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Remiza będzie
jak nowa. I Plac 
Warszawy też
Gmina Duszniki-Zdrój otrzymała 
dofinansowanie na dwa projekty 
w ramach Funduszu Przeciwdzia-
łania COVID-19 dla jednostek sa-
morządu terytorialnego. W sumie 
to ponad 1,3 mln zł dla naszego 
miasta! 

Pierwszy z projektów to „Przebudo-
wa remizy Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Dusznikach-Zdroju” z dofinan-
sowaniem w kwocie 887.589 zł. Drugi 
– „Poprawa bezpieczeństwa niechro-
nionych uczestników ruchu drogo-
wego w Dusznikach-Zdroju”, na który 
Duszniki otrzymają 450.000 zł i zgod-
nie z kosztorysem jest to całkowita 
wartość zakładanych prac. 

Milion 
na remizę
W ramach projektu realizowanego na 
rzecz OSP przewidziane są m.in.: roz-
budowa i nadbudowa istniejącego 
budynku garażowego tak, aby zmie-
ścił się w nim obecnie używany przez 
jednostkę wóz bojowy; usunięcie na-
wierzchni asfaltowej i położenie na-
wierzchni z betonu szczotkowanego 
przed budynkiem; dostosowanie bu-
dynku do obowiązujących przepisów 
i standardów; zagospodarowanie ak-
tualnie nieużytkowanej wieży – zosta-
nie  przywrócona jej funkcja su-
szenia węży poprzez zamontowanie 
wyciągarki elektrycznej; montaż me-
talowych pomostów i drabinek do 
ćwiczeń wewnątrz wieży. Ponadto zo-
stanie wykonane zagospodarowanie 
terenu wokół remizy poprzez nasa-
dzenie trawnika, krzewów i żywopło-
tu, a ponadto zostanie wykonana opa-
ska żwirowa wokół budynku. 

– Na chwilę obecną czekamy na 
rozwiązanie kwestii formalnych, tj. 

podpisanie umowy z dysponentem 
środków. Zgodnie z kosztorysem in-
westorskim, koszt całkowity inwe-
stycji to 1.044.222 zł. Otrzymaliśmy 
dofinansowanie w wysokości 85 
% wartości zadania, tj. 887.589 zł. 
Wkład własny gminy wynosi zatem 
156.633,00 zł. Inwestycja musi zostać 
zrealizowana do końca 2021 r. – infor-
muje burmistrz Piotr Lewandowski.

Plac Warszawy 
do przebudowy
W ramach poprawy bezpieczeństwa w 
ruchu pieszych i drogowym, na Placu 
Warszawy zostanie wykonany szereg 
prac. Zakres inwestycji to w głównej 
mierze kompleksowa przebudowa 
dróg i chodników z użyciem m.in 
z kostki fotokatalitycznej, która redu-
kuje zanieczyszczenie powietrza, jak 
również wykonanie inteligentnego 

oświetlenia ze szczególnym doświe-
tleniem przejść dla pieszych.

– Jestem niesamowicie szczęśliwy, 
że nareszcie uda nam się wykonać te 
dwa, jakże ważne dla naszego miasta 
projekty. Szczególne podziękowania 
kieruję do ministra Michała Dworczy-
ka oraz senatora Aleksandra Szweda 
za wsparcie w pozyskaniu środków, 
jak również do pracowników Urzę-
du Miasta w Dusznikach-Zdroju, z 
wiceburmistrzynią Karoliną Łuszcz-
ki na czele, za ogrom pracy włożonej 
w przygotowanie projektu i starania o 
pozyskanie środków – mówi Lewan-
dowski.

Fot. Remiza zachowa swój zabytkowy 
charakter, a jednocześnie zyska nowe 
funkcjonalności ułatwiające służbę 
dusznickim strażakom
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Zimą
pamiętajmy
o bezdomnych
Widzisz bezdomnego lub osobę 
pod wpływem alkoholu? Zare-
aguj, bo to może uratować życie. 
Okres zimowy jest szczególnie 
niebezpieczny dla takich osób. 
Spadki temperatury i zmieniające 
się warunki atmosferyczne są po-
tencjalnym zagrożeniem dla życia 
i zdrowia osób bezdomnych oraz 
samotnych.

