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Sąd: protest oddalam
W I Wydziale Cywilnym Sądu 
Okręgowym w Świdnicy 9 lute-
go odbyła się rozprawa dotyczą-
ca protestu przeciwko ważności 
referendum odwoławczego, prze-
prowadzonego w Dusznikach 
4 października ub. r. Sędzia nie 
przychylił się do wniosku o prze-
słuchanie świadków i skargę w ca-
łości oddalił.

Przypomnijmy, że w referendum o 
odwołanie burmistrza miasta Dusz-
niki-Zdrój Piotra Lewandowskiego 
przed upływem kadencji do urn po-
szło 1.161 mieszkańców. To za mało, 
by mogło ono zostać uznane za waż-
ne. Burmistrz Lewandowski pozostał 
zatem na stanowisku, które objął po 
zwycięstwie w wyborach w 2018 r.

Libra: 
unieważnić wynik
Protest referendalny złożył do Sądu 
Okręgowego w Świdnicy Maciej 
Schulz, pełnomocnik referendalny 
Stowarzyszenia Libra, reprezentowa-
ny przez radcę prawnego Wojciech 
Kuklisa, prezesa tegoż stowarzyszenia. 

Według Libry „w związku z 
przedmiotowym referendum do-
szło do szeregu nieprawidłowo-
ści, które miały istotny wpływ na 
jego wynik i winny skutkować 
jego unieważnieniem.” Jakie nie-
prawidłowości wskazał wnioskodaw-
ca? Po pierwsze: prowadzenie przez 
burmistrza miasta Piotra Lewandow-
skiego agitacji pod lokalami wybor-
czymi w trakcie trwania referendum 
w celu zniechęcenia mieszkańców do 
udziału w tymże referendum. Po dru-
gie: kolportowanie w trakcie trwania 
ciszy wyborczej listu otwarcie znie-
chęcającego mieszkańców do udziału 
w referendum. Po trzecie: wydawanie 
za środki pochodzące z budżetu mia-
sta Duszniki-Zdrój publikacji pod na-
zwą „Kurier Dusznicki”, w którym za-
mieszczane były hasła wzywające do 
bojkotowania referendum i kolporto-
wanie tegoż wydania na terenie Urzę-
du Miejskiego w Dusznikach-Zdroju, 
jak również na terenie lokali wybor-

czych. Po czwarte: zamieszczenie na 
stronie Facebook, w trakcie trwania 
referendum, filmu propagandowego 
mającego na celu deprecjację argu-
mentów inicjatora referendum w za-
kresie uchybień w realizacji inwesty-
cji dot. przebudowy Aleja Chopina w 
Dusznikach-Zdroju.

Te działania Piotra Lewandowskie-
go, podejmowane jakoby w trakcie 
kampanii referendalnej, ciszy wybor-
czej i w czasie trwania samego refe-
rendum, miały w sposób znaczący wy-
paczyć jego wynik. Jak zaznaczono w 
piśmie przygotowawczym, do uznania 
ważności referendum zabrakło udzia-
łu zaledwie 86 głosujących, zaś licz-
ba osób, która 4 października poszła 

do urn, była o 106 większa, niż tych, 
które oddały swój głos na Lewandow-
skiego podczas wyborów w 2018 r. 
„Tym bardziej zachodzi wysokie praw-
dopodobieństwo, graniczące z pew-
nością, iż brak uzyskania wymaganej 
frekwencji podczas referendum był 
efektem bezprawnych działań podej-
mowanych przez urzędującego bur-
mistrza” – argumentowali wniosko-
dawcy.

Komisarz: 
protest niezasadny
Drugi komisarz wyborczy w Wałbrzy-
chu Sebastian Kowalski, sprawujący 
nadzór nad referendum z ramienia 

Krajowego Biura Wyborczego, odno-
sząc się do protestu złożonego przez 
Stowarzyszenie Libra, jednoznacznie 
wniósł o jego oddalenie. Jego zdaniem 
nie wskazano, na czym agitacja pro-
wadzona przez burmistrza miałaby 
polegać. „Sama tylko obecność urzę-
dującego burmistrza miasta w pobliżu 
jednego z lokali obwodowej komisji 
wyborczej nie stanowi per se narusze-
nia ciszy wyborczej. Z żadnego wszak-
że przepisu ustawy nie wynika skie-
rowany do jakiejkolwiek osoby zakaz 
przebywania w pobliżu lokalu obwo-
dowej lub miejskiej komisji wybor-
czej” – napisał komisarz. W tej kwestii 
składający protest wskazali siedmiu 
świadków, których oświadczenia zo-

stały załączone do pisma proceso-
wego. Mając na uwadze nikłą war-
tość dowodową tych oświadczeń, sąd 
nie zdecydował się na przesłuchanie 
świadków podczas rozprawy.

Stowarzyszenia Libra nie wska-
zało ponadto żadnych dowodów po-
twierdzających zarzut o kolportowa-
niu przez burmistrza listu w trakcie 
trwania ciszy wyborczej. Do Delega-
tury Krajowego Biura Wyborczego 
w Wałbrzychu nie zgłoszono żadne-
go naruszenia ciszy wyborczej. Komi-
sarz nie ma również wiedzy, aby zgło-
szenie takie wpłynęło do organów 
ścigania. Ponadto wnioskodawca nie 
wskazał, kto i komu konkretnie miał 
przekazywać list podczas trwania ci-
szy wyborczej. 

Zarzut o kolportażu „Kuriera Dusz-
nickiego” na terenie lokali wybor-
czych w ocenie Komisarza Wybor-
czego jest kłamstwem. „Do żadnego 
protokołu obwodowej komisji wybor-
czej nie zgłoszono uwagi lub zarzutu 
potwierdzającego treść takiego zarzu-
tu. Nikt też nie zgłosił podobnego in-
cydentu do wałbrzyskiej delegatury 
KBW, a przecież we wszystkich komi-
sjach obwodowych i w komisji miej-
skiej zasiadały osoby rekomendowa-
ne  przez inicjatora referendum.” W 
pozostałej części zarzutu komisarz 
uznaje go za niezasadny ze względu 
na brak bezpośredniego wskazania 
sposobu bojkotowania referendum 
oraz wykazania, jaki miałoby to mieć 
wpływ na wynik referendum. 

Zarzut o umieszczeniu filmu pro-
pagandowego na Facebooku również 
został oceniony jako niezasadny, gdyż 
samo zamieszczenie filmu nie stano-
wi agitacji.

„Podsumowując, w ocenie Ko-
misarza Wyborczego II w Wał-
brzychu aktualnie nie można 
podzielić przekonania Wniosko-
dawcy o zasadności protestu i dla-
tego wnoszę o jego oddalenie”. 

Sąd uznał argumenty komisarza i 
– przychylając się do jego wniosku – 
protest oddalił. Wyrok nie jest prawo-
mocny.

Red.

TEMAT REFERENDUM JESZCZE NIE ZAMKNIĘTY
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Transport na 
szczepienia

Dla kogo? 
• dla osób niepełnosprawnych, któ-

re posiadają aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności o stopniu 
znacznym, o kodzie R lub N, lub od-
powiednio I grupę z ww. schorze-
niami,

• dla osób, które mają obiektywne i 
niemożliwe do przezwyciężenia we 
własnym zakresie trudności w sa-
modzielnym dotarciu do punktu 
szczepień.  
Jeśli chcesz skorzystać – zadzwoń 

pod numer telefonu 748 697 660. Po-
daj termin szczepienia oraz podstawo-
we dane, o które zostaniesz poproszo-
ny, tj. imię, nazwisko, rok urodzenia i 
adres, pod który przyjechać ma trans-
port. 

Do tej pory z transportu skorzysta-
ło osiemnaścioro seniorów w wieku 
od 70 do 93 lat. W Dusznikach-Zdro-
ju zaszczepić można się w przychod-
ni Salus przy ulicy Dworcowej oraz 
w Sanatorium Jan Kazimierz przy uli-
cy Zielonej. Osoby, których stan zdro-
wia uniemożliwia szczepienie w wy-
znaczonym punkcie – po konsultacji 
z lekarzem – skorzystać mogą z usług 
mobilnego zespołu szczepiącego. 

Do końca I kwartału br. zaplano-
wano:
• 7 marca  – zakończyć  szczepie-

nia nauczycieli,
• 8 marca  – rozpocząć  dodatko-

we szczepienia z grupy 0,
• 10 marca  – uruchomić  rejestra-

cję  dla pacjentów chorych prze-
wlekle,

• 15 marca  – rozpocząć  szczepie-
nia pacjentów chorych przewlekle,

• 22 marca  – rozpocząć  szczepie-
nia pacjentów w wieku 69 lat,

• 29 marca  – rozpocząć  szczepie-
nia służb mundurowych. 
Powyższe terminy pochodzą ze 

strony gov.pl/szczepimysie. Oczywi-
ście harmonogram uzależniony jest  
od dostaw szczepionek i może ulec 
zmianom. Stopniowo szczepionka bę-
dzie udostępniana kolejnym grupom 
wiekowym i zawodowym. 

Jak zarejestrować się na szczepie-
nie? Przez infolinię 989, przez e-re-
jestrację na stronie pacjent.gov.pl, w 
wybranym punkcie szczepień, przez 
SMS o treści SZCZEPIMY SIE na nu-
mer 664 908 556.

SR

Będzie nowe
oświetlenie
Zarząd Województwa Dolnoślą-
skiego podjął uchwałę, dzięki któ-
rej 18 gmin z południa Dolnego 
Śląska otrzyma dofinansowanie 
na montaż nowoczesnego, ener-
gooszczędnego oświetlenia drogo-
wego. 

Na ten cel w ramach Regionalne-
go Progamu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego na lata 2014-
2020, przeznaczonych zostało łącznie 
133.567.995 zł. Wśród gmin, które 
otrzymały dofinansowanie znajduje 
się również Gmina Duszniki-Zdrój. 

Nowe oświetlenie zostanie wykona-
ne na ulicach: Dworcowa, Górska, Jó-
zefa Wybickiego, Juliusza Słowackie-
go, Kłodzka, Olimpijska, Orzechowa, 
Podgórska, Sprzymierzonych, Stawo-
wa, Sudecka, Willowa, Wojska Pol-
skiego i Wrocławska.

Info. UM

BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ
OGŁASZA PRZETARG

w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7
położonego na trzecim piętrze budynku przy ul. Sudeckiej 6

w mieście Duszniki-Zdrój

Lokla składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz dwóch pomieszczeń gospodarczych
o łącznej powierzchni użytkowej 80,00 m2. Wraz ze sprzedażą lokalu następuje sprzedaż na współwłasność części 

wspólnych budynku oraz części gruntu działki nr 162 AM-5 obręb Centrum o pow. 330 m2 
w udziale wynoszącym 900/10000 (9,00%)

Cena wywoławcza: 172.000 zł

Przetarg odbędzie się: 15 kwietnia 2021 r. o godzinie 10:00,
w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju (nr 17, II p.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000 zł
na konto BS Kłodzko oddział Duszniki-Zdrój nr 05 9523 10110200 0329 2002-0023 do dnia 12.04.2021 r.

Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na wskazany wyżej rachunek bankowy.  
Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej. 

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złoty. 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w biurze Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój przy ul. Rynek 6, II piętro pokój nr 15 lub telefonicznie pod nr 748 697-663.

Ponadto określa się: termin wniesienia ceny nabycia nieruchomości – do dnia zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego osobie, która przetargu nie wygra wadium zostanie zwrócone najpóźniej do dnia 19.04.2021 r.;
nabywca wyłoniony w drodze przetargu, który nie przystąpi do zawarcia aktu notarialnego, traci wadium.
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Zakończone
na plusie

ROZLICZENIE OTWARTYCH MISTRZOSTW EUROPY W BIATHLONIE

Zakończyliśmy w naszym mie-
ście realizację unijnego programu 
pn. „WiFi4EU”, w ramach którego 
uruchomiliśmy na terenie gminy 
dziesięć zewnętrznych hotspotów 
– punktów z bezpłatnym dostępem 
do internetu. 

Zlokalizowane są one w następują-
cych miejscach: przystanek PKS, par-
king Park & Ride, Rynek, ul. Mickie-
wicza, pl. Warszawy, Hala Sportowa, 
teren wokół Muzeum Papiernictwa, 
Park Zdrojowy – Teatr Zdrojowy im. 
F. Chopina, Park Zdrojowy – Pijalnia 
Wód Mineralnych, Park Zdrojowy – 
muszla koncertowa.

Z dostępu do internetu możne sko-
rzystać każdy. Do sieci można podłą-
czyć się przy pomocy smartfona, lap-
topa czy tabletu. Aby tego dokonać, 
należy uruchomić w urządzeniu wifi, a 
następnie na liście znalezionych sieci 
wybrać WiFi4EU. Gdy nasze urządze-
nie nawiąże połączenie z siecią,  auto-
matycznie otworzy się strona portalu 
autoryzacyjnego, na której należy za-
akceptować regulamin korzystania z 
usługi,  kliknąć „Zaloguj się do sieci” 
– i już można korzystać z darmowe-
go internetu. 

Koszty zainstalowania darmowych 
hotspotów wifi w miejscach publicz-
nych to 15 tys. euro. Środki te gmina 
otrzymała w formie bonu, w ramach 
unijnego programu „Łącząc Europę” 
CEF Telecom. 

WiFi4EU to inicjatywa europejska, 
która wspiera bezpłatny dostęp do 
bezprzewodowego internetu w prze-
strzeniach publicznych we wszystkich 
państwach członkowskich Unii Euro-
pejskiej oraz Norwegii i Islandii. Ze 
wsparcia finansowego mogą skorzy-
stać gminy, które nie oferują jeszcze 
tego rodzaju bezpłatnego publicznego 
dostępu do internetu. 

inf. UM

Bezpłatne wifi 
dla turystów
i mieszkańców

Dwie sesje
w marcu
Rada Miejska nie obradowała w 
lutym, spotkała się natomiast zdal-
nie 15 marca. Podczas prawie czte-
rogodzinnej sesji omawiano m.in. 
rozliczenie Otwartych Mistrzostw 
Europy w Biathlonie oraz podję-
to dziewięć uchwał. Relacja w na-
stępnym numerze.

