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OTWARTE MISTRZOSTWA EUROPY W BIATHLONIE, 27–31 STYCZNIA

Tauron Duszniki Arena
znowu w centrum uwagi
Przed nami najważniejsze biathlonowe wydarzenie 2021 r. w Polsce – Otwarte Mistrzostwa Europy
w Biathlonie w Dusznikach-Zdroju! Podczas czterech dni zawodów rywalizować będą najlepsze zawodniczki
i najlepsi zawodnicy w Europie. Niestety, nie obejrzymy tych zmagań na miejscu.
Tegoroczna edycja Otwartych Mistrzostw Europy w Biathlonie podzielona będzie na cztery dni startowe. W
środę 27 stycznia zawodnicy wystartują w biegach indywidualnych na
dwóch dystansach – panie na 15 km,
panowie na 20 km. Kolejny dzień to
starty w biegach sprinterskich. Tutaj
panie wystartują na dystansie 7,5 km,
a panowie na dystansie 10 km.
Dzień trzeci to biegi pościgowe. W
tej konkurencji zawodnicy startują w
odstępach zgodnych z różnicą czasową uzyskaną podczas biegu sprinterskiego w dniu poprzednim. Podczas
biegu pościgowego panie biegną na
dystansie 10 km, a panowie na dystansie 12,5 km.
W ostatni dzień zawodów zawodnicy powalczą w biegach sztafetowych.
Zostaną rozegrane pojedyncze sztafety mieszane, oraz 4x6 sztafety mieszane.
Niestety, z powodu pandemii tym
razem nie będzie uroczystej inauguracji imprezy w Rynku, nie będzie-

Plan rywalizacji:
27 stycznia (środa)
10:30 – 15 km – kobiety, bieg indywidualny
14:15 – 20 km – mężczyźni, bieg indywidualny

my też mogli spotkać
się na Tauron Duszniki Arenie, by wspólnie
kibicować zawodnikom
i poczuć ducha sportowej rywalizacji. Zmagania będzie można natomiast oglądać na żywo
w telewizji, do czego gorąco zachęcamy.
Wszystkie informacje odnośnie wydarzenia można znaleźć na
facebookowym profilu
Tauron Duszniki Arena.
Zapraszamy do śledzenia strony!
ps

29 stycznia (czwartek)
10:30 – 7.5 km – kobiety, sprint
14:00 – 10 km – mężczyźni, sprint
30 stycznia (piątek)
10:30 –10 km – kobiety, bieg pościgowy
13:00 – 12.5 km – mężczyźni, bieg pościgowy
31 stycznia (sobota)
10:30 – pojedyncza sztafeta mieszana
13:00 – 4×6 sztafeta mieszana
Podczas Mistrzostw Europy w 2017 r.
na dusznickim obiekcie medale dla
polskiej reprezentacji zdobyli w sztafecie Krystyna i Grzegorz Guzikowie.

RELACJE NA ŻYWO Z TAURON DUSZNIKI ARENA OGLĄDAJ W TELEWIZJI POLSAT SPORT I EUROSPORT
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Burmistrz Miasta
Duszniki–Zdrój
informuje :
na dzień 01.01.2021 r.
opłata za odpady

16.01.2020 - 15.02.2021

Kto odpowiada
za jezdnie i chodniki zimą

komunalne nie uległa
zmianie.
Opłaty należy dokonywać
na dotychczasowe numery
rachunków bankowych.
Istnieje możliwość otrzymania
blankietów na opłaty –
w przypadku takiej potrzeby
proszę zgłaszać się
do Urzędu Miejskiego
w Dusznikach–Zdroju

Pamięć
w kamieniu
wyryta
Na dawnym cmentarzu wojennym
przy ul. Polnej stoją już piaskowcowe bloki z nazwiskami pochowanych tam poległych. Są wśród
nich nazwiska polskie.
W ten sposób na trwałe zapisaliśmy
tych żołnierzy w pamięci pokoleń. Ponadto eksponujemy miejsce, stanowiące materialne świadectwo wydarzeń z historii naszego miasta, będące
przedmiotem zainteresowania turystów.

Tej zimy porządnie sypnęło śniegiem i przymroziło. Przypominamy zatem jeszcze raz o obowiązku
zimowego utrzymania czystości i
porządku na terenie chodników
położonych wzdłuż posesji. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach
nieruchomości.
Obowiązkiem właściciela, zarządcy
lub użytkownika nieruchomości jest
oczyszczenie chodnika przy posesji ze
śniegu, błota, lodu i gromadzenie ich
na jego skraju od strony jezdni. Jednocześnie zabrania się wyrzucania wyżej
wymienionych nieczystości na jezdnię, do kratek ściekowych bądź koszy
ulicznych.

DZK pomoże
Istnieje możliwość podpisania odpłatnej umowy z Dusznickim Zakładem
Komunalnym na świadczenie usług
w powyższym zakresie, co pozwoli zaoszczędzić czas i wysiłek poświęcony na zimowe utrzymanie chodników
przylegających do nieruchomości, a
także zwolni od odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia zaistniałe na obsługiwanym przez nas terenie.

Odbiór popiołu
Popiół z domowych palenisk należy
gromadzić w workach do tego przeznaczonych. Jego odbiór w okresie zimowym odbywa się nie rzadziej niż
raz na dwa tygodnie. Istnieje możliwość zaopatrzenia się w bezpłatne
worki na popiół, które po zapełnieniu

należy wystawiać przy pojemnikach
na odpady komunalne. Zapotrzebowanie na worki można zgłaszać bezpośrednio w siedzibie Dusznickiego
Zakładu Komunalnego przy ul. J. Słowackiego 32A, telefonicznie pod numerem 748 627 632 lub mailowo na
adres dzk@duszniki.pl.

Odśnieżanie ulic
Za stan ulic odpowiada Dusznicki Zakład Komunalny. Kiedy widzicie, że
droga jest nieprzejezdna prosimy o
kontakt pod numer 748 627 632. Numer dostępny jest w godzinach 6:0015:00.
Jeśli zaobserwujecie jakiekolwiek
zagrożenie spowodowane złym stanem dróg lub chodników w okresie
zimowym, niezwłocznie poinformujcie o tym Dusznicki Zakład Komunalny, tel. 748 627 620 lub Urząd Miejski
w Dusznikach-Zdroju, tel. 748 697 680
lub 748 697 689.
Za przejezdność drogi Wojska Polskiego od Papierni przez Stalowy
Zdrój (dawn. Blachownia) do Zieleńca
oraz jezdni ul. Dworcowej (od skrzyżowania z DK 8) do Łężyc odpowiada
Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, Obwód Drogowy nr 1 w Szczytnej,
tel. 748 680 180, 748 683 387.
Za utrzymanie drogi wojewódzkiej
od DK 8 do Zieleńca odpowiedzialna
jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Rejon w Kłodzku, tel. 748 672 262 lub 748 672 263
wew. 13.
inf. UM

Nasze drogie śmieci
Projekt, w ramach którego sfinansowaliśmy te prace to „Cmentarz
Żołnierzy Pruskich i Austriackich
w Dusznikach-Zdroju z 1866 roku
– upamiętnienie żołnierzy – Etap I”.
Dofinansowanie na jego realizację
zostało pozyskane z programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” ze
środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Kwota dofinansowania – 41.760 zł
, wkład własny gminy Duszniki-Zdrój
– 10.440 zł.
Kolejnym etapem projektu, o dofinansowanie którego również wystąpiliśmy do PO MKiDN, jest renowacja
pomnika z piaskowca wraz z odtworzeniem nieistniejącej rzeźby, oraz zakup i montaż masztów z flagami.
inf. UM

Dlaczego tak dużo płacimy za odbiór odpadów z naszych domów?
Składa się na to wiele czynników,
ale cena w dużej mierze zleży też
od naszej uczciwości.
Na koszty gospodarki odpadami wpływają rosnące w latach 2016–
2020 koszty: paliwa – wzrost aż o 40%,
energii elektrycznej – o aż 67% oraz
płacy minimalnej – o 25%. Ponadto w
Polsce to nie producenci opakowań,
czyli np. firmy produkujące kosmetyki, produkty spożywcze czy środki
czystości, ponoszą odpowiedzialność
finansową za wprowadzanie do obiegu tworzyw, które staną się odpadem.
Koszt utylizacji opakowań rzeczywiście ponoszą gminy i ich mieszkańcy. Dopóki ten trend się nie odwróci,
ilość odpadów nie zmniejszy się, ponieważ koncerny nie mają do tego
motywacji.
Radykalnie zmieniła się też sytuacja
na rynku surowców wtórnych. Gmina
już nie zarabia na ich sprzedaży, tylko
dopłaca do każdej oddanej tony odpadów. Do tego dochodzi sprowadzanie
odpadów z zagranicy. Sprowadzane
surowce wtórne są tańsze od produkowanych w kraju, choć od tych
ostatnich tańsze są nawet surowce

pierwotne. Do każdej tony odpadów
umieszczonych na składowisku doliczana jest tzw. „opłata marszałkowska”, która w 2017 r. wynosiła 24,15
zł, by do 2020 r. wzrosnąć do wysokości 270 zł, co bezpośrednio przekłada się na ceny oferowane przez firmy zagospodarowujące odpady. Jest to
lawina kosztów, która przygniata polskie gminy.

Jaka jest cena
dusznickich odpadków?
Otóż w maksymalnym uproszczeniu
jest to 1 zł za każdy kilogram śmieci.
Ponieważ odpady są ważone, to gmina zapłaci za każdy kilogram, również
za ten, który w pojemnikach na odpady przeznaczonych dla mieszkańców
nie powinien się znaleźć. Tutaj trochę

statystyk. W styczniu minionego roku
odebrano od mieszkańców 90 ton (!)
odpadów zmieszanych, natomiast w listopadzie było to już zaledwie 68 ton.
Nie bez znaczenia zatem pozostaje
dla tej sfery sezon turystyczny i fakt
umieszczania przez część przedsiębiorców czy właścicieli apartamentów
odpadów pozostałych po ich gościach
– klientach w pojemnikach przeznaczonych tylko na odpady mieszkańców miasta. Jak się okazuje, te śmieci
nie tylko nie „zgubią się” w masie odprowadzanych odpadów, ale generują poważne koszty dla gminy. Każdy
przedsiębiorca musi posiadać umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz własne pojemniki, żeby
mógł w nich umieszczać odpady, które generuje prowadzona przez niego
działalność, czy też goście jego apartamentu, bez liczenia na to, że zapłaci gmina.
Po prostu bądźmy w porządku!

