przez okres co najmniej 
7 dni). Ma to pozwolić na na niewyłą-
czanie niezbędnego personelu z pracy 
przy przeciwdziałaniu epidemii, przy 
jednoczesnym zabezpieczeniu bezpie-
czeństwa pacjentów.

4 listopada
 � Aż 156 nowych zakażeń w powie-

cie, z tego 39 w Kłodzku, 33 w gmi-
nie wiejskiej Kłodzko, 21 w Nowej 
Rudzie, 12 w Kudowie i 10 w Szczyt-
nej. W Dusznikach – 4. Na terenie 
miasta i gminy Kłodzko zachorowa-
nia występują głównie w ogniskach 
zakaźnych w Klasztorze Sióstr Mni-
szek Klarysek od Wieczystej Adora-
cji, szpitalu ZOZ oraz Domu Pomocy 
Społecznej w Podzamku. Aktywnych 
przypadków w powiecie jest już 
834. W Dusznikach mamy ich 23, 
mniej jest tylko w Międzylesiu (17) i 
Lewinie (3).
 � Dobowy przyrost zakażeń wykry-

tych w kraju znowu przekracza po-
przedni rekord – jest ich 24.692. 
Zgonów też najwięcej od począt-
ku pandemii – 373. Zajętych jest już 
18.654 łóżek covidowych i 1.625 respi-
ratorów. Z rządowych statystyk wyni-
ka, że do dyspozycji chorych pozosta-
ło niewiele ponad 22 proc. wolnych 
urządzeń.
 � Rząd ogłasza kolejne obostrze-

nia: zamknięcie placówek kultury, 
hotele tylko dla podróżujących w de-
legacjach, ograniczenie funkcjonowa-
nia galerii handlowych; ogranicze-
nie przebywania ludzi w sklepach i 
kościołach, nauka zdalna dla wszyst-
kich uczniów. Rząd ostrzega: sytu-
acja jest poważna i wymaga od nas 
wszystkich zdecydowanych dzia-
łań. To ostatni etap, który może 
nas uchronić przed wprowadze-
niem narodowej kwarantanny. 
Nie chcemy realizacji prognoz, któ-
re przewidują, że brak dodatkowej 
reakcji to przyrost o 600 tys. więcej 
nowych chorych do końca stycznia. 
Nowe zasady i środki bezpieczeń-
stwa są konieczne. 
 � Burmistrz Piotr Lewandowski in-

formuje na swoim profilu w serwisie 
Facebook, że w związku z Rozporzą-
dzeniem Prezesa Rady Ministrów ws. 
wprowadzenia pracy zdalnej w urzę-
dach i jednostkach samorządowych, 
część pracowników dusznickiego 
Urzędu Miasta przechodzi na zdalny 
tryb pracy. Burmistrz zachęca do za-
łatwiania spraw bez osobistego przy-
chodzenia do Urzędu. Liczę na wy-
rozumiałość ze strony mieszkańców 
– pisze. Możliwości kontaktu z urzęd-
nikami przedstawiamy w osobnym 
tekście.

5 listopada
 � 37 nowych infekcji w powiecie. 

W Dusznikach – 0. Po odjęciu od 
liczby zakażonych trzech ozdrowień-
ców, aktywnych przypadków mamy w 
naszym mieście 20.
 � Polska odnotowuje kolejny re-

kord dobowego przyrostu zakażeń 
– 27.143. Do tego 367 zgonów. Wy-
konano 67.120 testów. Ich suma od 
początku pandemii przekracza pięć 
milionów. Stosunek testów z wyni-
kiem negatywnym do tych z pozy-
tywnym wynosi 60:40. Na początku 
października wynosił on 92:8. Kwa-
rantanną objęte są 430.732 osoby. Za-
jętych jest 1.615 z 2.144 respiratorów.
 � Urząd Miasta apeluje: Ze wzglę-

du na trudną sytuację kadrową w 
dusznickim przedszkolu, w imieniu 
Dyrekcji, gorąco zachęcamy i pro-
simy o pozostawienie swoich dzie-
ci w domach (oczywiście, jeżeli jest 
taka możliwość). Na chwilę obecną 
większość pracowników przedszkola 
przebywa na zwolnieniu lekarskim. 
Wśród nich trzy osoby przebywają 
na izolacji związanej z koronawiru-
sem.
 � Decyzją wojewody dolnośląskie-

go kłodzki szpital powiatowy ma od 
jutra zwiększyć z 52 do 92 ilość łó-
żek dla pacjentów z podejrzeniem lub 
potwierdzonym zakażeniem SARS-
-CoV-2. Szpital zapowiada odwołanie 
od tej decyzji. Sprzeciw wyraża także 
starosta kłodzki Maciej Awiżeń, wszak 
każde kolejne łóżko tzw. „covidowe” 
zmniejsza dostępność do szpitala dla 
osób wymagających opieki z powo-
dów innych niż koronawirus.
 � Również Specjalistyczne Centrum 