Na 22 marca zaplanowano kolej-
ną sesję, w programie której przewi-
dziano rozpatrzenie trzech uchwał – 
w sprawie zmian w budżecie, zmian 
w wieloletniej prognozie finansowej 
oraz w sprawie utworzenia ośrodka 
wsparcia pn. Klub Seniora.

Mistrzostwa Europy, przeprowadzone na Tauron Duszniki Arena w dniach 24–31 stycznia, miały być 
zorganizowane bez udziału budżetu gminy. Czy ta obietnica złożona radnym przez burmistrza Piotra 
Lewandowskiego została dotrzymana? Bilans imprezy przedstawiła podczas sesji rady miejskiej 15 
marca Magdalena Kijanka, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

– Na wstępie przytoczę fakty, dzięki 
którym mistrzostwa już odcisnęły swe 
piętno na kartach historii Dusznik-
-Zdroju – rozpoczęła. – Po pierwsze, 
złote medale, zdobyte przez Monikę 
Hojnisz-Staręgę w biegu indywidual-
nym oraz Kamilę Żuk w biegu pości-
gowym. Po drugie, wpływ wydarzenia 
na budżety gospodarstw domowych, 
głównie dusznickich, w postaci diet 
sędziowskich, oraz duży zastrzyk fi-
nansowy do kas dziewiętnastu obiek-
tów noclegowych i wielu lokalnych 
firm handlowo-usługowych. Po trze-
cie, sukces organizacyjny zawodów, 
na dowód którego otrzymaliśmy po-
zytywny raport techniczny z federacji 
IBU, który zawierał jedną uwagę do-
tyczącą odcinka trasy narciarskiej, na 
którym mijali się zawodnicy. Miarą 
sukcesu jest również potężna reklama 
naszej miejscowości w ogólnoświato-
wych relacjach telewizyjnych i idący 
za tym wzrost popularności i rozpo-
znawalności Dusznik-Zdroju wśród 
potencjalnych turystów.

Drogi błąd
Niewątpliwie pandemia odcisnęła bar-
dzo silne piętno na imprezie. Organi-
zacja tegorocznych mistrzostw bardzo 
mocno różniła się od tych w 2017 r. 
Nie tylko brakiem kibiców na trybu-
nach i trasach. Międzynarodowa Unia 
Biathlonu (IBU) wprowadziła ostry 
reżim sanitarny i konsekwentnie go 
egzekwowała. Za nieregulaminowe 
spotkanie integracyjne sędziów i wo-
lontariuszy, które odbyło się na za-
kończenie zawodów, nałożyła suro-
wą karę.

– Proszę Państwa, bezsporne jest, 
iż zostały złamane wewnętrzne zasa-
dy bezpieczeństwa COVID, nałożone 
przez federację IBU, i ja jako dyrektor 
ponoszę za to pełną odpowiedzialność. 
Moim błędem był brak osobistej ko-
munikacji z przedstawicielem federa-
cji IBU do spraw COVID i uzyskania 
zgody na organizację spotkania. Jed-
nak pragnę podkreślić, iż z inicjatywą 
organizacji tego spotkania wyszła ko-
ordynatorka wolontariuszy w porozu-
mieniu z koordynatorką sędziów i de-
legatem technicznym zawodów.

– Odnośnie przebiegu całego spo-
tkania, to trwało ono ok. 1,5 godz., tj. 
od 20:30 do 22:00, kiedy to wszystkich 
zgromadzonych odwiózł zorganizo-
wany transport, dedykowany rów-
nież obsłudze podczas mistrzostw. W 
spotkaniu uczestniczyło ok. 70 osób, 
z których wszystkie poddane były te-
stom covidovym, a odbyło się ono w 
namiocie przeznaczonym dla maksy-
malnie pięciuset osób, co pozwoliło 
na zachowanie obostrzeń covido-
wych odnośnie ilości osób na je-
den metr kwadratowy. Pragnę też 

powiedzieć, że ten namiot służył pod-
czas mistrzostw jako miejsce do spo-
żywania posiłków, spotkań i odpo-
czynku dla wolontariuszy, sędziów i 
obsługi technicznej zawodów. Więc, 
jeszcze raz podkreślam, zachowano 
obostrzenia covidowe podczas zorga-
nizowanego spotkania – wyjaśniała 
radnym Magdalena Kijanka.

Niemniej dotacja IBU, przeznaczo-
na właśnie na działania zabezpieczają-
ce w związku z COVID-19, w ramach 
kary została pomniejszona z 40 do 35 
tys. euro. Ta pomniejszona kwota to 
w przeliczeniu   ok. 154 tys. zł.  Wy-
datkowano z niej ok. 98 tys. zł. Pie-
niędzmi tymi opłacono koszty wyna-
jęcia firmy medycznej obsługującej 
pobieranie wymazów, wynagrodze-
nia studentów akademii medycznej w 
Katowicach, którzy materiał do badań 
pobierali, oraz pozostałe działania  an-
tycovidowe.

1,3 mln dla hoteli
W obliczu trwającego lockdownu i 
znikomego ruchu turystycznego, nie-
wątpliwie jednym z najbardziej od-
czuwalnych dla lokalnej społeczności 
działań było zakwaterowanie wszyst-
kich zawodników i członków ekip w 
dusznickich hotelach. Wygenerowa-
ło to dla dziewiętnastu obiektów przy-
chód w wysokości ponad 1,3 mln zł. 
Dodatkowo Miejski Ośrodek Kultury 
i Sportu uzyskał przychód w wysoko-
ści ponad 74 tys. zł dzięki pośredni-
czeniu w rezerwacjach i rozliczeniach 
zakwaterowania ekip. Cieszy, że dusz-
nickie obiekty zostały przy tym bar-
dzo dobrze ocenione przez zawodni-
ków w ankietach.

Jak podkreśliła dyr. Kijanka, wszel-
kie usługi, które mogły wykonać lo-
kalne firmy, zostały zlecone właśnie 
tym firmom. Doliczając do tych wy-
datków wynagrodzenia osobowe, czy-
li m.in. diety dla sędziów i wolontariu-
szy, na lokalny rynek trafiło ok. 2,3 
mln zł.

Wsparcie premiera
Po stronie dochodów imprezy nie-
wątpliwie najważniejszą pozycją była 
dotacja Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów. Bezpośrednio z rezerwy 
premiera otrzymaliśmy ponad 725 
tys. zł, co pozwoliło pokryć ogrom-
ną część kosztów organizacji impre-
zy. Dziękował za to podczas sesji pre-
mierowi Mateuszowi Morawieckiemu 
burmistrz Piotr Lewandowski. Na 
konto MOKiS wpłynęło też ponad 
700 tys. od IBU oraz ponad 60 tys. zł 
od sponsorów imprezy. Pozwoliło to 
zamknąć wynik finansowy imprezy 
zyskiem w wysokości 18 tys. zł.

SK
Na diagramie prezentujemy pełną strukturę przychodów

i kosztów organizacji Mistrzostw Europy w biathlonie w 2021 r.



4 16 .03 .2021 -  15 .04 .2021KURIER DUSZNICKI

Trzecia fala
KRONIKA CZASÓW ZARAZY (12)

Rok po wykryciu w Polsce pierwszego przypadku COVID-19, koronawirus uderza
ze zwiększoną siłą swojej „brytyjskiej” odmiany. Nasz powiat, tak jak wiele innych,
zmaga się znowu z ogromną ilością zakażeń.

14 lutego
 � W ciągu ostatniego miesiąca w 
powiecie kłodzkim wykryto 701 
nowych zakażeń i odnotowa-
no 38 zgonów związanych ko-
ronawirusem. Od początku pan-
demii to już 4.805 infekcji, zmarło 
161 osób. Aktualnie liczba zakażo-
nych na 10 tys. mieszkańców wyno-
si 1,53. Kwarantanną objętych jest 
760 osób. Wykonano 11.347 szcze-
pień, w tym drugą dawką – 3.423.

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

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

 � Na świecie wykryto dotąd 109 
mln zakażeń koronawirusem, 
zmarło ponad 2,4 mln osób. Ak-
tualnie zakażonych jest ponad 25 
mln. Dzienna liczba nowych in-
fekcji nareszcie zaczęła spadać, 
zmniejsza się też, choć wolniej licz-
ba zgonów.

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

 � Na świecie podano dotąd ponad 
171 mln dawek szczepionek prze-
ciwko COVID-19, najwięcej w Chi-
nach i Stanach Zjednoczonych. 
Najszybciej jednak szczepi Izra-
el, gdzie podano już aż 72 dawki 
na 100 mieszkańców. Średnia dla 
Unii Europejskiej wynosi 4,69. Spo-
śród krajów europejskich najwię-
cej szczepień na stu mieszkańców 

wykonano w Wielkiej Brytanii (23), 
Serbii (14) i Danii (6,7). Polska zna-
lazła się na piątym miejscu (5,5) po 
Szwajcarii (5,6).

15 lutego
 � – To pierwszy tydzień, od wielu ty-
godni, kiedy liczba średnio-dzien-
nych przypadków zakażenia zwięk-
szyła się i jest to zauważalne. To 
zwiększenie o blisko 5 proc. – mówi 
minister zdrowia Adam Niedzielski.

 � Tuż przed zapowiadanym ponow-
nym otwarciem stoków narciar-
skich Włoski rząd wycofuje się z 
tej decyzji.

 � Czeski rząd przedłuża stan wyjątko-
wy na kolejne dwa tygodnie. Ogra-
niczenia miały zakończyć się w nie-
dzielę 14 lutego i czeski parlament 
nie zgodził się na ich przedłużenie. 
Rząd wykorzystał kruczek prawny 
i na wniosek hejtmanów (wojewo-
dów) wprowadził od poniedziałku 
na 14 dni stan wyjątkowy.

16 lutego
 � Kraj obiegają zdjęcia ze Szczyrku, 
zakorkowanego przez samochody, 
z tłumem narciarzy kłębiącym się 
przy dolnych stacjach wyciągów. 
Władze apelują o odpowiedzialność 
– noszenie maseczek, zachowanie 
dystansu społecznego i reżimu sa-
nitarnego. Gestorzy bazy turystycz-
nej obawiają się, że w reakcji rząd 
przywróci obostrzenia.

 � Na Węgry dociera pierwsza par-
tia szczepionki od chińskiego pro-
ducenta Sinopharm. Węgrzy jako 
pierwsi w UE zakupili chiński pre-
parat. Szczepionka Sinopharm we-
dług producenta jest skuteczna w 
prawie 80 proc. Firma nie opubli-
kowała jeszcze danych na temat 
wyników badań szczepionki w trze-
ciej fazie badań klinicznych. Prepa-
rat nie jest zatwierdzony przez Eu-
ropejską Agencję Leków. Wcześniej 
Węgry zdecydowały się już na za-
kup szczepionki rosyjskiej.

 � Francuski urząd ds. zdrowia zale-
ca, aby każdy, kto był zakażony CO-
VID-19, otrzymał tylko jedną dawkę 
szczepionki zamiast dwóch. Osoby, 
które wyzdrowiały, mają już pew-
ną odporność i powinny zostać za-
szczepione trzy do sześciu miesięcy 
po przejściu choroby. Francja jest 
pierwszym krajem, który ma zasto-
sować takie rozwiązanie.

17 lutego
 � Coraz częściej pojawiają się infor-
macje o ponownych zakażeniach 
koronawirusem u osób, które już 
raz przeszły COVID-19. Wywołują 
je nie tylko nowe warianty wirusa, 

ale nawet wciąż te same jego wer-
sje.

 � Unia Europejska zawiera z firmą 
Moderna umowę na kolejnej dosta-
wy 300 milionów szczepionek prze-
ciwko COVID-19. Dzięki temu pro-
ces szczepienia obywateli krajów 
wspólnoty zostanie przyspieszony.

 � W słowackich szpitalach zaczy-
na brakować miejsc dla pacjen-
tów z COVID-19. Władze zamknę-
ły większość przejść granicznych z 
Polską. Na Słowację mogą wjechać 
praktycznie tylko ci obcokrajow-
cy, którzy tam pracują – i to pod 
warunkiem, że przedstawią nega-
tywne testy PCR na obecność ko-
ronawirusa, maksymalnie sprzed 
siedmiu dni. Kraj mogą opuścić je-
dynie Słowacy pracujący za grani-
cą lub mający tam stały pobyt. Wy-
jątek uczyniono dla osób, które w 
ciągu ostatnich 90 dni przeszły CO-
VID-19 lub przyjęły obydwie dawki 
szczepionki.

 � Wśród Czechów narasta coraz 
większy opór wobec lockdownu. 
Pomimo wciąż bardzo trudnej sy-
tuacji pandemicznej, czeski rząd de-
cyduje się na poluzowanie niektó-
rych restrykcji. Otwarte zostaną 
hotele, ale będą mogły przyjmować 
jedynie gości w podróżach służbo-
wych. Od marca, gdy upłynie ter-
min obecnego stanu wyjątkowe-
go, ma się rozpocząć otwieranie 
szkół. Na razie na zajęcia uczęsz-
czać mogą tylko uczniowie pierw-
szych klas podstawówek.

18 lutego
 � Nowy wariant koronawirusa zosta-
je ujawniony w Finlandii. Otrzymu-
je oznaczenie Fin-796H. Wykazuje 
on pewne mutacje wcześniej odkry-
te w brytyjskich i południowoafry-
kańskich odmianach, ale ze wzglę-
du na linie ewolucyjną nazwano go 
„wyjątkowym”, nie przypomina bo-
wiem genetycznie żadnego innego 
znanego szczepu.