Po pomoc i więcej informacji
zapraszam do kontaktu
pod adresem:
gmo@duszniki.pl

1 6 . 0 1 . 2 0 2 0 - 1 5.02.2021

KU R I E R DU S Z N I C K I

3

XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ, 29 GRUDNIA

Mistrzostwa
jak kroplówka
Dramatyczna sytuacja gestorów bazy turystycznej pod „narodową kwarantanną” oraz organizacja Otwartych
Mistrzostw Europy w Biathlonie to główne wątki tego posiedzenia. Bliskie sobie o tyle, że wielka impreza ma
ożywić dusznickie hotele, choć tylko na chwilę. Wrócił też temat zakupu dla OSP nowego namiotu, który…
nie jest potrzebny.
Ostatnia w roku sesja odbyła się w
trybie zdalnym przy pełnej frekwencji. Radni nie zgłaszali uwag do porządku obrad, więc szybko rozpoczęto „zapytania do dyrektorów jednostek
podległych”. Radny Wojciech Kuklis
poprosił prezesa DZK, aby ogłoszenia zakładu wieszać na słupach ogłoszeniowych, nie na drzewach, jak to
się ostatnio zdarzyło. Prezes Sławomir Szymaszek przeprosił i zapewnił,
że ogłoszenia zostaną z drzew zdjęte.
Nie wiedział, że któryś z pracowników
rozpowszechniał je w ten sposób.
Czy w niecce kolorowej fontanny powinna zimą stać woda? – interesowała się radna Małgorzata Hołyst. Zdaniem Szymaszka – powinna,
bo w ten sposób beton jest chroniony
przed mrozem. Z kolei wiceprzewodniczący rady Robert Kowal obawiał
się, że woda zaszkodzi urządzeniom
fontanny. Inspektor ds. inwestycji Sławomir Bernacki wyjaśnił, że warunkiem utrzymania gwarancji firmy,
która niedawno uszczelniała nieckę,
jest utrzymanie w niej wody, minimalnie 30 cm. Co do urządzeń – one są
chronione od wpływu warunków atmosferycznych, w niecce są jedynie
dysze i lampy.
Na nieporządki za budynkiem, w
którym przy ul. Zdrojowej mieścił
się MOKiS, zwrócił uwagę radny Ryszard Olszewski. DZK wysprząta ten
teren, a miasto zwróci się do policji z
prośbą, by zaglądał tam patrol.

Wieżą nie kiwa
Wyjaśnienia dotyczące spraw poruszanych na ostatnich komisjach i sesji przedstawił burmistrz Piotr Lewandowski. Najświeższe informacje
dotyczą upamiętnienia żołnierzy spoczywających na cmentarzu przy ul.
Polnej. Dzięki dotacji, pozyskanej
przez miasto z MKiDN w ramach
programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”, w przeddzień sesji rozpoczęto tam ustawianie dwóch piaskowcowych bloków z nazwiskami
poległych.
Wieża widokowa na Orlicy ma
już odbiór techniczny, więc można ja
użytkować – poinformował burmistrz.
Natomiast jej wyposażenie, w tym instalacja fotowoltaiczna, która będzie
zasilać monitoring, zostanie zamontowane wiosną, głównie ze względu na
warunki atmosferyczne. Na szczycie
wieży zainstalowane zostaną też lunety, z których będzie można korzystać
bezpłatnie. – Wieża przyciąga tłumy i

jestem bardzo zadowolony z tego, jak
to wyszło. Wieża jest niesamowicie
stabilna, naprawdę w bardzo wietrzny dzień na samej górze nic nie czuć,
żeby kiwało tą wieżą– cieszył się Lewandowski. Chwalił wykonawcę, polanicką firmę „Cako” za szybką reakcję na uwagi zgłoszone przy odbiorze.
Aleja Chopina – jej nawierzchnia
jest w dużej części wykonana, ale czeka ją jeszcze wałowanie. Rozpoczyna
się instalacja latarni. Kiedy cała aleja będzie już objęta monitoringiem,
ujęcia wód mineralnych otrzymają figury księżnej Agaty i Felixa Mendellssohna.
Po finansowym zamknięciu roku,
jeszcze zimą gmina przystąpi do wyłonienia wykonawcy modernizacji remizy strażackiej oraz projektu
i budowy deptaka, który połączy ul.
Mickiewicza z Aleją Chopina.
Wnioski o dofinansowanie trzech
następnych projektów zostały złożone
w ramach kolejnej rządowej tarczy
antycovidowej. Chodzi o przebudowę
ul. Zdrojowej, poszukiwania źródeł
wody pitnej oraz dokończenie badań
złóż geotermalnych.

Mieszkania nadal
z bonifikatą
Radni podjęli jednogłośnie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki-Zdrój. Przedłużono tym aktem
termin obowiązywania wysokich bonifikat udzielanych przy sprzedaży
mieszkań komunalnych na rzecz najemców. Projekt uchwały uzyskał pełne poparcie Komisji Uzdrowiskowej
i Spraw Gospodarczo-Technicznych
(zwanej komisją infrastruktury).
Na sesję przygotowano cztery projekty uchwał dotyczące wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości
gminnych.
Pierwszy – w sprawie części działki
120/4 AM-5 obręb Podgórze, o pow.
344 m kw., położonej naprzeciwko
ośrodka „Warszawianka”, której kupnem zainteresowana jest właściciel
sąsiedniej nieruchomości. Działka
może być sprzedana jedynie drodze
w przetargu nieograniczonego. Radni
przyjęli uchwałę jednogłośnie.
Drugi z tych projektów dotyczył
części działki nr 141/12 AM-5 obręb
Centrum. O sprzedaż nieruchomości
w celu poprawy zagospodarowania
wystąpiła Wspólnota Mieszkaniowa

Wszystkie ekipy biorące udział w Otwartych Mistrzostwach Europy bedą zakwaterowani w dusznickich obiektach
Kłodzka 17-21. Ta propozycja sprzedaży wywołała dyskusję na posiedzeniu komisji infrastruktury, ale też na
sesji. Sytuacja nieruchomości jest bowiem nieco skomplikowana, m.in. dlatego, że częścią terenu jest dojazd do
garaży. Uzgodniono, że będzie na nim
ustanowiona służebność drogi koniecznej. Uchwałę podjęto czternastoma głosami, wstrzymał się Ryszard
Olszewski.
Trzecia przeznaczona do sprzedaży nieruchomość to mieszkanie nr
7 przy ul. Sudeckiej 6. Powierzchnia
– ok. 78 m kw. Radni zgodzili się na
zbycie lokalu w drodze przetargu nieograniczonego. Za przyjęciem uchwały głosowało czternaścioro radnych,
przeciwko – Marcin Zuberski.
Z wnioskiem o sprzedaż terenu
na poprawę zagospodarowania obok
wspólnoty Kłodzka 17-21 wystąpiła też sąsiednia wspólnota Kłodzka
23. Chodzi o położoną przy tej kamienicy 235-metrową część tej samej
działki 141/12 AM-5 obręb Centrum.

Fragment terenu (droga) ma stanowić
współwłasność ze wspólnotą Kłodzka 17-21. Radni wyrazili zgodę na te
sprzedaż podejmując uchwałę czternastoma głosami, wstrzymał się Ryszard Olszewski.
Kolejną uchwałą rada przyjęła Regulamin tras rowerowych typu
singletrack, znajdujących się na
obszarze gminy Duszniki-Zdrój.
Wcześniej, podczas posiedzenia komisji infrastruktury, Wojciech Kuklis
zgłosił wniosek o wprowadzenie w regulaminie zapisu o odpowiedzialności
karnej za niestosowanie się do zapisów tegoż. Burmistrz natomiast przekonywał przed głosowaniem, że regulamin powinien być jednolity dla
wszystkich singletracków na Ziemi Kłodzkiej, co znakomicie ułatwi
przyswojenie zasad rowerzystom korzystającym z całej sieci tras. Przewodnicząca poprosiła o opinię radcę
prawnego. – To jest akurat taki problem, który się dość często spotyka, że
my nie mamy uprawnień, żeby tego

typu pouczenia czy regulacje zawierać. Widoczne to było kiedyś na przykładzie naszego toru wrotkarskiego,
gdzie też nam wojewoda tego typu
regulacje zakwestionował... – wyjaśnił Tomasz Stefański zamykając tym
sprawę. Komisja ds. Społeczno-Kulturalnych, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie, a rada podjęła ją
jednogłośnie.

Głuchy telefon
Również
jednogłośnie
przyjęto uchwałę w sprawie zmiany w
uchwale budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2020. O 137 tys. zł
z tytułu niezrealizowanych wpływów
podatkowych zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych. Dokonano też kilku przesunięć w planie
wydatków. Projekt uchwały uzyskał
poparcie Komisji Finansów.
Zanim radni przystąpili do głosowania, dyskusję wywołała, już po raz
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kolejny, sprawa niewielkiej – zdawałoby się – zmiany w uchwale. Otóż podczas wspólnego posiedzenia komisji
22 grudnia radni omawiali, złożony
w trakcie sesji 19 listopada, wniosek
Piotra Zilberta o przekazanie dusznickiej Ochotniczej Straży Pożarnej 12
tys. zł na zakup nowego namiotu do
ochrony wozu strażackiego. Ten aktualnie wykorzystywany, jak przekonywał radny, jest bowiem w opłakanym
stanie. Pieniądze miałyby pochodzić z
niewykorzystanych środków przeznaczonych na diety radnych. Wniosek
został przyjęty i odpowiednie przesunięcie środków znalazło się w projekcie uchwały. Sprawa budziła jednak
nadal wątpliwości o tyle, że gmina pozyskała już środki na modernizację
remizy i jej przebudowa ma być zrealizowana w 2021 r. Czy stary namiot
nie wytrzyma jeszcze trochę?
Głos w tej sprawie zabrał naczelnik dusznickiej OSP Marek Kijanka.
– Nie chcemy na pewno zmieniać
całego namiotu, ponieważ to jest
bezsensowne generowanie kosztów – oznajmił. Przydałoby się natomiast wymienić poszycie dachu, który zaczyna przeciekać. Nie potrzeba
na to aż 12 tys. zł, choć nie wiadomo
jeszcze dokładnie ile, bo OSP czeka
na wycenę. Komendant chętnie natomiast przeznaczyłby pozostałe z kwoty środki na zakup sprzętu strażackiego.
Te informacje zaskoczyły skarbniczkę gminy Katarzynę Skowron,
bo wniosek dotyczył zakupu nowego
namiotu, co byłoby wydatkiem inwestycyjnym, a nie remontu, który podlegałby zupełnie innej kwalifikacji budżetowej. Projekt uchwały okazał się
więc nieadekwatny do potrzeb. Ponadto kończy się rok i na realizację
wydatku pozostały zaledwie dwa dni.
Poproszony o głos wnioskodawca, Piotr Zilbert, zasugerował, że skoro uchwała została przygotowana,
to należy ją poddać pod głosowanie.
Przeciwnego zdania była Małgorzata Hołyst. – Szkoda, że pomiędzy 19
listopada a obecnym czasem nie zaangażował się bardzo, tak jakby osobiście, pan naczelnik straży pożarnej. Bo gdyby do radnych wpłynęło
jakieś pismo, gdyby te koszty zostały
już jakkolwiek określone, byłyby już
gdzieś w międzyczasie rozmowy z panią skarbnik, może udałoby się dzisiaj przygotować uchwałę prawidłowo
– stwierdziła radna. – Chyba trudno
nam tu będzie głosować za uchwałą
w tej postaci, jak została tu przedstawiona. Więc coś musimy z tym zrobić.
Przewodnicząca
Hausner-Rosik
przychyliła się do sugestii Zilberta i
też zaproponowała, by uchwałę przyjąć i ewentualnie wprowadzić zmiany po naprawie poszycia, już w przyszłym roku. W konsekwencji i Hołyst
poparła takie posunięcie. Jednak
skarbniczka przypomniała radnym,
że jeżeli w uchwale pozostanie zapis,
że środki są przeznaczone na zakup
namiotu, to nie będą one mogły być
wydane na jego naprawę. Natomiast
przeznaczenie na ten cel środków w
budżecie przyszłorocznym jest oczywiście możliwe.
Robert Kowal: – Jest mi przykro,
że w takiej sytuacji się znaleźliśmy, że
przez półtora miesiąca nie udało się
skonsultować wydatków z panem naczelnikiem. Nie chcę już teraz nikogo
obwiniać, ale uważam, że konsultacja
powinna być. Bo to, że radni stawiają
wniosek, to nie znaczy, że ten wniosek
jest dobry… To powinno być sprawdzone przez urzędników. Nie ulega
wątpliwości.
Kowal zaproponował, żeby ogłosić
przerwę i zmienić projekt uchwały,
wycofując z niego zapis o zakupie namiotu. Wg skarbniczki takiej zmiany
nie da się przeprowadzić w krótkiej
przerwie, natomiast przyjęcie projek-