Medyczne w Polanicy-Zdroju musi 
od dzisiaj udostępnić 30 łóżek dla pa-
cjentów z podejrzeniem lub potwier-
dzonym zakażeniem koronawirusem 
oraz dodatkowo 10 łóżek dla pacjen-
tów z podejrzeniem infekcji. Wcze-
śniejszą decyzją wojewody 75 łóżek 
covidowych oraz 5 łóżek dla pacjen-
tów z podejrzeniem zarażeniem koro-
nawirusem ma utworzyć Bystrzyckie 
Centrum Zdrowia dysponujące ogól-
nie 115 łóżkami. Wg prezesa BCZ 
placówka jest w stanie obsłużyć 20 łó-
żek covidowych.
 � W Kraśniku ewakuacja 30 pacjen-

tów z powodu braku tlenu w szpitalu 
powiatowym. Poważne niedobory od-
notowuje się też wielu innych placów-
kach w Polsce. Naprędce rozbudowy-
wane są instalacje (m.in. w szpitalu 
kłodzkim), stawiane nowe zbiorniki. 
Brakuje koncentratorów tlenu do do-
mowej tlenoterapii w wypożyczal-
niach, ze sklepów znikają tańsze mo-
dele tych urządzeń. Ludzie masowo 
wykupują również pulsoksymetry. 
 � Szpital tymczasowy utworzony w 

pomieszczeniach Stadionu Narodo-
wego w Warszawie przyjmuje pierw-
szych pacjentów. Jednak wbrew wcze-
śniejszym zapowiedziom, mają tam 
trafiać pacjenci w lżejszym stanie.
 � Dyrektorzy ponad 140 polskich 

szpitali we wspólnym liście wyrazili 
sprzeciw przeciwko skierowaniu do 
ich placówek żołnierzy i członków 
Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy 
mają raportować na temat liczby wol-
nych łóżek.
 � Rząd oraz media apelują do ozdro-

wieńców, by zgłaszali się do jednego z 
Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa i oddawali osocze. Terapia oso-
czem w niektórych przypadkach po-
maga uzyskać istotną poprawę stanu 
zdrowia pacjentów z COVID-19. Jeden 
dawca może oddać osocze nawet kil-
ka razy – z zachowaniem wymaga-
nych odstępów czasu. Osocze pobra-
ne podczas jednej wizyty może zostać 
zastosowane aż u trzech pacjentów.
 � Hiszpania notuje najgorszy od 

kwietnia dzień pod względem licz-
by zgonów – w ciągu ostatniej doby 
zmarło tam 368 osób. Szybko pogar-
sza się sytuacja we Włoszech – jest 
tam 34.505 nowych zakażeń i 445 no-

wych ofiarach śmiertelnych. Rząd 
Grecji ogłasza ogólnokrajową kwa-
rantannę na trzy tygodnie.  W Niem-
czech 19.990 nowych zakażeń koro-
nawirusem –  to najwyższy jak dotąd 
dobowy przyrost infekcji. W USA po 
raz pierwszy od początku pandemii 
sięga on pułapu stu tysięcy.
 � Polski Instytut Ekonomiczny infor-

muje, że jedną z branż, które notują 
największe wzrosty w trakcie koro-
nawirusa, jest... gaming. W II kwar-
tale widzowie obejrzeli 7,5 mld go-
dzin transmisji gier komputerowych 
online. Według prognoz zamknięcie 
szkół przyczyni się do podtrzymania 
tego trendu.

6 listopada
 � 41 nowych infekcji w powiecie, 

w tym jedna w Dusznikach. Naj-
więcej zachorowań przybyło w Kłodz-
ku – 12.
 � Dobowy przyrost nowych zakażeń 

w kraju na zbliżonym do wczorajsze-
go poziomie –  27.086. Najwyższa jak 
dotąd ilość zgonów – 445.
 � Jak podaje TVN24, są szpitale, w 

których zaczyna brakować miejsc w 
kostnicach, a na pochówek na niektó-
rych cmentarzach trzeba czekać w 
kolejce, nawet dziesięciodniowej.
 � Zarząd Powiatu Kłodzkiego po-

dejmuje decyzję o zakupie kabin de-
kontaminacyjnych dla powiatowych 
domów pomocy społecznej oraz in-
stytucjonalnych domów dziecka. Do-
tąd zainstalowane zostały trzy kabiny:  
w DPS w Nowej Rudzie, w Oddziale w 
Ścinawce Dolnej oraz w Jugowie. Do-
celowo zakupionych zostanie dziesięć 
kabin. Średni koszt kabiny to ok. 24 
tys. zł.
 � Premier zapowiada dziesięć dzia-

łań antykryzysowych dla firm. Wspar-
cie polegać będzie na długotermino-
wych pożyczkach, dofinansowaniu do 
zatrudnienia, przedłużeniu postojowe-
go, czy zwolnieniu ze składek na ZUS. 
 � A jak wygląda wsparcie dla przed-

siębiorstw w powiecie kłodzkim? 
Krzysztof Bolisęga, dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy w Kłodzku w 
wywiadzie dla doba.pl: – Jeżeli chodzi 
o pomoc, którą przeznaczamy na ła-
godzenie skutków pandemii, wypłaca-
ną w ramach tarczy antykryzysowej 
COVID-19, najwięcej środków prze-
znaczyliśmy na wypłatę bezzwrotnych 
pożyczek w kwocie 5 tys. zł, które są 
umarzane z automatu przez urząd. Jak 
dotąd skorzystało z tej formy wspar-
cia 6.579 firm i organizacji pozarządo-
wych. Dofinansowaliśmy także ponad 
1.348 firm jednoosobowych, które 
straciły część swoich dochodów przez 
pandemię. Przeznaczyliśmy również 
środki na dofinansowanie części kosz-
tów wynagrodzeń dla blisko 3,5 tys. 
osób zatrudnionych w naszym powie-
cie. Na chwilę obecną wypłaciliśmy w 
ramach pomocy dla naszych przed-
siębiorców ponad 54 mln złotych.

7 listopada
 � 81 nowych infekcji w powiecie. 