 � „Rzeczpospolita” informuje o tra-
gicznej sytuacji branży gastrono-
micznej. Sprzedaż na wynos czy w 
dowozie prowadzi zaledwie co pią-
ta firma, co ma przynosić najwyżej 
10 proc. wcześniejszych obrotów. 
Gazeta alarmuje, że w wyniku loc-
kdownu pracę może stracić nawet 
250 tys. osób, a co piaty lokal zosta-
nie zamknięty.

 � Pomimo surowych obostrzeń od 
niemal tygodnia Słowacja jest 
krajem z proporcjonalnie naj-
większą liczbą zgonów na świe-
cie. Co tydzień umiera tam niemal 
18 osób na milion mieszkańców, w 
Polsce – ok. 6 osób. Według sło-
wackiego rządu za ten stan rzeczy 
odpowiada brytyjski wariant wiru-

sa. Bratysława prosi Unię o pomoc 
i rozważa zakup rosyjskiej szcze-
pionki. Polska zadeklarowała przy-
jęcie 200 chorych na COVID-19 
Słowaków i umieszczenie ich na 
oddziałach intensywnej terapii.

19 lutego 
 � Aż 70 nowych zakażeń i dzie-
więć zgonów w powiecie kłodz-
kim ostatniej doby. Śmierć dwóch 
osób spowodowana była wyłącznie 
przez COVID-19. Kwarantanną ob-
jętych jest 875 mieszkańców.

 � – Patrząc na wyniki możemy sobie 
powiedzieć, że trzecia fala pandemii 
już jest w Polsce – mówi minister 
zdrowia Adam Niedzielski. Tłuma-
czy, że w tym tygodniu tygodniowa 
średnia liczba zakażeń przekroczy-
ła 6,6 tys. przypadków dziennie, co 
stanowi to 23-proc. wzrost w sto-
sunku do poprzedniego tygodnia. 
Według ministra mamy do czynie-
nia z trwałą tendencją.

 � W rejonie Suwałk wykryty zosta-
je pierwszy przypadek południowo-
afrykańskiej mutacji koronawirusa 
w Polsce.

20 lutego
 � Skuteczność szczepionki firm Pfi-
zer i BioNTech po pierwszej daw-
ce wynosi 85 proc., wynika z badań 
izraelskiego Sheba Medical Center. 
Wykazano także, że przyjęcie poje-
dynczej dawki szczepionki pozwo-
liło układowi odporności uchronić 
organizm od infekcji bezobjawo-
wej w przypadku nawet 75 proc., 
a szczepionka zaczyna działać 2–4 
tygodnie po podaniu pojedynczej 
dawki. 

 � Od tygodnia u naszych czeskich są-
siadów utrzymuje się wysoki przy-
rost nowych dobowych zakażeń – 
ponad 10 tys. przypadków dziennie. 
Odpowiedzialna za to jest brytyjska 
mutacja koronawirusa – jej dwa 
wielkie ogniska występują obecnie 
w graniczącym z powiatem kłodz-
kim Nachodzie i Trutovie. Władze 
rozważają możliwości zamknięcia 
Nachodu i Hradec Kralove. Regio-
nalne czeskie media alarmują, że 
szpitale w Nachodzie i Hradec Kra-
lowe są już na skraju swoich możli-
wości. (24klodzko.pl)

 � W Rosji poinformowano o zatwier-
dzeniu kolejnej własnej szczepionki 
przeciwko koronawirusowi. Nazwa-
no ją CoviVac. To trzeci preparat 
przeciwko COVID-19 stworzony w 
tym kraju. Poprzednie to Sputnik V 
oraz EpiVacCorona.

 � Sekretarz generalny ONZ Anto-
nio Guterres wzywa do stworzenia 
globalnego planu szczepień prze-
ciwko koronawirusowi, by szcze-

pionki trafiły nie tylko do krajów 
rozwiniętych. Niemcy deklarują 
przeznaczenie dodatkowo 1,5 mld 
euro na wsparcie globalnych wy-
siłków na rzecz szczepień przeciw-
ko COVID-19 i innych programów 
do walki z pandemią koronawiru-
sa, zwiększając swoje ogólne zo-
bowiązanie do 2,1 mld euro. We-
dług kanclerz Angeli Merkel, bez 
zaszczepienia wszystkich ludzi nie 
uda się wygrać z pandemią.

23 lutego
 � Narodowy Instytut Zdrowia Publicz-
nego – Państwowy Zakład Higieny 
podsumował walkę z epidemią ko-
ronawirusa. Eksperci wskazują, że 
do września ub.r. „liczba wykonywa-
nych badań w naszym kraju zawsze 
pozostawała poniżej średniej euro-
pejskiej”. 

 � W szpitalach przybywa pacjentów 
covidowych. W Warszawie zaczy-
na powtarzać się sytuacja z jesieni, 
kiedy to pacjenci byli wożeni do in-
nych miast. O trzecie fali koronawi-
rusa mówi minister zdrowia, coraz  
więcej o niej w mediach.

 � W Czechach, w miejscach, w któ-
rych gromadzą się ludzie (głów-
nie sklepy, komunikacja publicz-
na i szpitale), trzeba nosić maseczki 
o wyższej klasie ochronnej – typu 
FFP2 – lub nanomaseczki lub dwie 
maseczki chirurgiczne jednocze-
śnie. Ma to chronić przed rozprze-
strzenianiem się najgroźniejszego 
z wariantów koronawirusa, zwane-
go brytyjskim, który odpowiada za 
ogromny wzrost liczby zakażeń w 
tym kraju.

24 lutego
 � W kraju odnotowuje się dynamicz-
ny wzrost zakażeń z dnia na dzień 
oraz w stosunku do poprzedniego 
tygodnia. Wzrasta liczba przypad-
ków brytyjskiej mutacji koronawi-
rusa. Pojawia się również pierwszy 
przypadek mutacji południowoafry-
kańskiej.

 � Pomimo obaw, rząd nie decydu-
je się na ponowne zamknięcie 
hoteli i stoków w całym kraju 
i ogłasza przedłużenie dotych-
czasowych zasady bezpieczeń-
stwa do 14 marca. Przywraca 
natomiast  obostrzenia w woj. 
warmińsko-mazurskim, gdzie 
sytuacja epidemiczna jest szcze-
gólnie trudna. Od 27 lutego za-
mknięte będą tam, hotele, galerie 
handlowe, placówki kulturalne, a 
klasy I-III szkoły podstawowej po-
wrócą do nauki zdalnej. W całym 
kraju, aby ograniczyć ryzyko roz-
przestrzeniania się wirusa, wpro-
wadzony zostanie zakaz używania 
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m.in. przyłbic i chust do zakrywa-
nia ust i nosa. Ponadto ze wzglę-
du na niepokojącą sytuację epide-
miczną u południowych sąsiadów 
Polski, od 27 lutego wszystkie oso-
by wracające z Czech i Słowacji zo-
staną skierowane na kwarantannę. 

 � Nowo odkryty wariant koronawi-
rusa szybko rozprzestrzenia się w 
Kalifornii. Jest jeszcze bardziej za-
kaźny niż dotąd znane mutacje. 
Prawdopodobnie cechuje go też 
wyższa śmiertelność i – jak podej-
rzewają naukowcy – częściowa od-
porność na obecnie dostępne szcze-
pionki.

 � 30-milionowa Ghana jako pierw-
szy z 92 krajów objętych między-
narodowym programem COVAX 
otrzymuje szczepionki przeciw-
ko SARS-CoV-2. To 600 tys. dawek 
szczepionki AstraZeneca, wypro-
dukowanej przez Serum Institute 
of India – największego wytwórcę 
preparatów przeciwko SARS-CoV-2 
na świecie. Celem międzynarodo-
wej inicjatywy COVAX jest zagwa-
rantowanie dostępu do szczepionek 
państwom znajdującym się w naj-
gorszej sytuacji finansowej.

26 lutego
 � 126 nowych zakażeń w powie-
cie! To największy dobowy wzrost 
w tym roku. Ostatni raz takie wzro-
sty notowane były w listopadzie.

 � Firma AstraZeneca informuje o 
opóźnieniu w dostawie do Polski 
zaplanowanej na ten tydzień liczby 
389 tys. dawek szczepionki. Ma zo-
stać ona zrealizowana w przyszłym 
tygodniu i będzie mniejsza.

 � Czechy mają obecnie jeden z 
najwyższych na świecie wskaź-
ników zgonów z powodu CO-
VID-19. Także liczba potwier-
dzonych zakażeń od początku 
epidemii, wynosząca ponad 1,2 mln, 
plasuje kraj w światowej czołówce 
po przeliczeniu na milion miesz-
kańców. Choroba rozprzestrzenia 
się coraz szybciej za sprawą brytyj-
skiej odmiany wirusa. Czeski sys-
tem opieki zdrowotnej jest na kra-
wędzi załamania. 

 � Czeski rząd wprowadza nowy 
stan wyjątkowy obowiązujący do 
28 marca. Ma on zastąpić kończą-
ce się regulacje, których nie chcie-
li przedłużyć posłowie. Na podsta-
wie nowego stanu wyjątkowego 
ograniczone zostają podróże mię-
dzy powiatami. Wyjątkiem są wy-
jazdy do pracy lub w celu opieki 
nad bliskimi. Każdy wyjazd będzie 
musi być uzasadniony i udokumen-
towany. Ponownie ograniczona zo-
staje nauka w pierwszych klasach 
szkół podstawowych. Zamknięte są 
przedszkola i żłobki, a także niektó-
re z dotąd otwartych sklepów de-
talicznych. Otwarte mają być m.in. 
sklepy spożywcze, drogerie, apteki, 
stacje benzynowe i sklepy z karmą 
dla zwierząt.

 � Rząd Czech zwraca się do Polski 
i Niemiec o bezpłatne przyjęcie w 
szpitalach czeskich pacjentów covi-
dowych. Miałoby się to odbywać na 
zasadzie przyszłej wzajemności.

 � Według wstępnych danych tem-
po kampanii szczepień w Wielkiej 
Brytanii jest większe niż się spo-
dziewano. Pomogło to w redukcji 
zakażeń i odciążyło szpitale. Rząd 
planuje stopniowe wychodzenie z 
lockdownu.

 � Niemcy nie chcą się szczepić pre-
paratem firmy AstraZeneca i Uni-
wersytetu Oksfordzkiego, który 
podaje się masowo w Wielkiej Bry-
tanii i innych krajach. Obawiają się, 
że może być mniej skuteczny, niż 
ten opracowany przez koncern Pfi-
zer i niemiecką firmę BioNTech. 
Z 1,4 mln dostarczonych dawek 

szczepionki AstraZeneca wykorzy-
stano dotąd tylko 212 tys.

 � W Izraelu co najmniej jedną daw-
kę szczepionki przeciwko Covid-19 
podano połowie liczącej 9,3 mln po-
pulacji, zaś 35 proc. ludności otrzy-
mało obie dawki szczepionki firmy 
Pfizer. Osoby, które dostały dwie 
dawki preparatu, będą mogły otrzy-
mać tzw. zieloną przepustkę z do-
stępem do miejsc wypoczynku, 
które władze Izraela stopniowo po-
nownie otwierają.

 � Liczba zgonów w wyniku pandemii 
przekracza w USA pół miliona.

27 lutego
 � Wchodzi w życie zakaz używa-
nia – zamiast maseczek – przy-
łbic, szalików, chust itp. Zdaniem 
ekspertów, nie spełniają one kryte-
riów bezpieczeństwa i nie chronią 
nas tak skutecznie przed zakaże-
niem jak maseczki.

 � Federalna Agencja ds. Żywności i 
Leków zatwierdza do stosowania w 
USA trzecią szczepionkę przeciwko 
COVID-19. To preparat firmy John-
son & Johnson, pierwszy podawa-
ny tylko w jednej dawce. To bardzo 
istotna właściwość, bo przyczyni się 
do zwiększenia tempa szczepień. 
Z badań wynika, że 28 dni po po-
daniu, szczepionka J&J ma sku-
teczność 66 proc. w zapobieganiu 
umiarkowanie ciężkiego i ciężkie-
go przebiegu COVID-19. Żaden z 
zaszczepionych uczestników bada-
nia, który zachorował po 28 dniach 
od otrzymania preparatu, nie wy-
magał hospitalizacji.

 � Przyjeżdżający z Czech i Słowa-
cji będą kierowani na kwarantan-
nę. Dotyczy to również osób, które 
przekraczają granicę samochodem. 
Wyjątek stanowią osoby zaszcze-
pione dwiema dawkami szczepion-
ki przeciw COVID-19 lub osoby 
posiadające negatywny wynik te-
stu. Test musi być wykonany przed 
przekroczeniem granicy. Jest ważny 
przez 48 godzin, licząc od momentu 
otrzymania wyniku.

1 marca
 � Podczas rozmowy telefonicznej z 
prezydentem Chin prezydent An-
drzej Duda porusza kwestię moż-
liwości zakupu przez Polskę szcze-
pionek wyprodukowanych w 
Chinach. Ewentualny zakup chiń-
skiej szczepionki ma być  przed-
miotem dalszych ustaleń na pozio-

mie międzyrządowym. Chińskie 
szczepionki nie mają atestu Euro-
pejskiej Agencji Leków. Mimo to 
korzystają z nich już Węgrzy. 

 � Czeski rząd zwraca się do Rosji z 
prośbą o dostawy szczepionki Sput-
nik V. W związku z dramatyczną sy-
tuacją Czesi nie chcą czekać na re-
komendację Europejskiej Agencji 
Leków (EMA) – uważają, że wystar-
czy zgoda Państwowego Instytu-
tu Kontroli Leków (SUKL). Media 
podają, że graniczące z Czechami 
Saksonia i Bawaria, a także sąsia-
dująca z nimi Turyngia przekażą 
Czechom 15 tys. dawek szczepionki 
przeciw COVID-19.