tu uchwały w obecnej postaci będzie
skutkowało jedynie niezrealizowaniem wydatku. I na tym stanęło.
Ostatni z procedowanych projektów uchwał – w sprawie ustalenia
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Chodzi o wydatki, które zostały zaplanowane w budżecie na 2020 r.,
ale umowy o wykonanie tych zadań
nie zostały zrealizowane, tylko przedłużone, zatem środki trzeba przesunąć na 2021 r., by za zlecone usługi
zapłacić. W wykazie znalazł się tylko
jeden wydatek – 681 tys. zł na modernizację Alei Chopina. Komisja Finansów zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie. Podjęto ją dwunastoma
głosami. Przeciwko głosowali Mieczysław Jakóbek, Wojciech Kuklis i
Piotr Zilbert.

Zamknięci w całości
Ponieważ nie było żadnych pytań do
sprawozdania z prac burmistrza za
ostatni okres, przewodnicząca otworzyła dyskusję w ostatnim punkcie
sesji „Interpelacje, zapytania, wolne
wnioski, sprawy różne”.
Na nieporządki na posesji przy ul.
Granicznej zwróciła uwagę Małgorzata Hołyst. Poprosiła, by zajął się tym
ktoś z ramienia gminy.
Robert Kowal: – Jaki ma pan plan
działania dla Dusznik w związku z
tym, że zostaliśmy teraz zamknięci
praktycznie w całości. Nie tylko hotele, nie tylko restauracje, ale też i wyciągi. Czy ma pan jakiś plan działania,
pomocy dla nas, dla wszystkich, nie
tylko dla przedsiębiorców, ale też dla
miasta? Bo przedsiębiorcy płacą podatki, a tych podatków pewnie w tym
roku będzie jeszcze mniej. Czy podejmuje pan jakieś kroki pomocowe?
Burmistrz odwołał się do sprawozdania ze swojej pracy, w którym informuje o działaniach właśnie w tej
kwestii. Rozpoczęło się 23 listopada
od udziału w spotkaniu online z wicepremierem Gowinem i ministrem
Gut-Mostowym. W wyniku tego spotkania powstała grupa składająca się
z przedstawicieli – oprócz Dusznik
– Szczyrku, Karpacza, Świeradowa,
Bukowiny Tatrzańskiej oraz Kościeliska. Grupa spotyka się 2-3 razy w
tygodniu, by omawiać kolejne kroki.
Wypracowano wystąpienie do rządu
z propozycjami rozwiązań, podpisane
przez ponad 50 burmistrzów i wójtów
gmin górskich żyjących z turystyki.
Organizuje się konferencje prasowe,
by poinformować media o wynikających z pandemicznych obostrzeń problemach mieszkańców.
– Największym problemem jest
niewiadoma. Bo jeśli jeszcze teraz
wiadomo, że do 17 stycznia branża turystyczna jest zamknięta, to nikt
nie jest w stanie powiedzieć, co będzie 18 stycznia – mówił Lewandowski. Nie wiadomo, czy przedsiębiorcy mają się przygotowywać do reszty
zimy, czy powinni już o tej zimie zapomnieć. Nie wiadomo, na jaką pomoc
mogą liczyć. Rozmowy trwają, ale… –
Naprawdę trudno mi powiedzieć, jakie będą finalne decyzje rządu – ubolewał burmistrz.
Jego zdaniem rząd bardzo się spóźnia z decyzjami w sprawie pomocy
dla gestorów zimowej bazy turystycznej. Wśród propozycji jest ewentualne zwolnienie przedsiębiorców z podatku od nieruchomości, zaś straty
gmin z tego wynikające miałoby pokrywać państwo. Mówi się też o kolejnej „tarczy”, tym razem dedykowanej gminom górskim. – Bez pomocy
rządu nie jesteśmy w stanie nic innego zrobić. I musimy głośno o
tym mówić, jakie są problemy naszych społeczności – przekonywał
Lewandowski.
Podkreślił, jak istotne jest uświada-
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mianie rządzącym, że górskie gminy
turystyczne są w sytuacji nieporównywalnie gorszej od reszty kraju. A
z drugiej strony – że mogą przecież
obsługiwać zdrowych ludzi, tych z negatywnym wynikiem testu, jak robiły
to sanatoria w okresie letnim. – I my
to rozwiązanie sugerujemy i proponujemy do wdrożenia dla hoteli. Mamy
nadzieję, że to się spotka z akceptacją
i że w taki sposób po tym 17 stycznia
będzie można jednak wznowić, przynajmniej w jakiejś części, ruch turystyczny.
Burmistrz ubolewał, że mimo wysiłków, wciąż jeszcze nie ma konkretnych efektów tych działań. – Wszyscy oczekują od nas jakiejś pomocy…
Mam nadzieję, że tak to będzie, że będziemy mogli państwu pomóc, wszystkim przedsiębiorcom w Dusznikach.
Ale z drugiej strony, że my też jako
samorząd dostaniemy pomoc od państwa, żebyśmy mogli przetrwać.
Jaka ilość wniosków o umorzenie
podatku wpłynęła do burmistrza od
początku pandemii? – zapytał Wojciech Kuklis. Radny chciał też wiedzieć, jak te wnioski zostały rozpatrzone. Burmistrz nie pamiętał dokładnej
liczby takich wniosków, ani odpowiedzi na nie. – Na pewno wiem, że jeden wniosek został pozytywnie rozpatrzony – powiedział. Dodał, że część
wnioskodawców nie dostarczyła brakujących dokumentów, innym pomoc
nie mogła być udzielona na podstawie
przedstawionych informacji.

Szczepienia
na miejscu
Czy w Dusznikach będzie punkt
szczepień przeciwko koronawirusowi
i jak zorganizowana będzie pomoc w
dostępie do szczepień dla osób starszych i niepełnosprawnych? – pytał
dalej Kuklis.
Burmistrz zdeklarował się jako
wielki zwolennik szczepień i zapowiedział, że choć jest ozdrowieńcem, to
sam także przyjmie szczepionkę. – Jak
tylko pojawi się możliwość, będziemy
uruchamiać wszelką pomoc, żeby
osoby mogły się zaszczepić. Jeśli będą
miały problem z dojściem, dojazdem,
to zapewne będziemy to ułatwiać. Z
tego, co wiem, placówki w Dusznikach złożyły zgłoszenia, żeby realizować szczepienia u nas w gminie, więc
nie obawiałbym się, że trzeba będzie
jeździć poza naszą gminę.
Kolejna sprawa poruszona przez
radnego Kuklisa to wniosek ośrodka Korund („Na Koziej Hali”), jeszcze z września, o zwolnienie z opłaty
uzdrowiskowej w związku z działalnością pobliskiej strzelnicy sportowej,
która jakoby zakłóca spokój gościom
ośrodka. Chodzi zapewne o funkcjonującą w pobliżu strzelnicę Sudeckiego Stowarzyszenia Strzeleckiego.
Wniosek ten został rozpatrzony negatywnie – poinformował burmistrz,
zastrzegając „o ile dobrze pamiętam”.
Dodał, że strzelnica jest na terenie
Lasów Państwowych, które wyraziły
na nią zgodę. – Ja nie widzę żadnych
możliwości jakiejś prawnej reakcji z
naszej strony, żeby zabronić działalności takiej strzelnicy – stwierdził.
Obiekt spełnia wymagane warunki i
ma zatwierdzony regulamin.

90 procent leży
– Bardzo bym prosił może mocniej
atakować nasz kochany rząd, bo widzę, że normalna rozmowa, normalne argumenty do naszego rządu nie
przemawiają, wręcz przeciwnie. Myślę, że dopóki chyba ludzie nie wyjdą na ulice, to nasz rząd nie zrozumie,
że my żyjemy z turystyki – mówił Robert Kowal, odnosząc się jeszcze do
wcześniejszej wypowiedzi burmistrza.
Zdaniem wiceprzewodniczącego za-

mknięcie stoków sprawiło, że końcówka słabego roku jest dramatyczna i wszystko wskazuje na to, że to
zamrożenie ruchu turystycznego zostanie utrzymane także po 17 stycznia. A o pomocy dla przedsiębiorców
nic nie słychać.
– Wydaje mi się, że tu trzeba by
było zadać takie pytanie nie o to, co
tam państwo staracie się na forum
rządowym czy ogólnopolskim w tej
sprawie zrobić dla mieszkańców
Dusznik, tylko o to, co my zamierzamy tutaj lokalnie w Dusznikach, jako
władze miasta, zaproponować naszym
mieszkańcom w tej trudnej sytuacji.
Mieszkańcom, przedsiębiorcom... –
zwrócił się do burmistrza Piotr Zilbert. – Myśmy składali taki projekt
uchwały, który został przez państwa
odrzucony – przypomniał jeszcze o
inicjatywie swojej oraz Mieczysława
Jakóbka i Wojciecha Kuklisa. – Stoki
są zamknięte, hotele są zamknięte i
nie wiadomo, jak będzie dalej. Wydaje
mi się, że tu jakaś inicjatywa ze strony
miasta powinna być podjęta.
– Panie Piotrze, pan dobrze sobie
zdaje sprawę, że tu nie chodzi o brak
chęci pomocy, tylko chodzi o to, skąd
wziąć środki na pomoc – zauważył
burmistrz. Powtórzył, że gmina nie
jest w stanie pomóc przedsiębiorcom
bez wsparcia rządu. Tłumaczył, że nawet bogaty Karpacz nie jest w stanie pomóc swoim przedsiębiorcom.
Bo skala potrzeb jest ogromna – nie
chodzi przecież jedynie o właścicieli
wyciągów i hoteli, ale też o inne branże obsłuchujące turystów, o dostawców towarów i usług. Z drugiej strony
brak dochodów w przedsiębiorstwach
uderza przecież także w gminę, która traci wpływy podatkowe, a tym
samym środki na realizację swoich
zadań. W tej sytuacji umorzenia podatków oznaczyłyby śmierć gminy.
Argumentację burmistrza wsparła Małgorzata Hołyst, informując
przy tym, że np. spółka ZEM zwolniła już ok. 25 osób. Więc to nie jest tylko problem branży turystycznej, inne
też popadają w kryzys. Możemy tylko
czekać na działania ze strony rządu –
przekonywała.
Robert Kowal: – To, co pani Gosia
mówi, jest prawdą. Nie tylko ta nasza
branża, ale 90 proc. biznesu w Dusznikach leży dzięki covidowi. A jeżeli 90
proc. leży, to z czego mamy wszyscy
się utrzymywać? Z czego gmina ma
mieć pieniądze, jak nie z podatków?