Najwięcej w Kłodzku (33), gminie 
Kłodzko (10), Nowej Rudzie i Lądku 
(po 8). W Dusznikach, Kudowie i 
Lewinie – 0. Na kwarantannie prze-
bywa 1.319 osób.
 � Znowu rekordowy dobowy przy-

rost nowych infekcji w kraju – 
27.875. Zgonów – 349.
 � Wchodzą w życie dodatkowe obo-

strzenia zapowiedziane przez przed 
trzema dniami. Do 29 listopada: 
 � zamknięte są placówki kultury;
 � hotele dostępne tylko dla gości 
przebywających w podróży służbo-
wej;

 � galerie handlowe funkcjonują w 
ograniczonym zakresie; otwarte 
pozostają punkty usługowe, sklepy 
z artykułami spożywczymi, kosme-
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tycznymi, artykułami toaletowymi 
oraz środkami czystości, wyrobami 
medycznymi i farmaceutycznymi, 
artykułami remontowo-budowalny-
mi, artykułami dla zwierząt, prasą;

 � pozostały handel: w sklepach do 
100 m kw. – 1 os./10 m kw., w skle-
pach powyżej 100 m kw. – 1 os/15 
m kw. (bez zmian);

 � w kościołach – 1 os./15 m kw.
Także do 29 listopada przedłużone zo-
stają wszystkie wcześniejsze obostrze-
nia.

8 listopada
 � Dobowy przyrost zakażeń w kraju 

– 24.785. Zgonów – 236.
 � W szpitalach coraz dotkliwiej od-

czuwa się braki w kadrze medycznej. 
Lekarze i pielęgniarki są przemęczeni 
pracą ponad wszelkie normy. Ogrom-
ne trudności w skompletowaniu per-
sonelu mają tworzone właśnie szpitale 
tymczasowe. Również laboratoria do-
chodzą do granicy wydolności z po-
wodu braku specjalistów.
 � Pandemia uderza również w oso-

by, które zmagają się z nowotworami, 
a także innymi ciężkimi chorobami. 
Część oddziałów, na których leczy-
li się ci pacjenci, są zmieniane na co-
vidowe. 
 � Nawet łagodny przebieg COVID-19 

pozostawia po sobie istotne zmiany w 
układzie odpornościowym, utrzymu-
jące się nawet po 10 tygodniach – in-
formują naukowcy austriaccy.
 � W Japonii liczbę zakażeń zahamo-

wała dobrowolna izolacja. Pochodzą-
ce ze smartfonów mieszkańców To-
kio dane pokazały, że bez nakazów 
znacznie ograniczyli oni poruszanie 
się i kontakty z innymi.

9 listopada
 � 116 nowych zakażeń w powiecie 

po sobocie i niedzieli, w tym jedno 
w Dusznikach. Najwięcej przybywa 
w Kłodzku (41), gminie Kłodzko (20) 
i Nowej Rudzie (11). Po raz pierwszy 
liczba aktywnych przypadków w re-
gionie kłodzkim przekracza tysiąc i 
wynosi 1.019. Liczba aktywnych przy-
padków koronawirusa w naszym mie-
ście to 20. Mniej ma tylko Lewin (5).
 � Dobowy przyrost zakażeń w kraju 

– 21.713. Zgonów – 173.
 � Jest coraz bliżej wprowadze-

nia na rynek szczepionki na ko-
ronawirusa. Największa firma far-
maceutyczna świata Pfizer Inc. wraz 
z niemieckim BioNTech SE ogłasza-
ją najnowsze wyniki badań nad ich 
szczepionką: zapobiega ona infek-
cji w ponad 90 proc. (czyli znacznie 
skuteczniej, niż szczepionki na gry-
pę). Preparat zaczyna działać po sied-
miu dniach od podania drugiej daw-
ki, ochronę uzyskuje się 28 dni po 
rozpoczęciu szczepienia. Nie wiado-
mo, jak długo utrzyma się odporność 
organizmu na wirusa. Wg producen-
ta, jeszcze w tym roku ma zostać wy-
produkowane do 50 milionów dawek 
szczepionki, a w przyszłym –  do 1,3 
miliarda. Informacje te sprawiły, że 
giełdy, w tym warszawska, wystrzeli-
ły w górę. 
Dostęp do amerykańsko-niemieckiej 
szczepionki będzie racjonowany, jed-
nak Polska ma mieć swój udział w do-
stępie do preparatu. Będzie to ok. 20 
mln dawek z początkowej puli ok. 300 
mln szt., które ma zakupić Unia Eu-
ropejska. 
Szczepionka firm Pfizer Inc. i BioN-
Tech SE to jedna z ok. 190 szczepio-
nek, nad którymi pracują naukowcy. 
W fazie badań na zwierzętach jest 87 
preparatów, trwają badania kliniczne 
52, a dziesięć jest w ostatniej, trzeciej 
fazie badań.
Według zapowiedzi rządu, szczepion-
ka będzie podawana w pierwszej ko-
lejności osobom w grupie ryzyka, a 

więc przede wszystkim seniorom i 
kadrze medycznej, a także służbom 
mundurowym. Dystrybucja prepara-
tu nie będzie jednak łatwa – musi on 
być przechowywany w temperaturze 
-80oC.
 � Fundacja Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy kupuje łóżka dla 
nowo powstających oddziałów, covi-
dowych, aby pomóc im uniknąć re-
dukcji miejsc w innych oddziałach. 
Wg portalu 24klodzko.pl siedemna-
ście orkiestrowych łóżek ma trafić do 
szpitala kłodzkiego.
 � Po starszych uczniach, teraz także 