 � Rosyjską szczepionkę Sputnik V 
kupuje Słowacja. Dysponuje już 
pierwszą partią 200 tys. dawek pre-
paratu z dwóch milionów zamówio-
nych.

2 marca
 � Gwałtowny wzrost zarażeń ko-
ronawirusem w powiecie kłodz-
kim powoduje, że brakuje łó-
żek covidowych w szpitalach. 
Pacjenci wożeni są do Wrocławia, 
Świdnicy czy Wałbrzycha.  – Mamy 
74 łóżka covidowe, z tego cztery 
łóżka są z respiratorem, ale musie-
liśmy uruchomić kolejne, m.in. z 
OIOM-u i w tej chwili pod respira-
torem mamy dziewięć osób z covi-
dem – mówi redakcji 24klodzko.pl 
starosta kłodzki Maciej Awiżeń. W 
pierwszej połowie lutego (1–13) w 
powiecie przybyło 355 nowych za-
każeń, w drugiej aż 850. W sumie 
w lutym zachorowało 1.205 miesz-
kańców. Zdaniem wojewody dolno-
śląskiego odpowiada za to otwarcie 
stoków i hoteli, według starosty – 
otwarta do niedawna granica i Cze-
si robiący zakupy po naszej stronie, 
kiedy u nich pandemia przybrała 
już dramatyczne rozmiary.

 � Czy za sytuację w powiecie odpo-
wiada brytyjska odmiana korona-
wirusa? Tego jeszcze nie wiadomo, 
ale obserwacje potwierdzałyby taką 
tezę. – Biorąc pod uwagę, jaki jest 
efekt zachorowania, to ewidentnie 
jest to brytyjski wirus: nie traci się 
smaku i zapachu, jest bardzo zaraź-
liwy, występuje suchość w ustach, 
jest też bardziej zjadliwy jeśli chodzi 
o płuca – przez dziesięć dni nic się 
nie dzieje, a dziesiątego dnia okazu-
je się, że zaatakował bardzo mocno 
płuca. Trzeba koniecznie uważać 
na saturację i jeśli spada, wezwać 
pogotowie – mówi starosta Maciej 

Awiżeń portalowi 24klodzko.pl. Ko-
lejna niepokojący fakt – w ostatnich 
dniach do kłodzkiego szpitala przy-
jęto trójkę dzieci z objawami i po-
twierdzonym testami covidem.

3 marca
 � 15.698 nowych przypadków za-
każenia koronawirusem w kra-
ju. Takie wielkie ilości ostatni raz 
notowane były w listopadzie.

 � Na posiedzeniu rządowego zespo-
łu zarządzania kryzysowego zapa-
da decyzja o uruchomieniu szpitali 
tymczasowych w dziewięciu woje-
wództwach, m.in. w dolnoślaskim. 
Szpital tymczasowy na ul. Rakie-
towej we Wrocławiu, prowadzony 
przez Uniwersytecki Szpital Klinicz-
ny we Wrocławiu, został oddany do 
użytku 2 grudnia, ale pozostał pla-
cówką rezerwową i do tej pory nie 
przyjął ani jednego pacjenta. Teraz 
ma zostać uruchomiony w związ-
ku z narastająca trzecią falą zaka-
żeń koronawirusem i posłuży m.in. 
mieszkańcom naszego powiatu.

 � Dzięki współpracy pomiędzy pol-
ską firmą Mabion a amerykań-
skim przedsiębiorstwem Novavax 
i wsparciu finansowym ze strony 
Polskiego Funduszu Rozwoju, Pol-
ska może dołączy do krajów, w 
których produkowane będą szcze-
pionki przeciw COVID-19 – chwa-
li się rząd. Spółka Mabion rozpo-
częła współpracę z amerykańską 
firmą Novavax, która opracowała 
szczepionkę zupełnie nowej gene-
racji przeciw COVID-19. Preparat 
znajduje się w trakcie procesu re-
jestracji przez Europejską Agencję 
Leków. Jeszcze w tym kwartale ma 
ruszyć niezbędna produkcja testo-
wa, która rozpocznie proces trans-
feru technologii do Polski.

 � Firma Pfizer zapowiada zwiększe-
nie dostaw szczepionek – informu-
je minister zdrowia na konferencji 
prasowej. Liczba dawek preparatu 
Pfizera może być nawet dwa razy 
większa. Również firma AstraZe-
neca ma zwiększyć dostawy szcze-
pionek.

 � Brytyjska agenda rządowa Public 
Health England (PHE) informuje, 
że przeprowadzone na zlecenie rzą-
du Wielkiej Brytanii badania wyka-
zały, iż zarówno szczepionki Pfizer 
– BioNtech, jak i Oxford – AstraZe-
neca są wysoce skuteczne w ogra-
niczaniu zakażeń COVID-19 wśród 
osób w wieku 80 lat i starszych. 
Badanie zostało przeprowadzone 

po tym, jak niektóre kraje, w tym 
Francja i Niemcy, początkowo nie 
rekomendowały podawania szcze-
pionki Oxford – AstraZeneca oso-
bom w wieku powyżej 65 lat.

4 marca
 � Mija rok od wykrycia w Polsce 
pierwszego przypadku korona-
wirusa SARS-CoV-2, wywołu-
jącego chorobę o nazwie CO-
VID-19. Od tego czasu w naszym 
kraju zakażenie potwierdzono u po-
nad 1,75 mln osób, z których zmar-
ło prawie 45 tys.

 � Rządowa Agencja Rezerw Stra-
tegicznych rozpoczyna dosta-
wy bezpłatnych maseczek dla 
mieszkańców województwa war-
mińsko-mazurskiego. W sumie ma 
ich przekazać 5 mln sztuk. 10 mln 
maseczek dostaną z kolei miesz-
kańcy Pomorza. Oba regiony są 
najbardziej dotknięte trzecią falą 
zachorowań na COVID-19.

 � Minister zdrowia Adam Niedzielski 
zapowiada powrót do „standardowe-
go leczenia”. – W dniu jutrzejszym 
podpiszę rozporządzenie ogranicza-
jące świadczenie teleporad – infor-
muje. Ta forma kontaktu pacjenta z 
lekarzem nadal będzie mogła być 
wykorzystywana, ale jako dopełnie-
nie działalności przychodni, a nie 
podstawowa jej forma pracy. Po-
wrotowi do zwykłego tryby pracy 
sprzyja fakt, że w kraju zaszczepi-
ło się 120 tysięcy lekarzy, co stano-
wi ok. 88-90 proc. tej grupy zawo-
dowej.

 � Fundusz Narodów Zjednoczonych 
na rzecz Dzieci (UNICEF) publiku-
je raport podsumowujący sytuację 
dzieci w szkołach po wybuchu pan-
demii koronawirusa. Wynika z nie-
go, że nawet 168 milionów dzieci na 
świecie od niemal roku ani razu nie 
poszło do szkoły. Według raportu, 
brak otwarcia szkół może być po-
wodem pogłębiania się nierówno-
ści, szczególnie tam, gdzie ucznio-
wie nie mają dostępu do nauki 
zdalnej. – Każdy dzień, w którym 
dzieci nie mogą uczyć się stacjonar-
nie, jest dniem straconym – mówi 
Henrietta Fore, dyrektorka Gene-
ralna UNICEF. 

 � Słowacja wprowadza godzinę poli-
cyjną, aby ograniczyć rozprzestrze-
nianie się koronawirusa. Zakaz 
opuszczania domów obowiązuje w 
godzinach 20:00-05:00. Obostrzenie 
wprowadzono co najmniej do 19 
marca. Ponadto w ciągu dnia zale-
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cane jest wychodzenie z domu tyl-
ko w uzasadnionych przypadkach.

5 marca
 � 158 nowych zakażeń w powie-
cie. To oznacza, że wskaźnik za-
rażeń na 10 tys. mieszkańców 
osiągnął poziom 10,05. Plasuje to 
powiat kłodzki na 11. miejscu w 
Polsce i drugim na Dolnym Śląsku 
(wyższy wskaźnik ma tylko powiat 
strzeliński). 

 � Rząd ogłasza decyzję o zaostrze-
niu zasad bezpieczeństwa na Po-
morzu oraz przedłużeniu obo-
strzeń na Warmii i Mazurach. 
Nowe zasady będą obowiązywały 
od 13 marca do 20 marca. Istotną 
zmianą jest wprowadzenie nauki 
mieszanej (czyli częściowo stacjo-
narnej, częściowo zdalnej, zamiast 
jedynie zdalnej) w klasach I-III 
szkół podstawowych w tych regio-
nach. W pozostałych wojewódz-
twach  dotychczasowe zasady bez-
pieczeństwa zostają przedłużone do 
28 marca.

6 marca
 � Minister zdrowia wydaje komu-
nikat, w którym zaleca wydłu-
żenie czasu pomiędzy podawa-
niem pierwszej a drugiej dawki 
szczepionki. Ma to pomóc w szyb-
szym zaszczepieniu pierwszą dawką 
większej ilości osób. Badania wyka-
zują, że tego typu zmiany można 
wprowadzić bez żadnego uszczerb-
ku dla skuteczności szczepień. 
Zgodnie z zaleceniem druga daw-
ka szczepionki Astra Zeneka może 
być podawana po 12 tygodniach od 
podania pierwszej. W przypadku 
szczepionek Pfizera lub Moderny 
– po 42 dniach (do tej pory odstęp 
wynosił 21 dni). Natomiast ozdro-
wieńcy mogą być szczepieni po sze-
ściu miesiącach od zakażenia.

 � 81 proc. ankietowanych Polaków 
uznaje, że rząd nie powinien kupo-
wać rosyjskiej szczepionki. Jedynie 
19 proc. badanych optuje za takim 
rozwiązaniem. Natomiast zakupo-
wi chińskiej szczepionki sprzeci-
wia się 74 proc. respondentów, a 26 
proc. uważa, że jej zakup to dobry 
pomysł

 � (sondaż Instytutu Badań Pollster). 
O szczepionkę produkowaną w Ro-
sji pytany był na antenie Polskiego 
Radia prof. Andrzej Horban, głów-
ny doradca premiera do spraw CO-
VID-19: – Szczepionka rosyjska ma 
bardzo porządnie zrobione bada-
nia klinicznie. Te badania zosta-
ły opublikowane w bardzo porząd-
nym piśmie. Z samej metodologii 
i danych, które podają autorzy, nie 
można mieć żadnych uwag – po-
wiedział. – Jeśli chodzi o chińską 
szczepionkę, to też możemy się spo-
dziewać, że ona jest niezła, ale nie 
mamy danych ani opublikowanych 
badań klinicznych ani dostarczonej 
dokumentacji – oznajmił profesor.

7 marca
 � – Tak jak podczas pierwszej fali 
większość hospitalizowanych to byli 
nasi seniorzy, tak teraz widzimy co-
raz więcej młodych ludzi w wieku 
30, 40, 50 lat – mówi w TVN24 pro-
fesor Andrzej Matyja, prezes Na-
czelnej Rady Lekarskiej.

 � Europejska Agencja Leków (EMA) 
wzywa członków Unii Europejskiej 
do powstrzymania się od wydawa-
nia krajowych zezwoleń na rosyj-
ską szczepionkę COVID-19 Sputnik 
V. Agencja rozpoczęła przegląd da-
nych pochodzących od rosyjskiego 
producenta. Zostaną one sprawdzo-
ne pod kątem zgodności z europej-
skimi normami dotyczącymi jako-

ści, bezpieczeństwa i skuteczności. 
UE może rozpocząć negocjacje z 
producentem szczepionek, jeśli co 
najmniej cztery kraje członkowskie 
o to poproszą. Sputnik V został już 
zatwierdzony lub jest oceniany do 
zatwierdzenia na Węgrzech, Słowa-
cji i w Czechach.

 � Czechy: krytyczna sytuacja epide-
miczna doprowadza do najwyższe-
go w historii obłożenia szpitali pa-
cjentami w stanie ciężkim. Zajętych 
jest 72% respiratorów i 86% łóżek 
intensywnej terapii. W regionach 
(krajach) karlowowarskim, pardu-
bickim i pilzneńskim nie ma już 
miejsc, a chorych transportuje się 
do mniej obciążonych placówek 
w Pradze i na Morawach. Władze 
kraju pardubickiego ogłosiły stan 
zbiorowego zagrożenia życia, z któ-
rym wiąże się procedura selekcji 
pacjentów w szpitalach. W całych 
Czechach lekarzom w przypad-
ku problemów z obłożeniem reko-
mendowano zajmowanie się tylko 
najcięższymi przypadkami.

8 marca
 � Prawie pół tysiąca osób z CO-
VID-19 przyjęły polskie szpitale 
ostatniej doby – informuje wice-
minister zdrowia Waldemar Kra-
ska. Stan 69 pacjentów wymagał 
zastosowania respiratora. Według 
wiceministra liczba zakażonych tra-
fiających do szpitali przybywa w 
sposób lawinowy.

 � W jednej z publicznych instytu-
cji w Olsztynie chorych jest pra-
wie 50 osób, jedna z nich zmarła, 
a cztery w ciężkim stanie znajdują 
się pod respiratorami. – Zakażenia 
najprawdopodobniej zapoczątko-
wała jedna osoba. Pracownik, któ-
ry ukrywał objawy zakażenia, nie 
zgłosił się na test na COVID, bo 
obawiał się, że trafi do szpitala. Wy-
starczyło, że przyszedł do pracy na 
jeden dzień, a w krótkim czasie za-
każenia objęły całe piętro biurow-
ca, w którym pracował. Nie wypła-
cono pensji, bo zachorowały osoby 
zajmujące się księgowością. To po-
kazuje możliwości brytyjskiego wa-
riantu. Wystarczy jeden egoista, a 
przy naruszeniu zasad ostrożności 
zakażenia rozszerzają się błyska-
wicznie – mówi jeden z pracowni-
ków inspekcji sanitarnej dziennika-
rzowi portalu wp.pl.