Mieli i mieli
Podsumowanie
wiceprzewodniczącego zamknęło temat, a Piotr Zilbert przeszedł do kwestii organizacji Otwartych Mistrzostw Europy w
Biathlonie, które mają się odbyć w naszym mieście w dniach 24-31 stycznia.
Radny chciał wiedzieć, czy podpisano
już umowę z Europejską Unią Biathlonu (IBU) na dofinansowanie imprezy
kwotą 525 tys. zł.
– Umowa jest zawierana trójstronnie, pomiędzy Polskim Związkiem
Biathlonu, Federacją IBU oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu –
poinformowała dyrektorka ośrodka
Magdalena Kijanka. Umowa ta jest
już podpisana – zapewniła.
Z preliminarza imprezy, jaki otrzymali radni wynika, że wydatki wyniosą 2.134.710 zł, natomiast przychody – 2.136.426 zł. Zilbert zauważył, że
preliminarz jest z 2 września 2020 r.
i jest to ostatni dokument finansowy,
jaki otrzymali radni w związku z organizacją mistrzostw. – Chciałem zapytać w związku z tym, czy jest również
podpisana umowa z Ministerstwem
Sportu na kwotę 800 tys. zł?
– Umowa na samą dotację jeszcze nie jest podpisana ponieważ konkurs został ogłoszony dosłownie tydzień temu i jesteśmy w tej chwili

w trakcje oczekiwania na dostarczenie dokumentu – wyjaśniła dyrektorka MOKiS. Burmistrz dodał, ze konkurs rzeczywiście bardzo się opóźnił,
ale gmina jest w stałym kontakcie z
Departamentem Sportu i są zapewnienia, że wsparcie na organizację mistrzostw otrzyma.
Zdaniem Zilberta przypomina to
„niechlubną” sytuację z 2017 r., w tym
sensie, że – jak tłumaczył – podczas
tamtych Mistrzostw Europy również
nie było zabezpieczonych środków
na realizację imprezy i później gmina musiała wziąć kredyt, żeby pokryć
długi Miejskiego Ośrodka Kultury i
Sportu. – To nieprawda – zaoponował
burmistrz.
Zilbert poprosił o przedstawienie
jak najszybciej aktualnego preliminarza imprezy. – Miałbym taką propozycję, mając na uwadze to, co zdarzyło
się w tamtym czasie, żeby może radni, oprócz oczywiście mnie i radnych,
którzy zdają sobie sprawę z tej sytuacji, jaka w tej chwili zaistniała, żeby
może radni złożyli weksle in blanco,
każdy na 100 tys. zł, na gminę Duszniki-Zdrój. Po to, żeby w razie, kiedy,
ewentualnie, tak jak ostatnio, kwoty
wydatków przekroczą kwotę zaplanowaną w budżecie, tak jak w 2017,
można było ściągnąć z majątku radnych te pieniądze, które trzeba będzie
wydać na organizację tej imprezy. Myślę, że to by było elegancko, żeby tak
załatwić tę sprawę.
– Panie Piotrze, pan tak to mówi,
udając, że pan mówi to poważnie. Wie
pan dobrze, że po prostu próbuje pan,
nie wiem, jakąś sensację wzniecić…
– skomentował Lewandowski. Tłumaczył, że pieniądze na organizację
imprez nie są przyznawane przez ministerstwo z dużym wyprzedzeniem,
jak np. pieniądze na inwestycje. Dotyczą natomiast konkretnego roku
budżetowego. – Proszenie o jakieś
weksle in blanco, jest to niesamowicie niepoważne. Pan to chyba prześmiewczo po prostu próbuje do tego
podejść. Nie wiem, czy to jest taki sposób poczucia humoru… Mnie to nie
śmieszy.
Burmistrz zwrócił uwagę na istotny aspekt organizowania mistrzostw
w naszym mieście: – Jest to bardzo
poważne wydarzenie, które zostawi, szczególnie w tak trudnej sytuacji, w jakiej są dzisiaj hotelarze
w Dusznikach, ponad milion zł w
hotelach u nas w gminie – podkreślił burmistrz. – Mówienie o tym zadłużaniu… Pan cały czas to mieli i
mieli. I chociaż nie raz panu wyjaśniałem, to znowu pan wraca do tego samego.

Sarkazm
niepotrzebny
Mimo to Lewandowski przypomniał
pokrótce jeszcze raz, że owszem, deficyt po poprzednich mistrzostwach
wyniósł 1,6 mln zł. Jednak w związku z tym Ministerstwo Sportu zwiększyło dofinansowanie na modernizację biathlonowej areny i przelało na
konto gminy 1,5 mln zł. – Czyli tak
naprawdę 100 tys. zł kosztowały miasto tamte mistrzostwa – podkreślił
burmistrz. Proponował wówczas, by
od razu przekazać pieniądze Mokisowi jako dotację. Jednak zdominowana
przez opozycję rada zdecydowała, by
była to pożyczka – od gminy dla jej
własnej jednostki organizacyjnej.
Burmistrz podkreślił, że wszystkim
w Dusznikach powinno zależeć, żeby
takie zawody się u nas odbywały, bo
są to imprezy na światowym poziomie, a korzyści dla miasta są ogromne. Nie tylko z powodu przyjazdu
ekip sportowych z całego świata, ale
przede wszystkim w związku z niebywałą promocją, jaką Duszniki otrzymują dzięki transmisji telewizyjnej
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docierającej do milionów ludzi. Tak
niewielkiej gminy nigdy by na to nie
było stać. Do tego dochodzą środki na
inwestycje w urządzenia i sprzęt, jakie
miasto pozyskuje w związku z organizacją mistrzostw.
– Ja bym tutaj prosił pana, czy apelował do pana, żeby mniej takiego sarkazmu, a więcej poważnego podejścia
do sprawy i, co ważne, podtrzymywania pozytywnej atmosfery, jeśli chodzi
o rzeczy, które się w Dusznikach robi.
A nie doszukiwania się tylko jakichś
minusów i zagrożeń.
Określiliśmy jasno i klarownie
panu burmistrzowi, jak tylko pojawił
się temat Mistrzostw Europy, że radni nie wyrażą zgody na wydawanie na
ich organizację pieniędzy z budżetu
gminy. A burmistrz zapewnił, że zawody będą finansowane środkami spoza
gminnej kasy – przypomniała Małgorzata Hołyst. Jej zdaniem przywoływanie tematu po raz kolejny i związany
z tym sarkazm są rzeczywiście niepotrzebne.

Nikt nie zatka
Ripostując burmistrzowi Piotr Zilbert
przywołał sprawę byłej dyrektorki
MOKiS, która „miała duże problemy
przed komisją dyscyplinarną finansów publicznych”. – Niech pan taką
opowieść tam przedstawi przed tą komisją, może oni tam uwierzą, hehe, w
te pańskie opowieści o jakichś przesunięciach, o jakichś pożyczkach… – ciągnął. – Panie Piotrze, proszę o trochę
powagi i szacunku – przerwał radnemu burmistrz. – To jest bardzo poważnie, pan jest niepoważny po prostu. Bo
na trzy tygodnie przed Mistrzostwami
Europy nie mamy zapewnionego finansowania tej imprezy.
Lewandowski powtórzył za dyr. Kijanką, że termin zawarcia umowy o
dofinansowanie z ministerstwem nie
jest zależny od gminy. – Ten program
wsparcia, jeśli chodzi o wydarzenia
sportowe na 2021 po prostu nie był
rozpisany wcześniej przez ministerstwo. I nie można było wcześniej do
niego wnioskować – podkreślił. Przypomniał, że w tej sprawie rozmawiał
już latem z Ministerstwem Sportu i
Polskim Związkiem Biathlonu. I m.in.
w związku z tym ministra sportu wizytowała dusznicki stadion biathlonowy.
– Nasze działania w tej sprawie trwają już naprawdę długo – przekonywał.
I jeszcze kwestia mistrzostw od nieco innej strony. Wojciech Kuklis zapytał czy gmina dogadała się z hotelem
na Jamrozowej Polanie w kwestii…
udostępnienia kanalizacji. Radny obawia się bowiem powtórki sytuacji z
poprzednich mistrzostw, kiedy „ktoś
zatkał kanalizację i zaczęły się robić
problemy”. Żeby więc mistrzostwa
były rzeczywiście super, jak sobie i
wszystkim radny życzy, trzeba dopracować i takie konkrety.
– Mogę zapewnić państwa, że kwestie sanitarne będą zrealizowane niezależnie od sieci, na te Mistrzostwa
Europy. Żeby takiego zagrożenia nie
było, że ktoś po prostu zatka.
Piotr Zilbert zgłosił wniosek formalny, by w pierwszym tygodniu
stycznia przedstawiono radzie aktualny finansowy preliminarz organizacji
Mistrzostw Europy w Biathlonie. Radni poparli ten wniosek jednogłośnie.
Ostatnim akcentem sesji była dyskusja nt. kolejnych posiedzeń komisji, podczas których radni rozmawiać
będą głównie nt. projektu budżetu
gminy na 2021 r. Ponad dwuipółgodzinne obrady przewodnicząca Hausner-Rosik zakończyła noworocznymi i życzeniami podziękowaniami za
całoroczną pracę.
Krzysztof
Jankowski
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Świat się szczepi!


To najbezpieczniejsza szczepionka w historii, to triumf nauki i myśli ludzkiej – mówią o produkcie Pfizera naukowcy i lekarze. Oparto ja na technologii mRNA opracowywanej od lat dla chorych na nowotwory.



Szczepionka przeciwko COVID-19 nie zawiera wirusa, ma czysty i prosty skład. Dostarcza organizmowi „instrukcję”, jak produkować białko „S” koronawirusa, a następnie wytwarzać przeciw
niemu przeciwciała – wyjaśniają specjaliści.



Ta szczepionka to nadzieja na powrót do normalnego życia – słychać zewsząd. Do uzyskania odporności trzeba przyjąć dwie jej dawki w 21-dniowym odstępie.