klasy 1-3 szkół podstawowych prze-
chodzą na naukę zdalną; nauka i opie-
ka dla dzieci w przedszkolach, od-
działach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach wy-
chowania przedszkolnego pozostaje 
bez zmian. Nauka zdalna w szkołach 
podstawowych i ponadpodstawowych 
ma potrwać do 29 listopada. Rodzice 
dzieci do lat 8 są w tym czasie upraw-
nieni do pobierania dodatkowego za-
siłku opiekuńczego (inne zasady dot. 
rodziców dzieci niepełnosprawnych).
 � Czechy wprowadzają ogranicze-

nia dla chcących przekroczyć gra-
nicę polsko-czeską. A to dlatego, że 
system oznakowania państw euro-
pejskich pod kątem bezpieczeństwa 
podróżowania tzw. „Semafor” umie-
ścił Polskę na liście krajów wysokie-
go ryzyka zachorowania. Wjeżdżają-
cy na teren Czech muszą wypełnić 
formularz lokalizacyjny i przedsta-
wić wynik testu na koronawirusa. Z 
tego obowiązku zwolnieni są pracow-
nicy transportu międzynarodowego, 
podróżujący tranzytem w ciągu 12 h 
oraz pracownicy transgraniczni. 

10 listopada
 � 34 nowe zakażenia w powiecie, 

w tym jedno w Dusznikach. Licz-
ba aktywnych przypadków  w naszym 
mieście – 21.
 � Dobowy przyrost zakażeń w kraju 

– 25.454. Zgonów – 330. Te nowe in-
fekcje wykryto wykonując stosunko-
wo niewielką ilości testów (54,7 tys.). 
Testuje się w większości pacjentów 
pełnoobjawowych. Dlatego odsetek 
testów pozytywnych wzrasta i przez 
ostatnie dwa dni jest bliski 50 proc. –  
to jeden z najwyższych wskaźników 
na świecie. Tymczasem najczęstszym 
źródłem zakażeń są pacjenci bezob-
jawowi lub skąpoobjawowi i to oni – 
zdaniem specjalistów – powinni być 
badani częściej.
 � Decyzją wojewody szpital powia-

towy ZOZ w Kłodzku ma zapewnić 
docelowo 102 łóżka dla pacjentów z 
podejrzeniem zakażenia oraz z po-
twierdzonym zakażeniem wirusem 
SARS-CoV-2. Obecnie zajętych jest 57 
łóżek covidowych. Brakuje persone-
lu do opieki nad chorymi – wojewo-
da go nie zapewnia. Dlatego zapada 
decyzja, by na czas pandemii prze-
nieść z Nowej Rudy do Kłodzka Od-
dział Pediatryczny, na którym przeby-
wa zaledwie troje dzieci. Dzięki temu 
personel pediatryczny z Nowej Rudy 
będzie mógł zostać włączony do pra-
cy przy nowo tworzonych łóżkach co-
vidowych.

11 listopada
 � 34 nowe zakażenia w powie-

cie, w tym cztery w Dusznikach. 
Śmierć chorego z Radkowa zwięk-
sza liczbę dotychczasowych zgo-
nów do 21.
 � Dobowy przyrost zakażeń w kraju 

– 25.221. Zgonów – aż 430. Liczba za-
każeń od początku pandemii przekra-
cza barierę 600 tys. Jeszcze 4 paździer-
nika wszystkich przypadków było 100 
tys. – wystarczył niewiele ponad mie-
siąc, by ich liczba wzrosła o ponad pół 
miliona.

 � Z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości w samo południe na nie-
mal opustoszałym dusznickim Rynku 
rozlega się hymn państwowy. Przed 
ratuszem kilka osób, w tym dwie z 
biało-czerwonymi flagami. Po hym-
nie rozbrzmiewają z głośników pa-
triotyczne pieśni. A w stolicy „marsz 
niepodległości” z zamieszkami wywo-
łanymi przez środowiska narodowo-
-kibolskie.
 � Komisja Europejska podpisuje z 

koncernem farmaceutycznym Pfizer 
i firmą biotechnologiczną i BioNTech 
SE umowę na dostawę 300 mln da-
wek szczepionki przeciwko korona-
wirusowi. Ponieważ do zaszczepie-
nia potrzeba dwóch dawek, preparatu 
tego wystarczy dla 150 mln. osób, czy-
li ok. 1/3 mieszkańców UE. Wcześniej 
Komisja zawarła umowy z trzema in-
nymi producentami szczepionek – 
Johnson & Johnson, AstraZeneca i z 
Sanofi-GSK.
 � Ponowne otwarcie restauracji, si-

łowni i hoteli niesie ze sobą naj-
większe ryzyko rozprzestrzeniania 
się koronawirusa – do takiego wnio-
sku doszli naukowcy z Uniwersytetu 
Stanforda i Uniwersytetu Północno-
-Zachodniego w Evanston w badaniu 
opublikowanym w magazynie "Natu-
re". Z kolei badacze z Instytutu Zdro-
wia Uniwersytetu Harvarda stwier-
dzają, że pełne blokady działalności 
społecznej i gospodarczej nie są ko-
nieczne, aby powstrzymać wirusa. Ich 
zdaniem zakrywanie twarzy i utrzy-
mywanie dystansu społecznego oraz 
ograniczenia częściowe mogą odgry-
wać główną rolę w utrzymywaniu 
kontroli nad sytuacją.
 � W związku z pandemią rząd Słowa-

cji podejmuje decyzję o przedłużeniu 
stanu wyjątkowego na kolejne 45 dni, 
czyli do 28 grudnia br.