 � Rozpoczynają się dodatkowe szcze-
pienia osób z grupy „0”.

9 marca
 � W związku z coraz trudniejszą sy-
tuacją epidemiczną, wojewoda 
dolnośląski wydaje decyzje o 
zwiększeniu liczby łóżek covi-
dowych w powiecie kłodzkim. 
Od 10 marca w kłodzkim i pola-
nickim szpitalu ma ich być więcej 
w sumie o trzydzieści – podaje por-
tal 24klodzko.pl. Szpital w Kłodzku 
ma zapewnić 94 łóżka covidowe dla 
pacjentów z podejrzeniem lub po-
twierdzonym zakażeniem korona-
wirusem SARS-CoV-2, w tym cztery 
łóżka intensywnej terapii (więcej o 
dwadzieścia). Specjalistyczne Cen-
trum Medyczne w Polanicy-Zdroju 
z kolei ma zapewnić pięć łóżek dla 
pacjentów z podejrzeniem zakaże-
nia i czterdzieści łóżek dla pacjen-
tów z potwierdzonym zarażeniem 
Sars-CoV-2 (więcej o dziesięć).

 � Liczba szczepień wykonanych w 
Polsce przekracza cztery miliony. 
Pierwszą dawkę otrzymało 2,6 mln 
osób, drugą – 1,4 mln.

 � NFZ zaleca ograniczenie do nie-
zbędnego minimum lub czasowe 
zawieszenie udzielania świadczeń 
wykonywanych planowo. Zalecenie 
tłumaczy koniecznością zapewnie-

nia dodatkowych łóżek szpitalnych 
dla pacjentów wymagających pilne-
go przyjęcia do szpitala. Jednocze-
śnie NFZ wyjaśnia, że „w każdym 
przypadku odroczenia terminu 
udzielenia świadczenia należy in-
dywidualnie ocenić oraz wziąć pod 
uwagę uwarunkowania i ryzyka do-
tyczące stanu zdrowia pacjentów, 
a także prawdopodobieństwo jego 
pogorszenia i potencjalne skutki". 
Informacja o zaleceniu NFZ spoty-
ka się z dużą krytyką.

 � Od kwietnia dostawy szczepionek 
dla UE podwoją się do 100 milio-
nów miesięcznie, informuje sze-
fowa Komisji Europejskiej Ursula 
Von der Leyen. Od przyszłego mie-
siąca liczby mogą się ponownie po-
dwoić, zgodnie z planami producen-
tów, ale również dlatego, że wkrótce 
zostaną zatwierdzone kolejne szcze-
pionki. Szefowa KE podkreśliła, że 
spodziewa się średnio około 100 
milionów dawek miesięcznie w 
drugim kwartale, łącznie 300 milio-
nów do końca czerwca.

 � We Włoszech liczba ofiar śmiertel-
nych z powodu koronawirusa prze-
kracza 100 tys.

10 marca
 � 17.260 nowych przypadków za-
każenia koronawirusem w kra-
ju. Do tego 398 zgonów spowo-
dowanych COVID-19.

 � Pogarsza się sytuacja epidemicz-
na w południowych powiatach wo-
jewództwa dolnośląskiego, jak i w 
samym Wrocławiu. Wojewoda nie 
wyklucza, że wkrótce nasz region 
zostanie zaliczony do strefy czer-
wonej. 

 � Wraz z rosnącą szybko liczbą za-
każeń w powiecie wracają kolej-
ki osób do punktu wymazowego w 
kłodzkim szpitalu.

 � Rusza rejestracja do szczepień dla 
pacjentów chorych przewlekle.

 � Szef KPRM Michał Dworczyk in-
formuje, że w drugim kwartale tego 
roku do Polski trafi 15 milionów 
szczepionek, z czego 2,5 miliona 
to preparaty firmy Johnson&John-
son, czyli szczepionki jednodawko-
we. Zdaniem ministra przyspieszy 
to znacznie procesy szczepienia Po-
laków.

 � Po sześciu miesiącach od przeby-
cia COVID-19, więcej niż połowa 
ozdrowieńców posiada odporność 
na wirusa SARS-CoV-2 – wynika z 
badań przeprowadzonych w Portu-
galii.

 � Włoska fabryka ma rozpocząć w 
czerwcu produkcję rosyjskiej szcze-
pionki Sputnik V, pomimo że pre-
parat nie został jeszcze dopuszczo-
ny do stosowania w UE. Rozmowy 
w sprawie produkcji trwają również 
z przedsiębiorstwami w Niemczech 
i Francji.

11 marca
 � 21.045 nowych przypadków za-
każenia koronawirusem w kra-
ju za ostatnią dobę, i 375 zgo-
nów. W powiecie 123 zakażenia 
i siedem zgonów.

 � Starostwo Powiatowe w Kłodzku 
wydaje komunikat, w którym za-
wiadamia, że zgodnie z zaleceniem 
Ministerstwa Zdrowia wstrzymane 
zostają planowe przyjęcia i wykony-
wanie zabiegów w kłodzkim ZOZ. 
W komunikacie zaznacza się, że 
obostrzenia są tymczasowe i nie do-
tyczą świadczeń udzielanych  w po-
radniach, pracowniach diagnostycz-
nych i laboratoryjnych. Wszystkie 
poradnie i POZ oraz pracownie 
diagnostyczne pracują na dotych-
czasowych zasadach (bez wstrzy-
mania przyjęć). Pacjenci w stanach 
zagrożenia zdrowia i życia oraz pa-

cjenci onkologiczni przyjmowani są 
również na dotychczasowych zasa-
dach.

 � Rząd ogłasza zaostrzenie zasad 
bezpieczeństwa w wojewódz-
twie mazowieckim i lubuskim 
od najbliższego poniedziałku, 
czyli 15 marca. W ubiegłym tygo-
dniu podjęto decyzję o przedłuże-
niu zaostrzonych zasad na Warmii i 
Mazurach. Na Pomorzu takie zasa-
dy zaczną obowiązywać od 13 mar-
ca. Okres zwiększonych obostrzeń 
we wszystkich tych województwach 
potrwa do niedzieli 28 marca. W 
pozostałych regionach Polski prze-
dłużone zostają dotychczasowe za-
sady bezpieczeństwa, również do 28 
marca.

 � 22 szpitale rezerwowe przyjmują 
już pacjentów, trzynaście z nich jest 
w gotowości, by rozpocząć działal-
ność, gdy będzie taka konieczność. 
W szpitalach rezerwowych jest 
łącznie ponad 6 tys. łóżek.

 � Europejska Agencja Leków 
(EMA) wydaje pozytywną opi-
nię na temat szczepionki John-
son&Johnson, a Komisja Euro-
pejska bezzwłocznie dopuszcza 
preparat do użytku. Szczepionka 
została stworzona przez firmę far-
maceutyczną Janssen, która jest 
częścią koncernu J&J. Dlatego też 
nazwa szczepionki to Janssen CO-
VID-19 Vaccine. To już czwarta 
szczepionka na rynku UE. Będzie 
podawana w jednej dawce osobom 
powyżej 18. roku życia. Została 
opracowana w technologii wek-
torowej, wykorzystuje adenowiru-
sa – nieszkodliwego wirusa, który 
jest nośnikiem instrukcji z wirusa 
wywołującego chorobę. Dzięki tej 
instrukcji organizm może wytwo-
rzyć charakterystyczne dla SARS-
-COV-2 białko. Układ odpornościo-
wy „rozpoznaje” zagrożenie i tworzy 
naturalną ochronę przed chorobą. 
Po 28 dniach od podania skutecz-
ność skuteczność szczepionki osią-
ga 85 proc. w zapobieganiu ciężkie-
mu przebiegowi COVID-19 i do 100 
proc. jeśli chodzi o ochronę przed 
hospitalizacją.

 � Rusza rejestracja do szczepień 
osób w wieku 65–69 lat. Ponie-
waż uprawnionych do szczepień w 
tej grupie wiekowej jest ponad trzy 
miliony osób, wprowadza się har-
monogram rejestracji. Do 13 mar-
ca mogą rejestrować się urodzeni 
w roku 1952, 18–20 marca – rocz-
niki 1952–54, 22–24 marca – rocz-
niki 1952–56, 25–27 marca – gru-
pa 70+. Nie muszą czekać na swoją 
kolej rejestrujący się przez interne-
towy formularz. O terminie szcze-
pienia będą powiadamiani telefo-
nicznie. Zarejestrować się można 
także przez infolinię, za pomocą 
SMS, czy w punktach szczepień.

 � Uzdrowiska wznawiają swoją 
działalność. Pacjenci ze skiero-
waniem potwierdzonym przez wo-
jewódzki oddział NFZ będą mogli 
rozpocząć leczenie uzdrowiskowe. 
O terminie rozpoczęcia leczenia 
pacjenci będą informowani telefo-
nicznie. Warunkiem jest negatywny 
wynik testu diagnostycznego na ko-
ronawirusa albo zaszczepienie pa-
cjenta dwoma dawkami szczepion-
ki przeciwko COVID-19.

 � UNICEF (Fundusz Narodów Zjed-
noczonych na rzecz Dzieci) ostrze-
ga, że na skutek pandemii CO-
VID-19 na świecie wzrosła liczba 
dzieci głodnych, izolowanych, mal-
tretowanych, niespokojnych, żyją-
cych w biedzie i zmuszanych do 
małżeństwa. Dyrektor wykonawcza 
Funduszu oświadczyła, że w ciągu 
roku trwania pandemii wskaźniki 
mierzące rozwój dzieci i młodzie-
ży uległy pogorszeniu, co może 
oznaczać trwałe negatywne skut-

ki dla całego pokolenia. Prognozy 
wskazują na 15-procentowy wzrost 
ubóstwa dzieci w krajach rozwija-
jących się. O sześć do siedmiu mi-
lionów może wzrosnąć liczba dzie-
ci cierpiących w minionym roku z 
powodu niedożywienia. Oznacza to 
wzrost o 14%, który może przeło-
żyć się na ponad 10 tys. dodatko-
wych zgonów miesięcznie, głównie 
w Afryce Subsaharyjskiej i Azji Po-
łudniowej.

12 marca
 � Wojewoda dolnośląski wydaje de-
cyzję o zwiększeniu liczby łóżek co-
vidowych w polanickim Specjali-
stycznym Centrum Medycznym do 
55, w tym 5 łóżek do intensywnej 
terapii pacjentów. Wcześniej, 9 mar-
ca, wojewoda polecił zwiększyć licz-
bę łóżek dla pacjentów z COVID-19 
o dziesięć. 

 � Pierwszy transport szczepion-
ki Johnson & Johnson Polska ma 
otrzymać w maju tego roku, zaś do 
końca drugiego kwartału do nasze-
go kraju może dotrzeć ok. 2,5 mln 
dawek. Według wstępnych dekla-
racji firmy, w sumie dostarczy ona 
Polsce ok. 16 mln dawek  szcze-
pionki – informuje rząd.

 � Szef Kancelarii Premiera zapowia-
da rozszerzenie uprawnień per-
sonelu medycznego do kwalifi-
kowania pacjentów do szczepień 
przeciwko COVID-19. Przy spodzie-
wanej większej dostępności szcze-
pionek pozwoli to na przyspiesze-
nie akcji szczepień.

13 marca
 � Komisja Europejska zapowiada 
przedstawienie w przyszłym tygo-
dniu propozycji cyfrowych zaświad-
czeń – „paszportów” szczepień. Mają 
one stanowić przepustkę do swo-
bodnego przemieszczania się oby-
wateli Unii Europejskiej. W do-
kumencie miałyby być zawarte 
informacje o szczepieniu przeciw 
COVID-19, o przebytym zakażeniu 
lub będzie informacja o wyniku te-
stu na koronawirusa. Wpisanie tych 
trzech możliwości likwiduje oba-
wy o dyskryminację. Dyskrymina-
cji obawiały się zwłaszcza Belgia i 
Francja. Oba kraje nie chciały, by 
dokument oznaczał wprowadzenia 
tylnymi drzwiami obowiązku szcze-
pień. Pomysłodawcą dokumentu 
jest Grecja, której premier napisał 
list w tej sprawie do KE. 

14 marca
 � Austria, Czechy, Słowenia, Bułgaria 
i Łotwa apelują w liście skierowa-
nym do przewodniczącej Komisji 
Europejskiej oraz przewodniczące-
go Rady Europejskiej o przedys-
kutowanie „olbrzymich różnic” w 
dystrybucji szczepionek między po-
szczególnymi krajami UE. Kanc-
lerz Austrii zasugerował istnienie 
poufnych umów między niektó-
rymi krajami UE a producentami 
szczepionek, na podstawie których 
sygnatariusze otrzymują więcej da-
wek.

 � Ponad połowa ankietowanych Po-
laków uważa, że Unia Europejska 
zawiodła w kwestii zapewnienia od-
powiedniej liczby szczepionek prze-
ciwko koronawirusowi państwom 
członkowskim – wynika z sondażu 
dla "Rzeczpospolitej".

 � Dane zebrane w Izraelu wskazują, 
że szczepionka firmy Pfizer zapo-
biega również zakażeniom bezobja-
wowym. Wstępne dane wskazują, że 
osoby, którym podano szczepionkę, 
zwalczają koronawirusa na tyle wy-
dajnie, że nawet w wypadku bezob-
jawowego zakażenia
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ilość wirusów w ślinie i wydycha-
nym aerozolu jest niewystarczająca 
do zarażenia innych osób.