15 grudnia
 Od początku pandemii koronawirusem zakaziły się w naszym powiecie 3.652 osoby, w związku z infekcją
zmarło 99 mieszkańców.
 W województwie dolnośląskim od
początku pandemii zakaziło się 80.313
osób, zmarło 1.637.
 Od końca listopada liczba infekcji koronawirusem w skali kraju spada. Aktualnie zakażonych w Polsce
jest 244.389 osób (przed miesiącem –
407.841). Średnia zakażeń na 100 tys.
osób w ciągu ostatnich siedmiu dni
to 26.93 (przed miesiącem wskaźnik
ten wynosił 62). Liczba zakażonych
pacjentów wymagających respiratorów wynosi 1.739 (przed miesiącem
– 2.114). Liczba osób na kwarantannie to 177.899 (przed miesiącem – 410
tys.). Od początku pandemii zakaziło
się już 1.147.446 mieszkańców naszego kraju, wyzdrowiało 879.748, zmarło w związku z COVID-19 23.309. Wykonano 6,73 mln testów na obecność
koronawirusa.
 Większość krajów Europy i świata wciąż zmaga się z ogromną ilością zakażeń SARS-CoV-2. Wiele rządów, w tym np. niemiecki, zapowiada
zaostrzenie restrykcji lub nawet twardy lockdown. Unia Europejska zdecydowanie odradza luzowanie obostrzeń pandemicznych w okresie
Świąt. – To nie czas na łagodzenie restrykcji – mówi szefowa Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Andrea Ammon.
 Na świecie wykryto dotąd prawie
72,8 mln zakażeń koronawrusem
(przed miesiącem – 54,4 mln), zmarło ponad 1,6 mln osób (przed miesiącem – 1,3 mln). W czołówce statystyki
zakażeń są nadal Stany Zjednoczone
(16,2 mln infekcji), Indie (9,9 mln) i
Brazylia (6,9 mln).

16 grudnia
 W związku z rozwojem epidemii
koronawirusa rząd Niemiec wprowadza tzw. twardy lockdown. Potrwa on
do 10 stycznia. Prywatne spotkania
powinny być ograniczone do członków dwóch gospodarstw domowych,
ale w każdym przypadku do maksymalnie pięciu osób. Nie obejmuje to
dzieci do lat 14. Handel detaliczny nie
będzie działał do 10 stycznia. Wyjątki dotyczą sklepów, które zaspokajają codzienne potrzeby. Zamknięte są
firmy usługowe, takie jak salony fryzjerskie, studia kosmetyczne, gabinety
masażu, studia tatuażu i tym podobne.
 Rząd Słowacji zapowiada, że od 19
grudnia większość sklepów zostanie

zamknięta. Władze wprowadzają także ograniczenia w przemieszczaniu
się obywateli, które mają potrwać do
10 stycznia. Dozwolone natomiast będzie uprawianie sportów indywidualnych, stoki narciarskie pozostaną
otwarte.
 Litwa jest obecnie najciężej dotkniętym epidemią koronawirusa
SARS-CoV-2 krajem świata – średnia
dobowa liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców z ostatnich siedmiu
dni wynosi w tym kraju 97,4. Za Litwą
plasuje się Gruzja (96,7), Serbia (88,4)
i Chorwacja (86,9). W USA wskaźnik
ten wynosi 62,3, w Polsce – 26,67.
 Światowa organizacja Zdrowia
(WHO) wzywa, by uczestnicy spotkań
rodzinnych w czasie świąt nosili w ich
trakcie maski. Ostrzega też, że istnieje wysokie ryzyko kolejnego uderzenia koronawirusa w Europie na początku 2021 r.

17 grudnia
 Pomimo zmniejszającej się liczby
zakażeń, rząd niespodziewanie zapowiada wprowadzenie w okresie od 28 grudnia do 17 stycznia
dodatkowych ograniczeń, w tym
ograniczenie swobody przemieszczania się w noc sylwestrową. Ma
to ustrzec Polskę przed trzecią falą zakażeń. Zdruzgotani są właściciele hoteli i wyciągów narciarskich – jedne
i drugie mają być przez te dni zamknięte. Rząd apeluje: zastosuj się
do obowiązujących ograniczeń –
święta spędź w domu ze swoimi domownikami, nie organizuj dużych
spotkań. Pamiętaj, że obowiązuje
ograniczenie liczby gości, których
możesz zaprosić – jest to łącznie
maksymalnie pięcioro gości poza
osobami, które na stałe ze sobą zamieszkują.
 Powiat kłodzki pozyskuje od wojewody dolnośląskiego sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej. Do
szpitala w Kłodzku trafiają m.in. cztery respiratory, cztery kardiomonitory i 40 pulsoksymetrów napalcowych.
Maseczki, półmaski, gogle, przyłbice i
fartuchy ochronne, rękawice, kombinezony oraz płyny dezynfekujące są
rozdysponowywane do domów pomocy społecznej w Kłodzku, Bystrzycy
Kł., Nowej Rudzie, Jugowie, Ludwikowicach Kł. i Ścinawce Średniej.
 Kilka godzin po ogłoszeniu przez
rząd planu kolejnych ograniczeń, Jerzy Owsiak informuje media, że Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostaje przesunięty z 10 na 31
stycznia.

18 grudnia
 Zapowiedź ograniczenia możliwości przemieszczania się w sylwestrową noc budzi kontrowersje, niektórzy
prawnicy ostrzegają, że takie zarządzenie będzie nielegalne.
 Nowy rekord dobowej liczby zakażeń koronawirusem w Niemczech –
33.777, a także w Szwecji – 9.654.

20 grudnia
 Zapowiedź rozporządzenia wprowadzającego ograniczenia możliwości
przemieszczania się w sylwestrową
noc zdecydowanie krytykuje jako niezgodne z konstytucją rzecznik praw
obywatelskich Adam Bodnar. Również ograniczanie działalności gospodarczej w drodze rozporządzeń, a nie
ustaw, budzi ogromne wątpliwości.
 WHO wzywa kraje europejskie
do zaostrzenia kontroli w związku z
nową mutacją koronawirusa, która
rozprzestrzenia się głównie w Wielkiej Brytanii, ale dotarła też m.in. do
Holandii i Danii. Zmutowanego koronawirusa wykryto po gwałtownym
wzroście zachorowań w południowo-wschodniej części Wielkiej Brytanii
w pierwszej połowie grudnia. Przenosi się on nawet 70% szybciej niż dominujący w Europie wariant.
 Brytyjskie władze wprowadzają świąteczny lockdown w Londynie
i południowo-wschodniej Anglii. W
ostatniej chwili wycofano się z planów, by na Boże Narodzenie pozwolić ludziom na spotykanie się w gronie maksymalnie trzech gospodarstw
domowych.

21 grudnia
 Kraje Unii Europejskiej zamykają
połączenia komunikacyjne z Wielką
Brytanią z powodu rozprzestrzeniania
się w tym kraju nowej mutacji koronawirusa. Odwołuje się loty, tunel pod
Kanałem La Manche jest zamknięty,
połączenia promowe wstrzymane. Od
północy również Polska nie będzie
już przyjmowała samolotów z Wielkiej Brytanii. To problem dla wielu
Polaków wybierających się do kraju
na święta. Poczta Polska czasowo zawiesza przyjmowanie wszelkich przesyłek pocztowych do Wielkiej Brytanii.
 W wyniku wstrzymania przez Francję na 48 godzin możliwości wjazdu z
Wielkiej Brytanii, także dla ruchu towarowego, w hrabstwie Kent rośnie
gigantyczny zator złożony z kilku tysięcy ciężarówek.
 Europejska Agencja Leków za-

twierdza szczepionkę przeciwko
COVID-19 firm Pfizer i BioNTech
dla osób od 16. roku życia. Stwierdzono, że produkt, nazwany przez
producenta Comirnaty, spełnia rygorystyczne wymogi Unii Europejskiej.
Ostateczną decyzję o dopuszczeniu
szczepionki do obrotu w Unii podjęła jeszcze tego samego dnia Komisja
Europejska. Akcja szczepień na terenie UE ma zacząć się tuż po świętach
Bożego Narodzenia. Pacjentom będą
podawane dwie dawki (w odstępie 21
dni).
 Czy nowy wariant SARS-CoV-2
zmniejszy skuteczność szczepionek?
Raczej nie – uspokajają wirusolodzy. Niepokoi ich jednak, że ten ma
aż 22 mutacje jednocześnie w porównaniu z tym patogenem, który rozpoczął pandemię w Europie na początku
roku. Nie stwierdzono, że zmutowany koronawirus, określany jako VUI202012/01, powoduje ostrzejszy przebiegu choroby, jednak przez szybkość
przenoszenia się jest trudniejszy do
kontrolowania i sprawia, że więcej
osób choruje.

23 grudnia
 Ponad 90-letnia pensjonariuszka domu opieki została zaszczepiona
przeciwko COVID-19 jako pierwsza
osoba w Szwajcarii – i w kontynentalnej części Europy.
 Do tej pory tylko 1.600 osób z co
najmniej kilkunastu tysięcy, które w
ostatnich dniach przyleciały do Polski
z Wielkiej Brytanii, zgłosiło się na testy na obecność koronawirusa.
 Szwecja, Dania, Holandia, Wielka
Brytania i Litwa mają poważne problemy z koronawirusem. Wskaźniki
infekcji w ostatnim tygodniu były w
tych krajach najwyższe w Europie. W
Litwie w ciągu tygodnia było średnio
po 9,5 tys. zakażeń dziennie. Kraj ten
liczy 2,7 mln obywateli.

24 grudnia
 Od kilku dni spada liczba pacjentów pod respiratorami. Według komunikatu Ministerstwa Zdrowia w całej Polsce zajętych przez pacjentów
z COVID-19 jest 1.610 respiratorów.
Wolnych jest 1.468 urządzeń.
 Dzień po rozpoczęciu dystrybucji
szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 do krajów Unii Europejskiej,
z belgijskich zakładów firmy Pfizer
w Puurs nieopodal Antwerpii wyrusza nocą z 24 na 25 grudnia pierwsza
dostawa szczepionek dla Polski (ok.
10 tys. szt.) Trafi do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwa-
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le pod Tomaszowem Mazowieckim.
Do końca stycznia do Polski powinno
trafić 1,5 miliona dawek. Aby zapewnić trwałość i utrzymującą się jakość
szczepionki, firmy Pfizer i BioNTech
opracowały izolowane pojemniki
transportowe o kontrolowanej temperaturze, dzięki którym utrzymywane
są zalecane warunki przechowywania
(od -90 st. C do -60 st. C) z wykorzystaniem suchego lodu. Izolowany kontener transportowy może utrzymywać
temperaturę przez 10 dni bez jego
otwierania, umożliwiając transport na
rynki całego świata.
 W bazylice św. Piotra w Rzymie papież Franciszek przewodniczy pasterce, która rozpoczęła się dwie godziny
wcześniej z powodu lockdownu i godziny policyjnej we Włoszech. W kościele jest tylko ok. 160 wiernych, zazwyczaj jest ich ok 7 tys. W Polsce
pasterki odbywają się pod rygorem
zagęszczenia
nieprzekraczającego
jednej osoby na 15 m kw. W związku z tym ludzie często gromadzą się
przed kościołami. W niektórych parafiach organizuje się dwie lub nawet
trzy wigilijne nocne msze.