12 listopada
 � 34 nowe zakażenia w powiecie, 

w tym dwa w Dusznikach. W na-
szym mieście mamy 27 aktywnych 
przypadków.
 � Dobowy przyrost zakażeń w kraju 

– 22.683. Zgonów – 275.
 � W Polanicy-Zdroju przy ul. Kry-

nicznej w należących do Uzdrowisk 
Kłodzkich sanatoriach Szarotka i Ko-
rab rozpoczynają działalność izolato-
ria. Dysponują 122 miejscami, z któ-
rych zajęte są jedynie dwa.

13 listopada
 � Czarny piątek – aż 234 nowych 

zakażeń w powiecie! Najwięcej w 
Kłodzku (51), Nowej Rudzie (32) i w 
gminie Bystrzyca Kłodzka (30). Do 
tego trzy zgony – dwa w Bystrzycy 
i jeden w Kłodzku. W Dusznikach 
przybywa siedem infekcji, w efekcie 
mamy 34 aktywne przypadki.
 � Dobowy przyrost zakażeń w kraju 

– 24.051. Zgonów – 419.

14 listopada
 � 111 nowych zakażeń w powiecie. 

Najwięcej znowu w Kłodzku (36), No-
wej Rudzie (18) i w gminie Bystrzyca 
Kłodzka (9). Przybywa też 50 ozdro-
wieńców. Liczba zakażonych od po-
czątku pandemii przekracza barierę 
dwóch tysięcy i wynosi 2.102. Przy-
padków aktywnych – 1.410. W Dusz-
nikach ponownie siedem nowych in-
fekcji.
 � Dobowy przyrost zakażeń w kraju 

– 25.571. Rekordowa liczba zgonów 
– 546, to najgorszy wynik w Europie. 
Mające dwa razy więcej mieszkańców 
Niemcy odnotowują 116 zgonów. Tyl-
ko w USA, Meksyku i Brazylii umie-
ra ostatniej doby więcej osób chorych 
na COVID-19. Równocześnie w Pol-
sce przeprowadza się najmniej testów 
od trzech tygodni.

 � Negocjacje między wojewodą dol-
nośląskim a dyrekcją szpitala powia-
towego w Kłodzku, dotyczące licz-
by łóżek covidowych w tej placówce, 
przynoszą porozumienie – szpital ma 
zapewnić 82 łóżka, a nie 102, jak zde-
cydował wcześniej wojewoda. Dzię-
ki temu nie trzeba likwidować żadne-
go oddziału szpitalnego. Największym 
problemem szpitala jest brak per-
sonelu medycznego, którego spora 
część choruje lub przebywa na kwa-
rantannie.
 � Wracają problemy z testowaniem. 

Mieszkańców nie obsługuje już ko-
ronabus ze szpitala powiatowego, tyl-
ko karetka z Wrocławia, obsługiwana 
przez żołnierzy WOT – donosi por-
tal klodzko24.pl. – Nasz koronabus 
przestał jeździć, bo NFZ przestał pła-
cić wystarczająco i decyzją wojewody 
zmniejszono finansowanie. W związ-
ku z tym zostawiliśmy tylko karetkę 
stacjonarną pod szpitalem, gdzie moż-
na przyjechać wykonać test, a karetka 
zewnętrzna jeździ z Wrocławia, czy-
li mamy to samo, co było na wiosnę. 
Nasza karetka, która była w Kłodzku, 
robiła dziennie od 80 do 100 wyma-
zów, a karetka z Wrocławia, która jeź-
dziła wiosną pobierała 20 – mówi sta-
rosta kłodzki Maciej Awiżeń. Rośnie 
kolejka osób czekających na wymaz – 
500 w samych domach pomocy spo-
łecznej. Niektórzy oczekują już piąty 
dzień.
 � Rząd mówi z optymizmem o wy-

płaszczeniu fali nowych zachorowań, 
ale specjaliści ostrzegają, że oficjal-
ne statystyki nie są nawet przybliże-
niem stanu faktycznego i nie powinny 
służyć do planowania jakichkolwiek 
działań. Z analiz Interdyscyplinarne-
go Centrum Modelowania Matema-
tycznego i Komputerowego (ICM 
UW) wynika, że faktyczne liczby 
codziennych zakażeń koronawi-
rusem w ostatnich dniach mogą 
być nawet dziesięciokrotnie wyż-
sze. Dr Aneta Afelt z ICM UW sza-
cuje, że w całym przebiegu epidemii 
chorobę przeszło już 5-8 proc. miesz-
kańców Polski, czyli 1,85-3 mln osób. 
Wg oficjalnych statystyk jest to ok. 0,7 
mln. – Obawiam się, że nasze władze 
nie tylko nie informują społeczeństwa 
o skali zagrożenia, ale same też, poru-
szając się we mgle coraz bardziej ode-
rwanych od rzeczywistości danych, 
nie są go świadome – mówi dla porta-
lu wyborcza.pl prof. Tomasz Lipniacki, 
szef Pracowni Modelowania w Biolo-
gii i Medycynie w Instytucie Podsta-
wowych Problemów Techniki PAN. 
 � Opozycja zarzuca rządowi mani-

pulowanie statystykami pandemii po-
przez celowe zaniżanie liczby wykony-
wanych testów. W efekcie wykrywane 
ma być tylko 20 proc. zarażeń. – Rząd 
manipuluje, rząd oszukuje, rząd ukry-
wa przed Polakami, jak wielu zakażo-
nych jest codziennie – mówi Katarzy-
na Lubnauer (Nowoczesna). Maleje 
liczba testów PCR wykonywanych 
przez laboratoria i ujmowanych w sta-
tystykach, a wzrasta antygenowych, 
wykonywanych często w szpitalnych 
oddziałach ratunkowych i nie pod-
legających raportowaniu, a ponadto 
mniej dokładnych i rzadziej wykrywa-
jących wirusa. Ministerstwo Zdrowia 
zaprzecza – wyniki testów antygeno-
wych od 5 listopada są ujmowane w 
statystykach tak samo, jak testy PCR.