15 marca
 � Kłodzki ZOZ wraca do wyko-
nywania planowanych zabie-
gów – pomimo nadal bardzo trud-
nej sytuacji epidemicznej panującej 
w naszym powiecie i wbrew zalece-
niom Ministra Zdrowia.  

 � Województwa mazowieckie i lu-
buskie dołączają do regionów z 
zaostrzonymi zasadami bezpie-
czeństwa. Zawieszona jest działal-
ność instytucji prowadzących dzia-
łalność kulturalną i artystyczną. 
Zakaz działalności dotyczy również 
basenów, siłowni, klubów fitness i 
innych obiektów sportowych. Zgod-
nie z rozporządzeniem Rady Mini-
strów, okres zaostrzenia ograniczeń 
we wszystkich czterech wojewódz-
twach (woj. pomorskie, warmińsko-
-mazurskie, lubuskie, mazowieckie) 
obowiązuje do niedzieli 28 marca. 
Uczniowie klas I-III szkół podstawo-
wych z tych czterech województw 
będą mieli zajęcia prowadzone w 
trybie hybrydowym. Dzieci i mło-
dzież ze starszych klas nadal uczą 
się zdalnie. W pozostałych woje-
wództwach nic się nie zmienia.

 � Minister zdrowia Adam Niedziel-
ski uprzedza, że jeśli liczba zakażeń 
koronawirusem będzie nadal wzra-
stać, to możliwe będzie wprowadza-
nie ogólnopolskich obostrzeń.

 � Rozpoczynają się szczepienia 
chorych przewlekle. Tu też obo-
wiązuje kolejność szczepień. Na 
początku szczepionkę będą mo-
gli przyjąć: pacjenci dializowani z 
powodu przewlekłej niewydolno-
ści nerek; pacjenci z chorobą no-
wotworową, u których po dniu 
31.12.2019 r. prowadzono leczenie 
chemioterapią lub radioterapią; pa-
cjenci po przeszczepach komórek, 
tkanek i narządów, u których pro-
wadzono leczenie immunosupresyj-
ne; pacjenci poddawani przewlekłej 
wentylacji mechanicznej.

 � Rząd wprowadza testowanie bez 
skierowania lekarskiego. „Jeśli po-
dejrzewasz u siebie COVID-19, nie 
czekaj! Wypełnij formularz onli-
ne. Na podstawie przekazanych da-
nych, dowiesz się, czy kwalifikujesz 
się na test” – zachęca Ministerstwo 
Zdrowia. Nowa ścieżka testowana 
ma odciążyć lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej, ale też zapew-
nić powszechną dostępność do ba-
dań. Żeby otrzymać skierowanie na 
test, trzeba wejść na stronę gov.pl/
web/dom, kliknąć „formularz”, od-
powiedzieć na pytania ankiety. „Je-
śli system zakwalifikuje Cię na test, 
skontaktuje się z Tobą konsultant z 
Centrum Monitorowania Domowej 
Opieki Medycznej. Otrzymasz zle-
cenie na test z systemu eKolejka”.

 � Pfizer produkuje swoje szczepion-
ki szybciej niż planowano. Dzię-
ki temu Unia Europejska będzie 
w stanie trzymać się swoich celów 
szczepień w tym kwartale pomimo 
opóźnień w dostawach szczepionek 
AstraZeneca.

 � Tymczasem Niemcy dołączają do 
grupy krajów, które zawiesiły 
szczepienia preparatem Astra-
Zeneca. – Wstrzymujemy, żeby 
sprawdzić – mówi niemiecki mi-
nister zdrowia. Jako pierwsza pod-
jęła taką decyzję w ubiegłym tygo-
dniu Dania. Powodem było kilka 
przypadków poważnych zakrze-
pów krwi po szczepieniach Astra-
Zeneką. W ślad za Danią poszły 
Norwegia, Islandia, Bułgaria, Ru-
munia, Irlandia, Holandia, Austria, 
Estonia, Łotwa, Litwa i Luksem-
burg. Do grona wstrzymujących 
szczepienia AstraZeneką dołączy-
ły też Francja i Włochy. Producent 
szczepionki broni swojego prepa-
ratu podkreślając, że analiza ponad 
10 milionów przypadków wyka-
zała „brak dowodów na zwiększo-
ne ryzyko zatorowości płucnej lub 
zakrzepicy". W Polsce preparatem 
AZ szczepiono prawie 600 tys. osób 
i nie odnotowano ani jednego przy-
padku zakrzepicy po jego podaniu. 

 � Prawo do pobierania dodatkowego 
zasiłku opiekuńczego jest przedło-

żone do 28 marca. Rozwiązanie to 
ułatwia pracującym rodzicom opie-
kę nad dziećmi, w sytuacji gdy żło-
bek, przedszkole, czy szkoła są za-
mknięte albo gdy placówki te nie 
mogą zapewnić opieki nad dzieć-
mi z powodu COVID-19. Zasady 
przyznawania zasiłku pozostają bez 
zmian.

 � + Do sprzedaży w sieci sklepów 
Biedronka trafia test wykrywający 
przeciwciała SARS-CoV-2. Wyko-
nując test dowiemy się, czy już prze-
szliśmy COVID-19, a nie, czy obec-
nie jesteśmy nim zakażeni.

16 marca
 � Zmieniają się zasady z korzysta-
nia z podstawowej opieki zdro-
wotnej. Lekarz pierwszego kon-
taktu nie będzie mógł narzucić 
wizyty w formie teleporady: jeśli pa-
cjent (lub jego ustawowy opiekun) 
nie wyraża zgody na teleporadę, je-
śli pacjent cierpi na chorobę prze-
wlekłą i nastąpiło pogorszenie lub 
zmieniły się objawy, gdy istnieje po-
dejrzenie choroby nowotworowej; 
gdy pacjentem jest dziecko poniżej 
6 roku życia; kiedy chodzi o pierw-
szą wizytę u lekarza, pielęgniarki 
lub położnej podstawowej opieki le-
karskiej, wskazanych w deklaracji 
wyboru.

 � Teleporada będzie obowiązywa-
ła: gdy istnieje podejrzenie zakaże-
nia wirusem SARS-CoV-2, potrzeb-
na jest recepta na leki niezbędne 
do kontynuacji leczenia, konieczne 
jest zlecenie na zaopatrzenie w wy-
roby medyczne jako kontynuacja 
poprzedniego zlecenia, konieczne 
jest zaświadczenie o stanie zdrowia, 
chodzi o wizytę kontrolną dziecka 
poniżej 6 roku życia, którą lekarz 
ustalił podczas wizyty bezpośred-
niej i która nie polega na fizycz-
nym badaniu.

 � Grecja szykuje się do ponownego 
otwarcia swoich kurortów dla za-
granicznych turystów, w tym dla 
Polaków.

 � Liczba osób, które chcą się zaszcze-
pić przeciwko COVID-19 spada – 

wynika z badania UCE research i 
Syno Poland na zlecenie „Gazety 
Wyborczej”. Tylko 51,6 procent py-
tanych wyraziło chęć otrzymania 
szczepionki. Przeciwnych szczepie-
niu jest 30,5 procent badanych.

 � Już 20 krajów, nie tylko w Euro-
pie, wstrzymuje szczepienia prepa-
ratem firmy AstraZeneca w związ-
ku z kilkoma przypadkami śmierci 
z powodu zakrzepów krwi, wiąza-
nymi z podaniem szczepionki. Eu-
ropejska Agencja Leków (EMA), 
która przekonuje, że korzyści ze 
szczepionki „przewyższają ryzyko 
skutków ubocznych”, organizuje 
jednakowoż nadzwyczajne spotka-
nie, by omówić stan bezpieczeń-
stwa szczepionki. Polska czeka na 
decyzję EMA. Natomiast Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) po-
twierdza oświadczenie producenta: 
nie ustalono związku przyczynowe-
go między szczepionką a krzepnię-
ciem krwi. Po podaniu 17 milionów 
szczepionek zakrzepy krwi stwier-
dzono u mniej niż 40 dorosłych.

 � Od początku pandemii w powie-
cie kłodzkim wykryto 7.131 za-
każeń koronawirusem. Z tego w 
ciągu ostatniego miesiąca przy-
było aż 2.284. W tym czasie 
zmarło w związku z infekcją 80 
mieszkańców.

 � W województwie dolnośląskim od 
początku pandemii zakaziło się 
127.388 osób, zmarło 2.987.

 � W kraju aktualnie zakażonych 
jest 297.179 osób. Średnia zaka-
żeń na 100 tys. mieszkańców w 
ciągu ostatnich siedmiu dni to 
45,57 – trzykrotnie więcej, niż 
przed miesiącem. Liczba zaka-
żonych pacjentów wymagających 
respiratorów wynosi 2.139 (przed 
miesiącem – 1.274). Liczba osób 
na kwarantannie to 314.744 (przed 
miesiącem – 139.469). Od początku 
pandemii zakaziło się już 1.931.921 
mieszkańców naszego kraju, wy-
zdrowiało 1.587.164, zmarło 47.524. 
Wykonano prawie 11 mln testów 
na obecność koronawirusa.

 � Przeciwko COVID-19 zaszczepiono 
w Polsce pierwszą dawką 2.946.767 

osób, drugą – 1.610.293. Dzienna 
liczba szczepień to 23.530. Odnoto-
wano 4.803 przypadków odczynów 
poszczepiennych. W powiecie kłodz-
kim wykonano 22.316 szczepień.

 � Na świecie wykryto dotąd ponad 
121 mln zakażeń COVID-19, zmar-
ło prawie 2,7 mln osób. W przeli-
czeniu na 1 milion mieszkańców w 
liczbie zakażeń przoduje Andora, 
dalej Czarnogóra, Czechy, Gibral-
tar, San Marino, Słowenia, Luksem-
burg, USA, Izrael i Portugalia. Pol-
ska jest na 44 miejscu. Przedłuża 
się dramatyczna sytuacja u naszych 
południowych sąsiadów, gdzie od-
notowano już 132 tys. zakażeń i 
2.206 zgonów na milion mieszkań-
ców. W Polsce odpowiednio – 51 
tys. i 1.258.

 � Choć przed miesiącem dzienna 
liczba nowych infekcji oraz liczba 
zgonów nareszcie zaczęły w świa-
towych statystykach spadać, to te-
raz krzywe znowu pną się w górę. 
Trwa walka z czasem i niesłycha-
nie zakaźną „brytyjską” odmianą 
koronawiusa. W krajach przodują-
cych w szczepieniach odnotowuje 
się pierwsze efekty tej walki. Naj-
większe w Izraelu, gdzie wykonano 
już 110 szczepień na 100 mieszkań-
ców! Również w Wielkiej Bryta-
nii tempo szczepień jest wysokie – 
38,39. W Polsce wykonano 11,97 
szczepień na 100 mieszkańców, w 
Niemczech – 11,22, w Czechach – 
10,46. Wraz z pojawiającymi się na 
rynku nowymi szczepionkami, a 
także zwiększająca się ich produk-
cją, te wskaźniki powinny rosnąć 
coraz szybciej.

17 marca
 � Ponad 25 tys. nowych zaka-
żeń koronawirusem i 453 zgo-
ny ostatniej doby. Rząd ogła-
sza wprowadzenie od soboty 
20 marca rozszerzonych zasad 
bezpieczeństwa w całej Polsce. 
Obowiązywać będą do 9 kwietnia, 
czyli obejmą także okres Świąt 
Wielkanocnych.

Krzysztof Jankowski

Weryfikacja deklaracji
dot. odbioru odpadów
W związku ze stale rosnącą ilością 
odpadów komunalnych na terenie 
gminy Duszniki-Zdrój, niezbęd-
nym jest przeprowadzenie szcze-
gółowej kontroli – weryfikacji po-
prawności złożonych deklaracji 
z nieruchomości zamieszkałych 
(gospodarstw domowych).

Weryfikacja prowadzona będzie w 
oparciu o dane:
 � dokumenty meldunkowe,
 � dokumenty uprawniające do pobie-
rania świadczenia 500+,

 � dokumenty przyjęcia dzieci do 
szkół i przedszkoli,

 � dokumenty dot. dostarczania wody 
i odbioru ścieków,

 � dokumenty pomocy społecznej, wy-
wiad środowiskowy i inne.

W przypadku stwierdzenia niepra-
widłowości w deklaracji, dotyczącej 
w szczególności liczby osób zamiesz-
kujących, należy niezwłocznie złożyć 
nową deklarację w Urzędzie Miasta. 

Aktualna stawka za odpady komu-
nalne dla nieruchomości zamieszka-
łych to 30 zł/os. 

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, właściciel nierucho-
mości jest zobowiązany złożyć de-
klarację w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomo-
ści pierwszego mieszkańca. W przy-
padku kontroli i stwierdzeniu niepra-
widłowości zostanie naliczona opłata 
do 5 lat wstecz wraz z odsetkami.

Przypominamy 
o obowiązkowej 
segregacji odpadów 
komunalnych. 
Informujemy o rozpoczętej w listopa-
dzie 2020 r. kontroli w zakresie prze-
strzegania przez mieszkańców zasad 
segregacji odpadów komunalnych . 
Sprawdzane są pojemniki i worki na 
pozostałe odpady zbierane selektyw-
nie (zmieszane), czy nie znajdują się 

nowania systemu gospodarowania od-
padami komunalnymi.

Gospodarstwa domowe zamieszku-
jące domek jednorodzinny mają moż-
liwość ulgi w opłacie za odpady na 
kwotę 22 zł/os. Warunkiem jest posia-
danie kompostownika przydomowe-
go – zagospodarowanie bioodpadów. 
Opłatę obniżoną można uzyskać skła-
dając stosowną deklarację.