26 grudnia
 Liczba osób objętych kwarantanną
w Polsce jest najniższa od 7 października i wynosi 161.845. Dla porównania w szczytowym momencie, 31 października, kwarantannie podlegało
ponad pół miliona osób.
 Rekordowo wysoki tygodniowy
spadek liczby pacjentów z COVID-19.
Średnia liczba zakażeń na 100 tys.
osób w ciągu ostatnich 7 dni to 22,6,
co oznacza, że cały kraj kwalifikuje
się do objęcia strefą żółtą, a tylko niektóre powiaty – czerwoną.
 Transport z pierwszą dawką szczepionek przeciw COVID-19 przyjeżdża
wczesnym rankiem w blasku fleszy i
z policyjną eskortą do Agencji Rezerw
Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim. Po dwóch godzinach samochody dostawcze odjeżdżają stamtąd do pięciu hurtowni
– w Warszawie, Toruniu, Katowicach,
Wrocławiu i Poznaniu. Szczepionki trafią stamtąd do 72 szpitali węzłowych.
 Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłasza początek
szczepień na COVID-19: – Zaczynamy odwracać historię tego trudnego
roku. Dziś mamy dzień dostaw, a jutro w całej Europie zaczynamy szczepienia przeciw COVID-19. Szczepionka będzie dostępna w tym samym
czasie we wszystkich krajach UE. Ludzie zaczną przyjmować szczepionkę
w Atenach, Rzymie, Helsinkach, Sofii. Te dni europejskich szczepień są
wzruszającym przejawem naszej europejskiej jedności i europejskiego
sukcesu – mówi w specjalnym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. – Unia Europejska
zapewnia szczepionki dla całej swojej populacji, 450 milionów, ale również dla takich krajów, jak Islandia
czy Norwegia. Szczepienia przywrócą nam stopniowo normalne życie.
Ale wtedy, kiedy wystarczająca liczba mieszkańców zostanie zaszczepiona. Będziemy mogli znowu podróżować, spotykać znajomych i przyjaciół
i mieć normalne wakacje, za którymi
tęsknimy. Ale do tego czasu musimy
być ostrożni. Musimy chronić przed
wirusem siebie i swoich bliskich.
Bądźmy razem bezpieczni. Uczyńmy
rok 2021 czasem odbudowy i nadziei
– zaapelowała von der Leyen.
 Niestety, są politycy, dla których
własne ambicje są ważniejsze niż
wspólnota. Węgry jako pierwsze w
UE podają szczepionkę pacjentom,
wyłamując się z symbolicznego unijnego planu solidarnego rozpoczęcia szczepień w tym samym dniu we
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wszystkich krajach członkowskich.
 Rozpoczyna się trzeci lockdown
w Austrii. Wiele sklepów będzie zamkniętych na najbliższe trzy tygodnie.
Ponadto, przynajmniej do połowy
stycznia w Austrii będą obowiązywać
ograniczenia w kontaktowaniu się z
innymi ludźmi i w wychodzeniu z domów.
 Przed zamknięciem stoków z powodu „kwarantanny narodowej”, która na rozpocząć się 28 grudnia, w
Zieleńcu tłumy narciarzy. Wyciągi ogłaszają przedłużenie pracy do
godz. 23.

27 grudnia
 Alicja Jakubowska, naczelna pielęgniarka z warszawskiego szpitala
MSWiA jest pierwszą osobą w Polsce zaszczepioną przeciwko SARS-CoV-2. Tuż po niej specyfik Pfizera otrzymują kolejni medycy w
różnych miastach kraju. Na Dolnym
Śląsku jako jedni z pierwszych zaszczepieni zostali pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.
Szczepionka podawana jest też pierwszym osobom w innych krajach Unii
Europejskiej. Zaszczepienie większości Europejczyków może zająć rok.
 10 tys. Polaków dołącza do blisko
pięciu milionów zaszczepionych ludzi
na całym świecie. Na trzy miliony zaszczepionych Amerykanów i Brytyjczyków odnotowano zaledwie sześć
reakcji alergicznych.
 Fundacja Dajmy dzieciom siłę zbiera podpisy pod petycją do premiera o
zniesienie na czas ferii zakazu wychodzenia dzieci z domu przed godz. 16
bez opieki dorosłych. Zakaz ten oznacza w praktyce areszt domowy podczas ferii dla dzieci, których rodzice
pracują. To może odbić się na zdrowiu psychicznym i fizycznym uczniów
– ostrzegają specjaliści.
 Korki na drogach w ostatni dzień
świątecznej przerwy świadczą o tym,
że duża część Polaków nie odpowiedziała na apele o pozostanie w domu
na święta.
 Premier zapowiada, że godziny policyjnej w sylwestra jednak nie będzie. Opublikowane w nocy z 21 na
22 grudnia rozporządzenie w tej sprawie eksperci skrytykowali jako wadliwe prawnie, niezgodne z Konstytucją.
By ograniczyć wolność przemieszczania się obywateli należałoby wprowadzić stan klęski żywiołowej.
 Stoki narciarskie zamknięte są nie
tylko w Polsce, ale też m.in. we Włoszech i Francji. W Czechach i Słowacji otwarte są tylko dla narciarzy posiadających negatywny wynik testu
PCR, zrobionego najdalej trzy doby
wcześniej. Poza tym w Czechach hotele pozostają nieczynne. Bez wyniku testu korzystać ze stoków i hoteli
można w Szwajcarii, ale po przyjeździe trzeba przejść 10-dniową kwarantannę. W Austrii stoki są otwarte,
ale hotele zamknięte. Ponadto trzeba
się liczyć z kwarantanną, która zależy
od ilości zakażeń kraju, z którego się
przyjeżdża.

28 grudnia
 Wchodzą w życie zapowiedziane 17
grudnia nowe zasady bezpieczeństwa. Mają obowiązywać do 17
stycznia. Rząd wprowadza ponowne
ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych (otwarte pozostają
m.in. sklepy spożywcze, z książkami i
prasą, drogerie, apteki, salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy
meblowe) oraz ograniczenie funkcjonowania hoteli (dostępne tylko
dla służb mundurowych, medyków,
pacjentów szpitali specjalistycznych,
ośrodków COS; wyjątkiem są rów-
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nież hotele pracownicze). Zamknięte
są stoki narciarskie, a infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach
sportu zawodowego. Przyjeżdżających
do Polski transportem zorganizowanym obowiązuje 10-dniowa kwarantanna.
Ponadto przedłużone zostają dotychczasowe zasady i ograniczenia:
 zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00 (wyjątkiem są półkolonie);
 ograniczenia w transporcie zbiorowym;
 ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego (max. 1
os./15 m kw.);
 udział w zgromadzeniach (maks. 5
osób);
 zakaz organizacji wesel, komunii i
konsolacji;
 zamknięte siłownie, kluby fitness i
aquaparki;
 ograniczenie w sklepach (maks. 1
os./15 m kw.;
 godziny dla seniorów (od pon. do
piątku w godz. 10:00–12:00);
 zamknięte restauracje (posiłki wyłącznie na wynos lub dowóz).
Żłobki i przedszkola funkcjonują
bez zmian. Zakłady fryzjerskie i kosmetyczne działają w reżimie sanitarnym. Pozostałe ograniczenia, które
obowiązywały ulegają przedłużeniu.
 Do Polski przylatuje pierwsza
duża partia szczepionki – 300 tys.
dawek. Trafią one do ponad 250 kolejnych szpitali.
 Osiągnięcie zbiorowej odporności nie będzie w Polsce łatwe. Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS
na zlecenie „Rzeczpospolitej” wynika, że 47 proc. badanych „zdecydowanie” lub „raczej” zamierza zaszczepić się przeciw koronawirusowi, 44
proc. deklaruje, że nie zamierza, a 9
proc. – że nie wie. Szczepić się chce
zdecydowanie więcej panów, niż pań,
więcej starszych, niż młodszych, więcej zwolenników lewicy, niż prawicy,
więcej widzów TVN24, niż TVP Info.
Najsłabiej wypadają pod względem
deklarowanego udziału w szczepieniach osoby kształtujące obraz świata
na podstawie mediów społecznościo-

wych, gdzie aktywni są antyszczepionkowcy. Rząd rozpoczyna kampanię
mającą zachęcić Polaków do szczepienia się.
 Od początku kryzysu związanego
z czasowym zamknięciem przeprawy przez kanał La Manche, u kierowców ciężarówek, w tym licznych Polaków, wykonano prawie 22 tys. testów.
Obecność koronawirusa potwierdzono u 66 osób. W przeprowadzeniu testów pomagała brytyjska armia, a także grupy francuskich strażaków oraz
polskich medyków. Negatywny wynik testu nadal jest warunkiem wjazdu do Francji, ale ruch odbywa się już
na bieżąco.

30 grudnia
 Pierwszych 65 mieszkańców
powiatu kłodzkiego przyjmuje
szczepionkę przeciwko COVID-19
w Bystrzyckim Centrum Zdrowia. To pracownicy medyczni. Centrum jest jednym z trzech szpitali węzłowych w powiecie, obok kłodzkiego
i polanickiego, które będą prowadzić
szczepienia etapu „0”. W etapie tym zaszczepić się mogą pracownicy sektora
ochrony zdrowia (również ci wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy Domów Pomocy Społecznej i
Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, a także personel pomocniczy i administracyjny w placówkach
medycznych, w tym również w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
Ponadto: diagności laboratoryjni, farmaceuci, psycholodzy kliniczni i inni,
pracownicy techniczni i administracyjni podmiotów leczniczych, centów
diagnostycznych, transportu medycznego, a także nauczyciele akademiccy
uczelni i studenci kierunków medycznych. Do etapu „0” włączeni zostali też
rodzice wcześniaków.
 Polska ma jeden z najniższych
wskaźników wykonanych testów na
obecność koronowirusa na milion
mieszkańców – 187.499. Niższy ma
tylko Bułgaria – 163.009. Dla porównania: Czechy – 351.891. Niemcy –
406.031, Wielka Brytania – 824.756.
 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
przysługujący rodzicom lub opiekunom w związku z zamknięciem lub
ograniczonym funkcjonowaniem pla-

cówek oświatowych i opiekuńczych
zostaje wydłużony rozporządzeniem
Rady Ministrów do 17 stycznia 2021 r.
 W ciągu ostatniej doby w Wielkiej
Brytanii zmarło 981 chorych na COVID-19. To najwięcej od końca kwietnia br.
 Wielka Brytania jako pierwsza na
świecie zatwierdza do użytku – awaryjnego, bo badania nie zostały jeszcze ukończone – szczepionkę firmy
AstraZeneca, zaprojektowaną przez
naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Szczepionka AstraZeneca
jest tańsza i łatwiejsza w dystrybucji.
Do jej przechowywania nie jest niezbędna skrajnie niska temperatura.
 Stan wyjątkowy w Republice Czeskiej wprowadzony w związku z epidemią koronawirusa zostaje przedłużony do 22 stycznia. Ściślejsze
obostrzenia weszły w życie w poświąteczną niedzielę, 27 grudnia. Zakaz
wychodzenia z domu nocną porą został wydłużony o dwie godziny (21:00
– 6:00). Wychodzenie za dnia może
dotyczyć tylko pracy, zrobienia podstawowych zakupów, niezbędnej wizyty w urzędzie lub u lekarza, skierowania na test covidovy oraz pójścia
z psem na spacer. Indywidualny spacer można odbyć samemu lub tylko
z jedna osobą towarzyszącą. W sklepach wielkopowierzchniowych wolno sprzedawać tylko produkty spożywcze, higieny osobistej i artykuły
chemii domowej. Mogą funkcjonować sklepy osiedlowe, apteki i drogerie, placówki pocztowe. Przyjazd obcokrajowców możliwy jest wyłącznie
z ważnych, potwierdzonych powodów
służbowych, rodzinnych czy zdrowotnych.