15 listopada
 � 45 nowych zakażeń w powie-

cie. Najwięcej w Nowej Rudzie (13) i 
Kłodzku (11). W Dusznikach tym ra-
zem bez zmian.
 � Dobowy przyrost zakażeń w kraju 

– 21.854. Zgonów – 303.
 � W wielu miastach wciąż odbywa-

ją się protesty przeciwko zaostrzaniu 
prawa aborcyjnego, choć nie mają już 
swojej początkowej skali. Strajk Ko-

biet zapowiada kolejne. Policja, któ-
ra wcześniej tylko zabezpieczała te 
protesty, zaczęła nękać uczestniczki i 
uczestników mandatami, wnioskami o 
ukaranie czy zatrzymaniami.

16 listopada
 � W Dusznikach cztery nowe in-

fekcje. Liczba aktywnych przypad-
ków – 44. Choruje m.in. burmistrz 
Piotr Lewandowski. 141 osób przeby-
wa na kwarantannie i w izolacji do-
mowej. Wśród naszych najbliższych 
sąsiadów najwięcej aktualnie zakażo-
nych jest w Polanicy – 107. W Szczyt-
nej jest ich 80, w Kudowie – 77, w Le-
winie – 7.
 � 177 nowych zakażeń w powie-

cie. Najwięcej w gminie Kłodzko (46), 
w Kłodzku (44) i Nowej Rudzie (19). 
Aktywnych przypadków jest 1.564 – 
ponad trzynastokrotnie więcej, niż 
przed miesiącem. Na kwarantannie 
przebywa 849 osób, a w izolacji do-
mowej – 1.512. Hospitalizowanych jest 
52. Od początku pandemii koronawi-
rusem zakaziły się w regionie 2.324 
osoby, ozdrowiało – 736.  Z powodu 
COVID-19 zmarło 24 mieszkańców.
 � W województwie dolnośląskim 

ostatniej doby przybywa 1.784 zaka-
żonych i 1.465 ozdrowieńców. Umiera 
ośmioro chorych. Kwarantanną i nad-
zorem epidemiologicznym objętych 
jest 41.828 osób. Od początku pande-
mii zakaziło się 51.491 dolnoślązaków 
(1.77% ludności), wyzdrowiało 21.915, 
zmarło 715.
 � Dobowy przyrost zakażeń w kraju – 

20.816. Zgonów – 143. Aktualnie za-
każonych jest w Polsce 417.275 osób, 
ponad sześć razy więcej, niż przed 
miesiącem. Na kwarantannie przeby-
wa 422.767. Na 35.604 łóżka covidowe 
zajętych jest 22.458. Na 2.754 respira-
tory zajęte są 2.103. Od początku pan-
demii zakaziło się już 733.788 Polek i 
Polaków, wyzdrowiało 306.022, zmar-
ło 10.491. Wykonano 5,6 mln testów. 
Średnia zakażeń na 100 tys. osób w 
ciągu ostatnich siedmiu dni wynosi 
aktualnie 62,55. Poziom 70–75 ozna-
czać będzie, według zapowiedzi rządu, 
konieczność wprowadzenia narodo-
wej kwarantanny.
 � Czechy, Węgry, Belgia, Słowenia i 

Polska to kraje, w których liczba zgo-
nów na COVID-19 na 100 tysięcy pa-
cjentów w ciągu ostatnich 14 dni jest 
najwyższa w Unii Europejskiej i w Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym. 
W Czechach współczynnik ten wyno-
si 26,1, w Belgii – 22,3, Na Węgrzech 
– 13,3, w Słowenii – 13,2 w Polsce – 
12. Sytuacja w Czechach poprawia się, 
ale liczba zakażeń w ciągu ostatnich 
14 dni na 100 tysięcy mieszkańców 
jest wciąż bardzo wysoka –  1.112. W 
Polsce wskaźnik ten wynosi 877. Naj-
lepszymi wskaźnikami cieszą się Fin-
landia (55) oraz Islandia (84). 
 � Z gwałtownym wzrostem ilości za-

każeń wirusem SARS-CoV-2 walczy 
niemal cały świat. Zakaziło się dotąd 
prawie 56 mln ludzi, zmarło ponad 1,3 
mln. Najwięcej zakażeń odnotowały 
Stany Zjednoczone (11,1 mln), Indie 
(8,8 mln) i Brazylia (5,9 mln). 
 � Kolejne dobre wieści z rynku far-

maceutycznego: amerykańska firma 
Moderna ogłosiła, że opracowywa-
na przez nią szczepionka na korona-
wirusa przeszła trzecią fazę testów i 
ma skuteczność wynoszącą 94,5 proc. 
Co istotne, w odróżnieniu od zapowie-
dzianej wcześniej szczepionki kon-
cernu Pfizer (90 proc. skuteczności), 
może ona być przechowywana w 
znacznie wyższej temperaturze. Mo-
derna planuje wyprodukować do koń-
ca roku 20 mln dawek szczepionki na 
COVID-19, które miałyby trafić na ry-
nek amerykański. Szeroka dystrybu-
cja preparatu nastąpi najwcześniej na 
przełomie I i II kwartału 2021 r.