Wzory deklaracji dostępne są na 
stojaku przed wejściem do Urzędu, 
na stronie internetowej Biuletynu In-
formacji Publicznej miasta Duszni-
ki-Zdrój – w zakładce Gospodarka 
Odpadami – Deklaracja za Odpady 
Komunalne. Można też zadzwonić po 
nr 748 697 680.

Równocześnie z weryfikacją dekla-
racji i poprawności segregacji odpa-
dów ruszyły kontrole nieruchomości 
niezamieszkałych – przedsiębiorców 
pod względem posiadania umów na 
odbiór odpadów oraz uiszczania opłat 
z tego tytułu.  

inf. UM

w nich odpady, które podlegają selek-
tywnej zbiórce, tj. bioodpady, papier, 
plastik, szkło, metal, przeterminowane 
leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty 
sprzęt RTV i AGD, odpady budowla-
ne. W przypadku stwierdzenia naru-
szenia zasad segregacji na danej nie-

ruchomości na właściciela nałożona 
będzie podwyższona opłata – 60zł/os.

Nieprzestrzeganie przez mieszkań-
ców gminy zasad segregacji, czyli 
wrzucanie do pojemników na odpady 
zmieszane np. papieru, plastiku, szkła 
czy metalu, zwiększa koszty funkcjo-
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Dzieje się
na Tauron
Duszniki Arena
Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski 
w biathlonie

W dniach 8-13.02.2021 r. na Tau-
ron Duszniki Arenie zostały roze-
grane Młodzieżowe Mistrzostwa 
Polski w biathlonie. Biathloniści 
rywalizowali o medale w biegach 
sprinterskich, pościgowych, indy-
widualnych oraz w sztafetach. W 
pierwszym dniu zmagań na star-
cie biegu sprinterskiego stanęły 
seniorki, juniorki i juniorki młod-
sze. Klasyfikacja medalowa po 
tym biegu prezentuje się następu-
jąco: 

seniorki
1. Magdalena Piczura
2. Natalia Tomaszewska
3. Wiktoria Celczyńska

juniorki
1. Anna Nędza-Kubiniec
2. Patrycja Stanek
3. Daria Gembicka

juniorki Młodsze
1. Martyna Lichosyt
2. Julia Tomasiak
3. Oliwia Arendarczyk

Po biegach kobiet na starcie sprin-
tu stanęli mężczyźni w tych samych 
kategoriach wiekowych. Klasyfikacja 
medalowa prezentuje się następująco: 

seniorzy
1. Przemysław Pancerz 
2. Wojciech Filip
3. Kacper Guńka

juniorzy
1. Jan Guńka
2. Marcin Zawół
3. Konrad Badacz

juniorzy młodsi
1. Hubert Matusik
2. Kacper Brzóska
3. Kamil Cedzidło

W drugim dniu zmagań zawodnicy 
stanęli na starcie biegu pościgowe-
go. Klasyfikacja medalowa wśród pań 
i panów przedstawia się następująco: 

kobiety:

młodzieżowcy
1.Magdalena Piczura 
2.Natalia Tomaszewska 
3. Wiktoria Celczyńska

juniorki
1. Patrycja Stanek 
2. Anna Nędza-Kubiniec 

3. Daria Gembicka 

juniorki młodsze
1. Oliwia Arendarczyk 
2. Martyna Lichosyt 
3. Amelia Liszka

mężczyźni
młodzieżowcy
1. Przemysław Pancerz 
2. Michał Neumann 
3. Wojciech Filip

juniorzy
1. Marcin Zawół 
2 Jan Guńka 
3. Konrad Badacz

juniorzy młodsi
1. Hubert Matusik 
2.Kacper Brzóska 
3. Fabian Suchodolski

Po dniu przerwy od startów przy-
szedł czas na bieg indywidualny. Me-
dale w poszczególnych kategoriach 
wiekowych wywalczyli: 

juniorki
1. Daria Gembicka 
2. Barbara Skrobiszewska 
3. Klaudia Topór 

juniorki młodsze
1. Martyna Lichosyt 
2. Natalia Glejzner 
3 Oliwia Arendarczyk

juniorzy
1. Konrad Badacz 
2. Marcin Zawół 
3. Mateusz Cabała

juniorzy młodsi
1. Hubert Matusik
2. Kacper Brzóska
3. Szymon Jedziniak

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 
zakończyły biegi sztafetowe. W tej ka-
tegorii klasyfikacja medalowa przed-
stawia się następująco:

juniorzy
1. MKS Karkonosze Jelenia Góra 
(Konrad Badacz, Wojciech Jasiński, 
Marcin Zawół)
2. UKS Biathlon Chorzów (Kacper 
Rutkowski, Mateusz Cabała, Bartosz 
Penkała)
3. BLKS Żywiec (Robert Kubisiak, 
Przemysław Bandyk, Jakub Brenkus)

juniorki młodsze
1. UKN Melafir Czarny Bór (Emilia 
Zasadna, Julia Tomasiak, Oliwia Aren-
darczyk)
2. BKS WP Kościelisko (Natalia No-
wak, Patrycja Czyszczoń, Amelia Lisz-
ka)

3. MKS Karkonosze Jelenia Góra 
(Weronika Dyczkowska, Emilia Nar-
kiewicz, Dominika Leśniara)

juniorzy młodsi
1. UKN Melafir Czarny Bór (Kamil 
Cedzidło, Jakub Potoniec, Hubert Ma-
tusik)
2. UKS Biathlon Chorzów (Kacper 
Brzóska, Paweł Tatara, Fabian Sucho-
dolski)
3. MKS Karkonosze Jelenia Góra (Mi-
chał Szatkowski, Maciej Zawół, Szy-
mon Jedziniak)

XX Puchar Karkonoszy
Zawody rozegrano w dniach 19–
20 lutego. Podczas iście wiosennej 
pogody zawodnicy rywalizowali 
w biegach sprinterskich oraz bie-
gach indywidualnych. Klasyfika-
cja medalowe prezentuje się na-
stępująco:

klasyfikacja medalowa biegów sprin-
terskich

juniorzy
1. Penkała Bartosz, UKS Biathlon 
Chorzów
2. Cabała Mateusz, UKS Biathlon 
Chorzów
3. Rutkowski Kacper, UKS Biathlon 
Chorzów

juniorki
1. Zoriy Marzena, MKS Duszniki 
Zdrój
2. Woźny Martina, KS AZS AWF Ka-
towice
3. Leśniara Weronika, MKS Karkono-
sze Jelenia Góra

juniorzy młodsi
1. Suchodolski Fabian, UKS Biathlon 
Chorzów
2. Brzóska Kacper, UKS Biathlon 
Chorzów
3. Jedziniak Szymon, MKS Karkono-
sze Jelenia Góra

juniorki młodsze
1. Arendarczyk Oliwia, UKN Melafir 
Czarny Bór
2. Zasadna Emilia, UKN Melafir Czar-
ny Bór
3. Leśniara Dominika, MKS Karkono-
sze Jelenia Góra

młodziczki
1. Sinkiewicz Justyna, UKN Melafir 
Czarny Bór
2. Lubos Małgorzata, MUKN Pod 
Stróżą
3. Garnkowska Nikola, MUKN Pod 
Stróżą

młodzicy 

1. Kusztal Igor, MKS Karkonosze Jele-
nia Góra
2. Majka Wojciech, UKS Muflon 
Duszniki-Zdrój
3.  Szulczyński Michał, MKS Karko-
nosze Jelenia Góra

Klasyfikacja medalowa biegów indy-
widualnych:

juniorki
1. Panterałka Justyna, MKS Duszni-
ki Zdrój
2. Zoriy Marzena, MKS Duszniki 
Zdrój
3. Mecler Patrycja, UKS Biathlon 
Chorzów

juniorzy
1. Rutkowski Kacper, UKS Biathlon 
Chorzów
2. Penkała Bartosz, UKS Biathlon 
Chorzów
3. Cabała Mateusz, UKS Biathlon 
Chorzów

juniorki młodsze
1. Leśniara Dominika, MKS Karkono-
sze Jelenia Góra
2. Arendarczyk Oliwia, UKN Melafir 
Czarny Bór
3. Tomasiak Julia, UKN Melafir Czar-
ny Bór

juniorzy młodsi
1. Suchodolski Fabian, UKS Biathlon 
Chorzów
2. Brzóska Kacper, UKS Biathlon 
Chorzów
3. Potoniec Jakub, UKN Melafir Czar-
ny Bór

młodziczki
1. Germata Majka, MUKN Pod Stróżą
2. Biernat Natalia, MKS Karkonosze 
Jelenia Góra
3. Widlak Milena, UKN Melafir Czar-
ny Bór

młodzicy
1. Urbaniak Kajetan, UKN Melafir 
Czarny Bór
2. Kusztal Igor, MKS Karkonosze Jele-
nia Góra
3. Majka Wojciech, UKS Muflon 
Duszniki-Zdrój

Mistrzostwa 
Polski Młodzików 
i Młodzieżowców

W dniach 25-28.02.2021 r. Tauron 
Duszniki Arena gościła zawod-
ników podczas Mistrzostw Pol-
ski Młodzików i Młodzieżowców, 
podczas których zawodnicy ry-
walizowali w biegach indywidual-

Wschodząca 
gwiazda
snowboardu

Czternastoletni Maciej Zaczyk, 
wychowanek zielenieckich sto-
ków, wywalczył złoty medal i tytuł 
mistrza Polski w kategorii junior 
młodszy w snowboardowej kon-
kurencji big air podczas Między-
narodowych Mistrzostw Polski. 

Zawody rozegrano się w stacji 
Narciarskiej Czarny Groń w dniach 
27–28 lutego. Big air polega na wy-
konaniu skoków akrobatycznych, wy-
konywanych na specjalnie zbudowa-
nych do tego celu skoczniach. 

Tydzień wcześniej, podczas Mię-
dzynarodowego Pucharu Polski (18–
21 lutego) w Snow Park Słotwiny w 
Krynicy-Zdroju, Zaczyk zdobył trze-
cie miejsce w kategorii junior młod-
szy, również w konkurencji big air.

inf. rodziców
Macieja Zaczyka 

Nowe numery
telefonów Policji
Nowe numery:
Posterunek Policji w Duszni-
kach-Zdroju – 478 752 821 
kierownik Posterunku Po-
licji w Dusznikach-Zdroju – 
796 316 669 

Dla Dusznik-Zdroju przydzielo-
nych jest dwóch dzielnicowych, 
którzy obsługują oddzielne rewiry.

Pierwszy Dzielnicowy odpowia-
da za ulice: Bohaterów Getta, Gór-
ska, Orlicka, Kłodzka, Krakowska, 
Mickiewicza, Okólna, Osiedlowa, 
Plac Warszawy, Podgórska, Spor-
towa, Sprzymierzonych, Stroma, 
Wiejska, Wojska Polskiego, Zam-
kowa. Numer jego telefonu – 
512 972 131.

Drugi dzielnicowy odpowiada 
za ulice: Chopina, Dworcowa, Gra-
niczna, Klubowa, Kolejowa, Krót-
ka, Krasińskiego, Orzechowa, 
Podgórze, Rynek, Słoneczna, Sło-
wackiego, Miejska Górka, Sudec-
ka, Willowa, Wrocławska, Wybic-
kiego, Zdrojowa, Zielona, Park 
Zdrojowy, Zieleniec. Numer jego 
telefonu  – 797 306 363 .

W przypadku niemożności dod-
zwonienia się pod żaden z wymie-
nionych wyżej numerów prosimy 
o kontakt z Komisariatem Policji 
w Polanicy-Zdroju – 478 752 700 – 
lub z Komendą Powiatową Policji 
w Kłodzku – 478 752 200. 

Ponadto przypominamy o nu-
merze alarmowym 112, który wy-
bieramy w sytuacjach nagłego 
zagrożenia życia, zdrowia, środo-
wiska, mienia, bezpieczeństwa lub 
porządku publicznego, takich jak: 
wypadki drogowe, pożary, kradzie-
że, włamania, rozboje, uszkodzenia 
ciała, krwawienia, utrata świado-
mości itp., które wymagają inter-
wencji służb ratowniczych.
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nych, biegach sprinterskich oraz 
w sztafetach. Klasyfikacje medalo-
we prezentują się następująco:

BIEGI INDYWIDUALNE

młodziczki
1. Suchy Oliwia, UKS Biathlon Cho-
rzów
2. Garnkowska Nikola, MUKN Pod 
Stróżą
3. Czubernat Aniela, BKS WP Koście-
lisko

młodzicy
1. Galica Grzegorz, BKS WP Koście-
lisko
2. Garbowski Sebastian, BKS WP Ko-
ścielisko
3. Bednarek Jakub, UKS Biathlon 
Chorzów

młodziczki młodsze 
1. Jaskólska Martyna, UKS Biathlon 
Chorzów
2. Jakieła Amelia, IKN GÓRNIK Iwo-
nicz-Zdrój
3. Fatla Maria, BKS WP Kościelisko

Młodzik Młodszy
1. Babiński Filip, UKS Biathlon Cho-
rzów

2. Bodzek Stanisław, MUKN Pod Stró-
żą
3. Mucha Patryk, UKN Melafir Czar-
ny Bór

BIEGI SPRINTERSKIE 

młodziczki
1. Germata Majka, MUKN Pod Stróżą
2. Prajsnar Martyna, UKS Biathlon 
Chorzów
3. Garnkowska Nikola, MUKN Pod 
Stróżą

młodzicy
1. Galica Grzegorz, BKS WP Koście-
lisko
2. Urbaniak Kajetan, UKN Melafir 
Czarny Bór
3. Garbowski Sebastian, BKS WP Ko-
ścielisko

młodziczki młodsze
1. Jaskólska Martyna, UKS Biathlon 
Chorzów
2. Glimasińska Jagoda, UKS Strzał 
Wodzisław Śląski
3. Jakieła Amelia, IKN GÓRNIK Iwo-
nicz-Zdrój

młodzik młodszy
1. Bednarski Mateusz, UKS Biathlon 

Chorzów
2. Bodzek Stanisław, MUKN Pod Stró-
żą
3. Gałkowski Mateusz, MUKN Pod 
Stróżą