31 grudnia
 Wprawdzie przed kilku dniami
premier zapowiadał, że godziny policyjnej w sylwestra jednak nie będzie,
ale jest za to „zakaz przemieszczania się”. Obowiązuje w godzinach od
19:00 do 6:00 następnego dnia w całym kraju. Wyjątkiem są m.in. niezbędne czynności służbowe oraz inne
wskazane w rządowym rozporządzeniu. Rozporządzenie to oparto na
ustawie z 2008 r. o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która
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mówi, że Rada Ministrów może w rozporządzeniu wprowadzić nakaz określonego przemieszczania się. – My korzystamy z tego zapisu i te przepisy są
obowiązujące. Natomiast godziny policyjnej nie ma – stwierdza szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.
Wielu prawników jest jednak zdania,
że ów zakaz przemieszczania się to w
istocie nielegalnie wprowadzona godzina policyjna. Swobodę przemieszczania się gwarantuje wszystkim Polakom konstytucja, a ograniczyć te
wolności można wyłącznie ustawą.
Mimo to policja ma karać mandatami za opuszczanie domów, może też
kierować wnioski o ukaranie do sanepidu.
 W związku z rozprzestrzeniającą się
w bardzo szybkim tempie nową mutacją koronawirusa, Irlandia przywraca
najwyższy, piąty poziom restrykcji, co
oznacza kolejny lockdown, który potrwa co najmniej do 31 stycznia.
 Chińskie władze zatwierdzają do
powszechnego stosowania szczepionkę przeciwko COVID-19 opracowaną przez państwowy koncern
Sinopharm. Preparat ma 79 proc. skuteczności. Wcześniej w ramach kryzysowego użycia zaszczepiono trzema
różnymi szczepionkami, będącymi
jeszcze w trzeciej fazie badań, 1,5 mln
osób z najbardziej narażonych grup.
 Świat kończy rok 2020 ze smutnym
bilansem: łączna liczba wykrytych zakażeń SARS-CoV-2 przekroczyła 83
mln; liczba zmarłych w związku z zakażeniem to ponad 1,8 mln; liczba aktywnych przypadków – 22,3 mln. Wyzdrowiało dotąd ponad 59 mln osób.
 Jak chyba nigdy dotąd, w sylwestrowy wieczór, nawet przed północą,
ulice Dusznik są całkiem opustoszałe i ciche. Nie ma tradycyjnych balów w restauracjach i ośrodkach, nie
ma hucznych domówek, ani imprezy
miejskiej w Rynku.

1 stycznia
 Jednak już w pierwszej chwili Nowego Roku covidową ciszę przerywają głośne wybuchy, a niebo nad miastem rozświetlają raz po raz kolorowe
pióropusze fajerwerków. Kanonada
rozlega się się przez dobre pół godziny.
 Wśród noworocznych życzeń, te
dotyczące zdrowia są teraz z pewnością najpowszechniejsze. Życzymy też
sobie powrotu do normalności. Czy
będzie on w tym roku osiągalny? By
przerwać łańcuch zakażeń koronawirusem w kraju, musi się zaszczepić
co najmniej ok. 15 mln Polaków. Jest
mało prawdopodobne, by udało się to
osiągnąć przed jesienią. Ale i wtedy
będzie to wielkim sukcesem. Dotąd
w Polsce zaszczepiono 47,6 tys. osób.
 W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem, rząd Słowacji
wprowadza niespodziewanie kolejne
obostrzenia. Podobnie jak w Polsce,
zamknięte zostają wyciągi narciarskie
i hotele. Słowacy nie mogą się odwiedzać, a z domu mogą wychodzić tylko z ważnego powodu. Otwarte są jedynie sklepy spożywcze, apteki, stacje
benzynowe.

2 stycznia
 Pogarsza się sytuacja w Wielkiej
Brytanii. Mimo surowych obostrzeń
liczba zakażeń rośnie w dramatycznym tempie. Na południu kraju pacjenci godzinami czekają w karetkach
na przyjęcie do szpitala. Rozważa się
opóźnienie podawania drugiej dawki szczepionki, by więcej osób mogło
otrzymać dawkę pierwszą, zapewniającą 70-proc. odporność. Planuje się
szczepienie dwóch mln ludzi tygodniowo.
 W Izraelu rekordowe tempo szczepień – ok. 150 tys. osób dziennie. Od
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19 grudnia dawkę szczepionki otrzymało już milion osób – prawie 12
proc. populacji. To największy odsetek
na świecie. Na drugim miejscu jest
Bahrajn – 3,5 proc., na trzecim Wielka Brytania – 1,5 proc. Polska jest na
11. miejscu z wynikiem 0,13 proc.
 W kraju nie ustaje burza wokół
tzw. afery szczepionkowej. Z końcem
grudnia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym podano poza kolejnością dawkę szczepionki antycovidowej kilkunastu osobom ze świata
kultury i polityki. Są wśród nich aktor
Wiktor Zborowski, satyryk i reżyser
Krzysztof Materna, aktorka i reżyserka Krystyna Janda i były premier Leszek Miller. W mediach pojawiają się
sprzeczne informacje – a to że szczepionki pochodziły z dodatkowej puli, a
to że takiej puli nie było; że szczepienia wykonano w ramach akcji ich propagowania lub też, że takiej akcji nie
prowadzono. Internet aż kipi komentarzami, w większości mocno krytycznymi wobec zaszczepiania celebrytów poza ustaloną kolejnością. Rektor
WUM poinformował o powołaniu wewnętrznej komisji, która ma wyjaśnić
sprawę. Kontrolę realizacji programu
szczepień w tej placówce zlecił również minister zdrowia. Na jaw wyszły
też przypadki zaszczepiania poza kolejnością polityków lokalnych. W wymianę zdań włączyli się przedstawiciele rządu z premierem na czele oraz
politycy innych opcji. Kontrole wykażą, że szczepionych poza kolejnością
było ok. 200 osób. Szpital będzie musiał ponieść karę finansową.

4 stycznia
 Do kłodzkiego szpitala dociera 225
szczepionek. Rozpoczynają się szczepienia pracowników kłodzkiego SP
ZOZ. Jako pierwsi specyfik otrzymali
trzej lekarze oraz pielęgniarz.
 Rankiem przylatuje do Polski kolejna partia szczepionek – 360 tys.
dawek. Z lotniska są przewożone do
magazynów Agencji Rezerw Materiałowych, a stamtąd do hurtowni farmaceutycznych i dalej do szpitali. Jeszcze
tego samego dnia ma do nich trafić
150 tys. dawek. Z jednej fiolki uzyskiwanych będzie teraz sześć dawek,
a nie pięć, jak rekomenduje producent. Takie decyzje podjęto też w innych krajach, by nie marnować cennego preparatu. W fiolce jest bowiem
7,5 dawki.
 Rozpoczynają się dwutygodniowe ferie zimowe – w związku z pandemią, dla wszystkich w jednym terminie. Szczęśliwie skutek przynoszą
liczne wnioski i apele o zmianę na
okres ferii obostrzeń dotyczących poruszania się dzieci i młodzieży do 16.
roku życia. Minister zdrowia ogłasza,
że mogą one przebywać na świeżym
powietrzu bez opieki ze strony dorosłych także w godz. 8–16, co wcześniej
było zabronione.
 W Wielkiej Brytanii od tygodnia
notuje się ponad 50 tys. nowych przypadków zakażeń dziennie. Najbardziej dotknięta jest Anglia. Wieczorem premier ogłasza natychmiastowe
wprowadzenie lockdownu w tej części Zjednoczonego Królestwa. Władze
przyspieszają akcję szczepień. Rozpoczynają się szczepienia z użyciem
szczepionki opracowanej przez Uniwersytet Oksfordzki i firmę AstraZeneca. To drugi preparat dopuszczony do szczepienia przeciw Covid-19
w tym kraju. Pierwszy to oczywiście
szczepionka firm Pfizer i BioNTech.
W obu przypadkach Wielka Brytania
zaczęła je stosować jako pierwsza na
świecie.

5 stycznia
 Po Bystrzycy i Kłodzku szczepienia personelu medycznego i innych

osób w ramach etapu „0” ruszają również w Polanickim Centrum Medycznym. Szczepionki otrzymują 24 osoby.
Jako pierwszy w polanickim szpitalu
zaszczepiony zostaje dr Przemysław
Jaźwiec, specjalista radiolog.
 Ministerstwo Zdrowia publikuje listę punktów szczepień przeciwko COVID-19. Znajdują się na niej dwie placówki w Dusznikach – filia Centrum
Medycznego Salus (ul. Dworcowa 9) oraz Przychodnia Uzdrowiskowa spółki Uzdrowiska Kłodzkie (ul. Zielona 23). Rejestracja na
szczepienia ma rozpocząć się 15 stycznia. Po pracownikach medycznych,
których szczepienia są właśnie prowadzone, szczepionka będzie podawana osobom z wysokiej grupy ryzyka,
m.in. seniorom.

6 stycznia
 W kraju największy dobowy przyrost zakażeń od miesiąca – 14.151. Do
tego 553 zgony.
 Europejska Agencja Leków
(EMA) wydaje pozytywną opinię
ws. dopuszczenia do obrotu w UE
szczepionki amerykańskiej firmy Moderna. To druga szczepionka
przeciwko COVID-19, którą EMA zaleciła do autoryzacji. Pierwszą był w
grudniu preparat firm Pfizer i BioNtech. Preparat Moderny, tak jak ten
Pfizera, jest również oparty na technologii mRNA, wymaga podania dwóch
dawek, ale jest znacznie dogodniejszy
w transporcie i przechowywaniu. Jego
skuteczność jest podobnie wysoka, ok.
94 proc. Ostateczną zgodę na wprowadzenie szczepionki do obrotu podejmuje Komisja Europejska. Jeszcze
w styczniu kilkadziesiąt tys. dawek ma
trafić do Polski, zaś do końca marca
– 840 tys. Szczepionka jest już stosowana w USA.