Krzysztof Jankowski
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Gmina Duszniki- Zdrój przystąpi-
ła do realizacji programu „Wspie-
raj Seniora”.

Program  „Wspieraj Seniora”  na 
rok 2020 jest odpowiedzią na po-
trzeby osób w wieku 70 lat i więcej, 
zwanych dalej Seniorami, w zakre-
sie ochrony przed zakażeniem CO-
VID-19, w  związku z utrzymującym 
się stanem epidemii na obszarze Rze-
czypospolitej Polskiej.

Program zakłada pomoc w dostar-
czeniu niezbędnych produktów do 
domu seniora, by ograniczyć koniecz-
ność wychodzenia osób starszych na 
zewnątrz podczas pandemii, ze wzglę-
du na ich bezpieczeństwo. Usługa 
wsparcia ma polegać w szczególności 
na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze 
wskazanym przez Seniora zakresem, 
obejmującym artykuły podstawowej 
potrzeby, w tym artykuły spożywcze i 
środki higieny osobistej.

Gminy będą mogły skorzystać z 
dofinansowania ze środków budżetu 
państwa na zorganizowanie i realiza-
cję usługi wsparcia.

W ramach programu urucho-
miona została infolinia: 22 505 
11 11. Dedykowana infolinia dla se-
niorów umożliwia zgłoszenie o po-
moc w czynnościach, które wymaga-
ją wyjścia z domu, a które utrudnione 
są przez panującą pandemię. Mowa 
m.in. o zakupach spożywczych czy do-
starczeniu artykułów higienicznych, 
leków.

Osoba przyjmująca zgłoszenie 
przekaże numer kontaktowy senio-
ra potrzebującego wsparcia do ośrod-
ka pomocy społecznej w gminie. Pra-
cownik ośrodka skontaktuje się z 
seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i 
ustali wszystkie szczegóły związane z 
udzieleniem pomocy. Koszty zakupów 
pokryje senior.

Pomoc skierowana jest do osób 
powyżej 70. roku życia. 

Więcej informacji o programie na 
stronie www.gov.pl oraz www.klodzko.
policja.gov.pl

Pomoc w ramach programu zo-
stanie również zrealizowana w przy-
padku telefonicznego zgłoszenia się 
Seniora bezpośrednio do Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Dusznikach-
-Zdroju. Nr. tel.: 748 669 133, 500 619 
854, 500 619 826 – od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7:00–15:00.

OPS

Wspiermy
seniorów

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXVI/158/20
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU Z DNIA 27 SIERPNIA 2020 R.

KARTA DO
GŁOSOWANIA
BUDŻET OBYWATELSKI DUSZNIK-ZDROJU NA 2021 ROK

1. DANE GŁOSUJĄCEGO

IMIĘ I NAZWISKO

NUMER PROJEKTU

ADRES ZAMIESZKANIA

DATA PODPIS

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami 
art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) za-
warte są na stronie internetowej www.bip.um-dusznikizdroj.dolnyslask.pl.

2. WYBIERAM PROJEKT*

* Głosować można tylko na jeden projekt.
W razie wyboru więcej niż jednego projektu głos będzie nieważny.

DATA PODPIS

ZAŁĄCZNIK DO KARTY DO GŁOSOWANIA

Zgoda przedstawiciela ustawowego
na udział osoby niepełnoletniej
w głosowaniu na projekty w ramach
budżetu obywatelskiego Dusznik-Zdroju
na 2021 rok

Ja, niżej podpisana/podpisany1)

_______________________________________________________________________
Imię i nazwisko

_______________________________________________________________________

zamieszkała/zamieszkały1) (adres)

oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym

_______________________________________________________________________
Imię i nazwisko osoby reprezentowanej

_______________________________________________________________________

zamieszkałej/zamieszkałego1) (adres)

oraz że wyrażam zgodę na jej/jego1) udział w głosowaniu na projekty 
w ramach budżetu obywatelskiego Dusznik-Zdroju, w tym na przetwa-
rzanie jej/jego1) danych osobowych na potrzeby realizacji ww. procesu.

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym 
o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Duszniki-Zdrój, są zgodne z aktual-
nym stanem faktycznym.

Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze 
mnie danych na podstawie dostępnych Miastu Duszniki-Zdrój rejestrów, 
ewidencji lub innych danych.

Jestem również świadomy(-ma) odpowiedzialności wynikającej z poda-
wania nieprawdziwych informacji i składnia nieprawdziwych oświad-
czeń.

MIEJSCOWOŚĆ, DATA PODPIS

1) Niewłaściwe skreślić.
2) Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami art. 13 Rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) zawarte są na stronie internetowej www.bip.um-dusznikizdroj.dolnyslask.pl.

Zostań
wolontariuszem
29. Finału WOŚP
Wielkimi krokami zbliża się 29. 
Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, organizowany 
pod hasłem „Laryngologia, otola-
ryngologia i diagnostyka głowy. 
Finał z głową!'”. Trwa nabór wo-
lontariuszy.