BIEGI SZTAFETOWE

młodziczki
1. UKS Biathlon Chorzów (Prajsnar 
Martyna, Niedurny Klaudia, Suchy 
Oliwia)
2. UKN Melafir Czarny Bór (Widlak 
Milena, Król Weronika, Sinkiewicz Ju-
styna)
3. IKN Górnik Iwonicz-Zdrój (Per-
nal Faustyna, Patlewicz Martyna, Za-
jąc Zuzanna)

młodzicy
1. UKS G-8 Bielany (Szewczak Alek-
sander, Buława Nikodem, Szewczyk 
Szymon)
2. MKS Karkonosze Jelenia Góra 
(Kusztal Igor, Szulczyński Michał, Ko-
smacz Maksymilian)
3. UKN Melafir Czarny Bór (Siwa Ka-
zimierz, Piotrowski Bartłomiej, Urba-
niak Kajetan)

młodziczki młodsze
1. UKS Biathlon Chorzów (Ciesek Na-

tasza, Lutowska Julia, Jaskólska Mar-
tyna)
2. BKS WP Kościelisko (Fatla Maria, 
Baran Kinga, Bobak Aleksandra)
3. UKS Strzał Wodzisław Śląski (Gli-
masińska Jagoda, Kądziela Paulina, 
Ryszka Małgorzata)

młodzicy młodsi
1. UKS Biathlon Chorzów (Bednar-
ski Mateusz, Kotarski Mateusz, Babiń-
ski Filip)
2. UKN Melafir Czarny Bór (Matusik 
Konrad, Sowa Bartosz, Mucha Patryk)
3. UKS Strzał Wodzisław Śląsk (Wie-
wióra Dawid, Zieliński Radosław, Za-
jąc Piotr)

TRENINGI 
Igor Tracz – polski maszer, wielokrot-
ny mistrz Polski, Europy i świata w 
wyścigach psich zaprzęgów oraz w bi-
kejoringu w drugiej połowie lutego 
trenował na Tauron Duszniki Arena. 
Podczas swojego pobytu wykonywał 
treningi z zaprzęgami po 3,4 i 6 psów. 
– Ze śnieżnymi trasami do treno-
wania psich zaprzęgów w Polsce za-
wsze był problem, w poprzednich la-
tach musiałem wyjeżdżać w Alpy lub 

do Rosji, aby móc trenować na ideal-
nie wyratrakowanych trasach. Od ze-
szłego roku to się zmieniło, nie znam 
w Polsce żadnej wyratrakowanej tra-
sy do narciarstwa biegowego, która 
jest tak przyjazna psim zaprzęgom 
jak Tauron Arena w Dusznikach. Aby 
dobrze przygotować szybkościowo psi 
zaprzęg i, co najważniejsze, bezkon-
tuzyjnie, potrzebujemy bezpiecznego i 
twardego śnieżnego podłoża, a takie 
jest u was. Tutaj skupiam się na tre-
ningach szybkości, jak i pokonywaniu 
zakrętów z jak najmniejszą stratą psiej 
mocy. Na stromych zjazdach osiąga-
my 50 km/h, co nie jest możliwe na 
dzikich trasach – mówi Igor Tracz.

Bardzo dobre warunki zimowe i 
świetnie przygotowane trasy, oferowa-
ne przez Tauron Duszniki Arenę, są 
doceniane przez wiele klubów sporto-
wych, zarówno z Polski jak i z zagra-
nicy. Początkiem marca trasy dusz-
nickiej Areny gościły biathlonistów z 
Chorzowa oraz ze Słowacji. Z uwagi 
na dostępność śniegu obiekt niemal-
że bez przerwy gości zgrupowania 
biathlonistów.

inf. MOKiS
fot. Gabriela Moździerz
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Mateusz Mikołajczak
zagrał dla kobiet 

W sobotnie popołudnie 6 marca 
odbył się przepiękny, emocjonal-
ny koncert fortepianowy w per-
fekcyjnym wykonaniu Mateusza 
Mikołajczaka. W Teatrze Zdrojo-
wym im. Fryderyka Chopina roz-
brzmiewały dźwięki utworów F. 
Chopina, L. van Beethovena oraz 
S. Prokofieva. Wyjątkowy czas, 
wyjątkowy dzień – Dzień Kobiet.  

Mateusz Mikołajczak, ur. 19 wrze-
śnia 1997 r. we Wschowie, naukę gry 
na fortepianie rozpoczął w wieku 6 lat 
pod kierunkiem mgr Joanny Samel-
czak. W 2010 r. ukończył z wyróżnie-
niem PSM I st. im. Karola Kurpińskie-
go we Wschowie, a w 2016 r. również 
z wyróżnieniem Ogólnokształcącą 

Szkołę Muzyczną I i II st. im. Karo-
la Szymanowskiego we Wrocławiu, 
gdzie przez 6 lat pracował pod okiem 
prof. dr hab. Heleny Furmanowicz-
-Kurzyńskiej. Obecnie jest studentem 
II roku studiów magisterskich w Aka-
demii Muzycznej im. Karola Lipiń-
skiego we Wrocławiu – w klasie forte-
pianu prof. Grzegorza Kurzyńskiego 
oraz klasie kameralistyki prof. Hele-
ny Furmanowicz-Kurzyńskiej.

Pianista doskonalił swoje umiejęt-
ności na wielu kursach mistrzowskich 
pod okiem m.in. Philippe Giusiano, 
prof. Manany Gotsiridze (Tbilisi Sta-
te Conservatory), prof. Orli McDona-
gh (DIT Dublin Conservatory), prof. 
Rity Kinki (Univerzitet u Novom Sadu, 

Akademija umetnosti, Serbia), prof. 
Aarona Shorra (Royal Coservatoire 
of Scotland, Glasgow), prof. Wojcie-
cha Świtały (Akademia

Muzyczna w Katowicach), czy prof. 
Waldemara Andrzejewskiego (Akade-
mia Muzyczna w Poznaniu). 

Pianista prowadzi aktywną działal-
ność koncertową występując w wielu 
salach koncertowych w Polsce, m.in. 
w Narodowym Forum Muzyki we 
Wrocławiu, Filharmonii Narodowej w 
Warszawie, Muzeum Chopina w War-
szawie, Domu Urodzenia F. Chopina 
w Żelazowej Woli, Pałacu Radziwił-
łów w Antoninie, Teatrze Zdrojowym 
im. Chopina w Dusznikach Zdroju, 
Filharmonii Wrocławskiej, a także w 

Londynie, Tbilisi, Wiesbaden, Buda-
peszcie czy Berlinie. 

Ponadto pianista jest laureatem 
międzynarodowych oraz ogólno-
polskich konkursów i festiwali mu-
zycznych, m.in. Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego podczas Eu-
ropejsko-Chińskiego Festiwalu Muzy-
ki i Sztuki we Wrocławiu (I nagroda), 
Międzynarodowego Festiwalu Cho-
pinowskiego (Sochaczew – Żelazo-
wa Wola), Ogólnopolskiego Konkur-
su Polonezów we Włoszakowicach 
(I nagroda), Ogólnopolskich Przesłu-
chań Centrum Edukacji Artystycznej 
w Warszawie - w kategorii duet forte-
pianowy (II nagroda 2015 i wyróżnie-
nie 2013) oraz ogólnopolskiego Kon-
kursu Muzyki Kameralnej w Gdyni 
(trio fortepianowe). W 2015 r. artysta 
wystąpił na cyklu koncertów „Młodzi i 
Zdolni”, organizowanych przez Towa-
rzystwo Chopinowskie. Brał również 
udział w wielu projektach, m.in. był 
wykonawcą I Albumu Muzyki Współ-
czesnej.

Prowadzi także działalność kon-
certową na polu muzyki kameralnej, 
aktywnie występując w różnych ko-
laboracjach, w tym duetach i triach 
fortepianowych. W latach 2017–2018 
wystąpił z cyklem 39 recitali forte-
pianowych „Chopin & Friends”, wy-
konując dzieła Fryderyka Chopina i 
innych kompozytorów epoki roman-
tyzmu w Katedrze Marii Magdaleny 
we Wrocławiu. W 2018 r. wystąpił na 
festiwalu „Wieczory Chopinowskie na 
Okólniku”, odbywającym się corocz-
nie na

Uniwersytecie Muzycznym im. Fry-
deryka Chopina w Warszawie. Po-
siada rozległy repertuar od Bacha i 
Scarlattiego po kompozytorów XXI 
w., gdzie szczególne miejsce zajmu-
ją dzieła rosyjskich kompozytorów, w 
tym S. Rachmaninowa, S. Prokofiewa 
czy D. Szostakowicza

inf. MOKiS
fot. Gabriela Moździerz

Policja
apeluje
o ostrożność
Przestępcy podając się za wnu-
ków, siostrzeńców lub innych 
członków rodziny, którzy nagle 
potrzebują pieniędzy, wyłudzają 
od osób starszych nawet oszczęd-
ności całego życia. 

Oszuści podają się też za policjan-
tów i żądają pieniędzy na kaucje lub 
na tzw. załatwienie sprawy. Przypomi-
namy, że Policja nigdy nie poprosi o 
przekazanie pieniędzy! Pamiętajmy 
też, aby weryfikować usłyszane przez 
telefon informacje. 

Zwracamy się z prośbą do miesz-
kańców Dusznik-Zdroju, aby zadbali 
o swoich bliskich w podeszłym wie-
ku i uczulili ich na tego typu zacho-
wania. Nie należy podawać przez tele-
fon żadnych wiadomości dotyczących 
naszego mieszkania, oszczędności, 
kiedy przebywamy w domu i z kim 
mieszkamy. Nie należy też odpowia-
dać na żadne ankiety zawierające po-
dobne pytania. Nie wydawać gotówki 
i żadnych innych rzeczy osobom nie-
znanym. Nie wpuszczać do domu an-
kieterów, akwizytorów, lub innych po-
dejrzanie zachowujących się osób. Za 
każdym razem oddzwonić do krew-
nego na znany numer. Skontaktować 
się z kimś z rodziny w celu potwier-
dzenia takiego zdarzenia, zanim prze-
każemy swoje oszczędności nieznanej 
osobie. 

Jeśli zauważycie Państwo, że ktoś 
chce was oszukać, natychmiast infor-
mujcie Policję! W ten sposób uchro-
nicie siebie i inne osoby przed kra-
dzieżą. Zaopiekujmy się również 
naszymi starszymi sąsiadami. Zwra-
cajmy uwagę na obce osoby, które ich 
odwiedzają. Pomoże to uchronić ich 
przed oszustwami. 

O wszelkich podejrzanych tele-
fonach należy bezzwłocznie poin-
formować policję pod nr 478 752 
821 lub 478 752 700, a w całym 
kraju 112.

Czynimy wszystko, abyście czuli się 
bezpiecznie

Policja Powiatu Kłodzkiego
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Nabór do MZS
w Dusznikach-Zdroju

Rusza nabór do 4 klasy sportowej 
w Szkole Podstawowej im. Broni-
sława Czecha i Heleny Marusa-
rzówny w Dusznikach-Zdroju.

Sport wpisany jest w historię tej 
szkoły. W latach siedemdziesiątych 
została utworzona tu pierwsza kla-
sa sportowa. Od kilku lat realizujemy 
w klasach młodszych nasz autorski 
projekt upowszechniający biathlon, 
narciarstwo biegowe, piłkę nożną i 
wrotkarstwo szybkie. Jest to możliwe 
dzięki przychylności i wsparciu finan-

sowemu władz miasta. Ogromne zna-
czenie ma także wielkie zaangażowa-
nie trenerów z klubów sportowych 
UKS Orlica, MKS Duszniki-Zdrój, 
UKS Muflon, MKS Pogoń Duszniki, 
UKS Szczytnik. 

Treningi realizowane są w szkole, 
na boiskach „Orlik” oraz w miejskich 
obiektach sportowych takich jak: Tau-
ron Duszniki Arena, Hala Sportowa, 
Tor Rolkarski, stadion sportowy. Wy-
korzystujemy także stoki i trasy nar-
ciarskie w Zieleńcu. 

Uczniowie uzdolnieni sportowo 
mają możliwość kontynuowania na-
uki w naszym Liceum Ogólnokształ-
cącym Mistrzostwa Sportowego. Od 
ponad 20 lat kształcą się tu biathloni-
ści. Tu szlifów nabierały wicemistrzy-
ni świata, olimpijka Weronika Nowa-
kowska i mistrzyni świata juniorów, 
olimpijka Kamila Żuk. Lista utalen-
towanych absolwentów jest znacznie 
dłuższa. Sięgali oni wielokrotnie po 
tytuły mistrzów Polski i Europy. Do li-
cealnego teamu dołączyli w ubiegłym 

roku szkolnym łyżwiarze szybcy i pił-
karze.  

Szkoła zapewnia profesjonalną ka-
drę trenerską, specjalistyczny sprzęt 
sportowy, opiekę psychologa spor-
tu. Dla uczniów z innych miejscowo-
ści zapewniamy miejsca w internacie. 
Uczniowie, którzy zakwalifikowali się 
do kadry narodowej mogą realizować 
indywidualny tok nauczania. Mogą li-
czyć też na stypendium. Obok szko-
lenia sportowego prowadzimy dwa 
profile nauczania: humanistyczny i 

matematyczno-przyrodniczy.  Czeka-
my na przyszłych mistrzów i olim-
pijczyków. Serdecznie zapraszamy do 
skorzystania z naszej oferty edukacyj-
nej. Zapewniamy, że w Dusznikach 
można rozwijać swoje pasje naukowe 
i realizować sportowe marzenia.

inf. MZS