8 stycznia
 Niemcy odnotowują największą
dobową liczbę przypadków śmiertelnych od początku pandemii – 1.200.
Do tego prawie 32 tys. zakażeń. Również Stany Zjednoczone przeżywają
najtragiczniejszy jak dotąd dzień epidemii – zmarło prawie 4 tys. osób.

9 stycznia
 Rząd ogłasza, że trwają przygotowania do ewentualnego powrotu najmłodszych uczniów do szkół, oczywiście w reżimie sanitarnym. Gotowe
są wytyczne sanitarne oraz harmonogram przeprowadzania testów przesiewowych dla nauczycieli klas I-III
szkół podstawowych. Decyzja będzie
zależała od dziennych wyników zachorowań i opinii epidemiologów.

10 stycznia
 Europejska Agencja Leków potwierdza, że z jednej fiolki szczepionki firm Pfizer i BioNTech można
pobrać sześć dawek. Wcześniejsze
rekomendacje mówiły o pięciu dawkach w fiolce. Decyzja oznacza o 20%
więcej osób zaszczepionych w ramach już zamówionych szczepionek.
 Przedłużający się lockdown i kolejne ograniczenia mogą doprowadzić
do realnej zapaści gospodarki – alarmuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. „Utrzymywanie obowiązujących ograniczeń po 17 stycznia,
wiąże się z ryzykiem fali bankructw
w sektorach nimi objętych, oraz rozprzestrzenienia się kryzysu również
na sektory powiązane”.

11 stycznia
 Nie będzie nawet częściowego powrotu do normalności od 18 stycznia.
Rząd przedłuża obowiązujące obo-

strzenia związane z pandemią do
31 stycznia. Tłumaczy to trudną sytuacją epidemiczną w Europie oraz
wciąż wysoką liczbą osób hospitalizowanych i leczonych pod respiratorami w Polsce. Jedynym odstępstwem
od dotychczas obowiązujących zasad
będzie powrót do szkół uczniów klas
I-III zaplanowany na 18 stycznia.
 Wśród przedsiębiorców zamrożonych branż, turystycznej zwłaszcza,
narasta frustracja. Zapowiadają protesty i pozwy zbiorowe przeciwko rządowi w związku z niekonstytucyjnym
– jak twierdzi wielu ekspertów – zakazem prowadzenia działalności gospodarczej. Pojawiają się pierwsze
przypadki jawnego łamania wprowadzonych rozporządzeniami zakazów.
Rząd odpowiada apelami o rozsądek
o obietnicami pomocy.
 Ponad 200 gmin położonych na terenach górskich otrzyma pomoc z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zapowiada wicepremier Jarosław Gowin. Program opiewa na 1
mld zł i ma ruszyć jeszcze w pierwszym kwartale. Tak jak sygnalizował
na grudniowej sesji burmistrz Piotr
Lewandowski, jedną z form tej pomocy będą rekompensaty za zwolnienie
przedsiębiorców z podatku od nieruchomości. Niestety, nie będą to pełne
rekompensaty, tylko 80-procentowe.
Co więcej, samorządy będą mogły je
przeznaczyć tylko na inwestycje.

12 stycznia
 Centrum Medyczne Salus, którego
dusznicka filia jest jednym z dwóch
punktów szczepień w naszym mieście,
uruchamia rejestrację pacjentów na
szczepienia przeciw COVID-19. Wszyscy zainteresowani proszeni są o rejestrację poprzez stronę internetową
saluscm.pl (przycisk „rejestracja online”) lub kontakt z infolinią centrum,
tel. 746 404 444.
 Odszkodowania za niepożądane odczyny poszczepienne po szczepieniu
przeciwko COVID-19 będą wypłacane ze specjalnego Funduszu Kompensacyjnego – informuje minister zdrowia. Świadczenie będzie przyznawane
osobom, które w wyniku szczepienia
będą wymagały hospitalizacji przez
co najmniej 14 dni lub tym, u których
wystąpi wstrząs anafilaktyczny. Maksymalna wysokość odszkodowania to
100 tys. zł. Dotychczas zaszczepiono
w Polsce ponad 250 tys. osób, a niepożądane odczyny poszczepienne wystąpiły jedynie u 37, z czego 32 miały
charakter łagodny, cztery – poważny,
a jeden był ciężki.
 Lawinowo wzrasta liczba osób
chętnych do szczepień na koronawirusa – wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i „Dziennika
Gazety Prawnej”. 47,9 proc. ankietowanych zadeklarowało, że „zdecydowanie” zaszczepi się przeciwko
COVID-19, odpowiedź „raczej tak” wybrało 19,7 proc. W porównaniu z badaniem z listopada, liczba chętnych
wzrosła o 25 pkt proc.
 Do Polski dociera pierwsze 29
tys. szczepionek Moderny. Do końca
marca producent ma ich dostarczyć
840 tys.

14 stycznia
 Gmina organizuje pomoc seniorom i osobom niepełnosprawnym
w transporcie pacjentów na szczepienia przeciw COVID-19. Tel. 748
697 660 uruchomiony zostanie 15
stycznia, a aktywny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:0015:00.
 W Zakopanem odbywa się konferencja prasowa Samorządów Gmin
Górskich, w której udział bierze m.in.
burmistrz Piotr Lewandowski. Uczestnicy mówią o dramatycznej sytuacji
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mieszkańców ich gmin, żyjących z turystki, i ponownie apelują do rządu o
otwarcie branży turystycznej. Krytykują obostrzenia jako nieadekwatne
do sytuacji. Lewandowski mówi o konieczności korekty zasad udzielania
pomocy gminom górskim. Podkreśla,
że jeśli przedsiębiorcy nadal nie będą
mogli wznowić swojej działalności, to
powinni otrzymać od rządu stosowne
wsparcie.

15 stycznia
 Rusza ogólnopolska rejestracja na
szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się
będą mogły osoby powyżej 70. roku
życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.
Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym
grupom wiekowym i zawodowym.
 Koncern Pfizer ogłasza, że dostawy
szczepionek przeciw COVID-19 dla
całej Europy będą tymczasowo ograniczane w styczniu i na początku lutego. Powodem są starania firmy, by
zwiększyć produkcję preparatu z zapowiadanego 1,3 mld rocznie do 2
mld. Zwiększona podaż ma nastąpić
już z końcem lutego.

16 stycznia
 Od 15 grudnia w powiecie wykryto
pół tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Od początku pandemii zaraziło się 4.152 osób. Zmarło w związku
z infekcją 124 mieszkańców.
 W województwie dolnośląskim od
początku pandemii zakaziło się 94.989
osób, zmarło 2.210.
 W kraju aktualnie zakażonych jest
223.324 osób (przed miesiącem –
243.337). Średnia zakażeń na 100 tys.
osób w ciągu ostatnich siedmiu dni
to 21,31 (przed miesiącem wskaźnik
ten wynosił 26,67). Liczba zakażonych
pacjentów wymagających respiratorów wynosi 1.608 (przed miesiącem
– 1.732). Liczba osób na kwarantannie to 172.827 (przed miesiącem –
183.997 tys.). W ciągu miesiąca wykryto 270 tys. nowych zakażeń. Od
początku pandemii zakaziło się już
1.429.619 mieszkańców naszego kraju, wyzdrowiało 1.173.087, zmarło 33.201. Wykonano 8 mln testów
na obecność koronawirusa i 437 tys.
szczepień przeciwko COVID-19.
 Na świecie wykryto dotąd 94,6
mln zakażeń koronawrusem (przed
miesiącem było to 74,6 mln), zmarło ponad 2 mln osób (przed miesiącem liczba ta wynosiła 1,66 mln). W
czołówce statystyki zakażeń są nadal
wielkie kraje – Stany Zjednoczone (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. miejscu, 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.
Krzywa aktywnych przypadków
w skali globu wciąż ostro pnie się
do góry, podobnie jak krzywa zgonów. Nadzieją są masowe szczepienia. Liderem w skali świata pozostaje Izrael, który zdążył już zaszczepić
pierwszą 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 Dania (ok. 2,5
proc.). Polska zaszczepiła nieco ponad
1 proc. obywateli.
Krzysztof
Jankowski

Rocznik wydany pomimo pandemii
Z ogromną przyjemnością przekazujemy do rąk Czytelników 14.
tom Rocznika Muzeum Papiernictwa, który powstał, jak napisał we
wstępie dyr. Maciej Szymczyk, w
roku szczególnie trudnym nie tylko dla naszej instytucji, ale całego
świata, boleśnie dotkniętego pandemią COVID-19.
Publikacja składa się z pięciu działów. Pierwszy z nich zawiera dwa recenzowane artykuły autorstwa dusznickich muzealników. Dyr. Maciej
Szymczyk dokonał inwentaryzacji zakładów papierniczych na ziemi kłodzkiej do 1945 r. Dzięki temu
opracowaniu udało się ustalić wpływ
dusznickiego młyna na branżę papierniczą w najbliższej okolicy. Ma to
istotne znaczenie w kontekście starań
o wpis obiektu na listę światowego
dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Zbiorom, a konkretnie kolekcji
ekslibrisów Muzeum Papiernictwa,
poświęcony został drugi artykuł z tej

części. Jego autorką jest Karolina Dyjas z Działu Edukacji Muzealnej, która
w swoim opracowaniu poddała analizie 6,6 tys. ekslibrisów, czyli znaków
własnościowych książki. Omówiła historię oraz zalety i wady tej pokaźnej
kolekcji.
Drugi i trzeci rozdział zawiera materiały związane z historią Dusznik-Zdroju. Andrzej Sobczyński pisze o
dziejach dóbr homolskich oraz historii Dusznik od momentu powstania
grodu do uzyskania przez niego statusu miasta królewskiego. Rainer Sachs
natomiast opracował Leksykon artystów dusznickich, który będzie miał
swoją kontynuację w kolejnych numerach muzealnego wydawnictwa. W
14. tomie autor przeanalizował środowisko artystów i opracował dziesięć biogramów Artystów plastyków
i twórców rzemiosła Dusznik-Zdroju
do 1945 r.
W części poświęconej sprawozdaniom i relacjom umieszczono tekst

podsumowujący działania Muzeum
Papiernictwa w latach 2013–2020 w
związku z koncepcją wpisania najcenniejszych młynów papierniczych na
listę UNESCO. W tym rozdziale opublikowano również artykuł Leszka
Goetzendorfa-Grabowskiego nt. dalekowschodniej techniki wytwarzania
papieru na przykładzie Birmy.
Ostatni dział tradycyjnie zawiera
materiały ilustrujące działalność Muzeum Papiernictwa: kronikę wydarzeń oraz wystaw czasowych zrealizowanych w 2019 r., wyciąg ze statystyk
oraz wykaz pracowników.
Periodyk dostępny jest w wersji papierowej. Można go nabyć, tak jak i
wcześniejsze tomy, w naszym sklepie internetowym papieryczerpane.pl.
Jego wersja elektroniczna udostępniona zostanie pod koniec tego roku na
stronie www.muzeumpapiernictwa.pl/
roczniki.
Zaczerpnij historii!
inf. Muzeum Papiernictwa
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