Podczas tej edycji, 10 stycznia, pie-
niądze będą zbierane na pomoc od-
działom laryngologicznym. Chcesz 
pomóc w zbiórce? Już dziś możesz 
zgłosić się do sztabu WOŚP w Dusz-
nikach-Zdroju. Na zgłoszenia wolon-
tariuszy czekamy do 27 listopada. 
Można się zgłosić elektronicznie, po-
przez e-mail kultura@duszniki.pl, lub 
pobrać ankietę w wersji papierowej w 
kiosku na ul. Mickiewicza (u p. Kry-
styny Cieślak). Gorąco zapraszamy. 
Więcej informacji pod nr tel. 515 159 
735.

inf. MOKiS

ciąg dalszy ze s. 1

Oddaj swój głos
W głosowaniu na projekty mogą 
wziąć udział wszyscy duszniczanie. 
Zostanie ono przeprowadzone w 
dniach od 16 listopada do 4 grud-
nia. Wyboru można dokonać poprzez 
oddanie głosu na wybrany projekt. W 
przypadku, gdy głosującym jest osoba 
niepełnoletnia, potrzebna jest zgoda 
jej przedstawiciela ustawowego. Każ-
dy mieszkaniec może oddać tylko 
jeden głos na jedno wybrane za-
danie.

Jak zagłosować
1. Drogą elektroniczną za pośred-

nictwem ankiety internetowej, za-
mieszczonej na www.duszniki.pl
2. Poprzez wypełnienie karty do 
głosowania i umieszczenie jej w 
urnie do głosowania lub poprzez 
wypełnienie karty do głosowania i 
przesłanie jej nieedytowalnej wer-
sji (skan lub zdjęcie) na skrzynkę 
pocztową: bo2021@duszniki.pl

Lokalizacja urn
Poza Urzędem karty oraz urny do 
głosowania są dostępne:
 � Ośrodek Pomocy Społecznej przy 
ul. Słowackiego 16,

 � Miejska Biblioteka Publiczna przy 
ul. Sprzymierzonych 6a,

 � Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi przy ul. Sprzymie-

rzonych 6,
 � Liceum Ogólnokształcące przy ul. 
Wybickiego 2a,

 � Przedszkole Publiczne z Grupą 
Żłobkową przy ul. Krakowskiej 3,

 � Apteka Św. Piotra i Pawła przy ul. 
Kłodzkiej 9,

 � Apteka Dusznicka przy ul. Wojska 
Polskiego 3a,

 � NZOZ Vita Medic, przy ul. Krakow-
skiej 10,

 � Medicus s.c. NZOZ przy ul. Sprzy-
mierzonych 11,

 � Salus Centrum Medyczne przy ul. 
Dworcowej 9.

Kartę do głosowania zamieścili-
śmy również poniżej. Można ją wy-
ciąć, wypełnić i albo zanieśc do jednej 
z urn albo przesłać jej obraz elektro-
niczny na wskazany e-mail.

Wyniki
Wyniki głosowania ogłoszone 
zostaną 14 grudnia. Przewidywa-
na pula środków przeznaczonych na 
realizację projektów mieszkańców w 
2021 r. wynosi 50.000 zł. Ostateczna 
kwota zostanie ustalona przez Radę 
Miejską w budżecie gminy na 2021 r. 

Więcej 
informacji
Informacje odnośnie budżetu obywa-
telskiego udzielane są telefonicznie 
748 697 660 lub mailowo: duszniki@
duszniki.pl.

ps

Ruszyło głosowanie
ZAGŁOSUJ NA WYBRANY PROJEKT W BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2021
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Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój ogłasza przetarg
nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości
niezabudowanej o pow. 197 m2

– działki nr 182/11, 182/12, 182/13, 182/14, 182/15, 
182/16, 182/17, 182/49 – położonej przy

UL. BOHATERÓW
GETTA
w Dusznikach-Zdroju
Centrum AM-5

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony
w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, położonego
na pierwszym piętrze budynku przy

UL. ORZECHOWEJ 28
w Dusznikach-Zdroju

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój ogłasza
przetarg nieograniczony w celu sprzedaży
lokalu mieszkalnego nr 6, położonego
na poddaszu budynku przy

UL. KŁODZKIEJ 12
w Dusznikach-Zdroju

PRZETARGI

Cena wywoławcza: 12.000 zł

Przetarg odbędzie się 26 listopada 2020 r. o godz. 10:00
w Urzędzie Miasta w Dusznikach-Zdroju (sala nr 17). 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 8.000 zł na konto nr 05 9523 10110200 0329 2002-0023
do 23.11.2020 r. Pieniądze 23.11.2020 r. muszą być na koncie UM.

Lokal składa się z dwóch pokoi i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 47,10 m2. Wraz ze sprzedażą lokalu następu-
je sprzedaż na współwłasność części wspólnych budynku oraz części gruntu działki nr 17 AM-1 obręb Zdrój o pow. 
866 m2 w udziale wynoszącym 2460/10000 (24,60%) 

Cena wywoławcza: 119.000 zł
Przetarg odbędzie się 3 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta w Dusznikach-Zdroju (sala nr 17). Warunkiem 
przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000 zł na konto nr 05 9523 10110200 0329 2002-0023 
do 30.11.2020 r. Pieniądze 30.11.2020 r. muszą być na koncie UM.

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju o łącznej 
powierzchni użytkowej 39,50 m2. Wraz ze sprzedażą lokalu następuje sprze-
daż na współwłasność części wspólnych budynku oraz części gruntu działki 
nr 170/7 AM-5 obręb Centrum  o pow. 307 m2 w udziale wynoszącym 
720/10000 (7,20%).

Cena wywoławcza: 69.000 zł
Przetarg odbędzie się 3 grudnia 2020 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miasta 
w Dusznikach-Zdroju (sala nr 17). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie wadium w wysokości 5.000 zł na konto nr 05 9523 10110200 0329 
2002-0023 do 30.11.2020 r. Pieniądze 30.11.2020 r. muszą być na koncie UM.