Policjanci, jak co roku, włączają 
się w działania mające pomóc oso-
bom bezdomnym przetrwać trudny 
okres zimowy. Wraz z pracownikami 
Ośrodka Pomocy Społecznej starają 
się pomóc osobom potrzebującym, a 
także monitorują potencjalne miejsca, 
w których takie osoby mogłyby prze-
bywać. W tej kwestii nieoceniona jest 
również pomoc ze strony mieszkań-
ców. Dlatego zwracamy się z prośbą, 
aby nie pozostać obojętnym na czy-
jeś nieszczęście. Jeśli widzisz osobę 
bezdomną lub potrzebującą, zgłoś to 
na Posterunku Policji w Dusznikach-
-Zdroju lub poinformuj Komisariat 
Policji w Polanicy-Zdroju, tel. 748 752 
700 lub Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dusznikach-Zdroju, tel. 748 669 133 
Taki niewielki gest może uratować 
niejedno życie. 

inf. Posterunku Policji
w Dusznikach-Zdroju

Zieleniec Ski Arena
zaprasza szczególnie
Sezon narciarski 2020/21, choć w 
nieco zmienionej formie, wystar-
tował już na początku grudnia. 
Wybierając się na narty do Ziele-
niec Ski Areny należy pamiętać o 
przestrzeganiu zasad funkcjono-
wania w obecnym stanie epidemii.

W odróżnieniu od dotychczaso-
wych sezonów narciarskich, na entu-
zjastów białego szaleństwa czeka kil-
ka zmian. Do 27 grudnia zamknięta 
pozostanie baza noclegowa. Dostęp-
na będzie jedynie dla osób:
a) korzystających z tych usług w ra-

mach podróży służbowej, o której 
mowa w art. 775 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 
lub podróży wykonywanej w związ-
ku z czynnościami służbowymi lub 
zawodowymi, lub związanymi z wy-
konywaniem działalności gospo-
darczej,

b) będących zawodnikami korzysta-
jącymi z tych usług w czasie zgru-
powań i współzawodnictwa sporto-
wego,

c) będących osobami wykonujący-
mi zawód medyczny w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności lecz-
niczej,

d) będących pacjentami i ich opieku-
nami, w celu uzyskania świadczenia 
opieki zdrowotnej.
Również do 27 grudnia ograni-

czona pozostanie działalność ba-
rów i restauracji – te będą serwo-
wać dania jedynie na wynos.

Bez zmian natomiast funkcjonować 
będą nasze szkoły narciarskie oraz 
wypożyczalnie sprzętu.

Wyciągi będą czynne codziennie 
od godziny 9:00 do 21:00.

Do dyspozycji będziecie mieli 30 
kolei i wyciągów – wszystkie w ra-
mach jednego karnetu.

Szkoły narciarskie i wypożyczalnie 
będą pracować w godzinach otwarcia 
tras narciarskich i będą funkcjono-
wać jak dotychczas.

Powyższe ustalenia obowiązują 
na dzień 30 listopada zgodnie z za-
sadami opublikowanymi przez Głów-
ny Inspektora Sanitarny w porozu-
mieniu z Ministerstwem Zdrowia. O 
wszelkich kolejnych zmianach bę-
dziemy niezwłocznie informować. 
Mamy nadzieje, że będą to już zmiany 
wyłącznie na lepsze.

Będąc na stoku nar-
ciarskim pamiętajmy 
o zachowaniu zasad 
bezpieczeństwa.
Obowiązuje:
 � zakrywanie ust i nosa bezwzględnie 
przez cały czas pobytu w ośrodku, 

 � zachowanie dystansu przede 
wszystkim w kolejkach do stoku i 
do kasy, 

 � jak najczęstsza dezynfekcja rąk,
 � unikanie skupisk i podawania dłoni,
 � unikanie płacenia gotówką. 

Rekomenduje się, aby – o ile to 
możliwe i nie będzie powodowa-
ło gromadzenia się osób w kolej-
ce do przejazdu urządzeniami trans-
portu linowego – na jednym krześle 
lub w jednej gondoli miejsca zajmo-
wały osoby zamieszkujące w jednym 
gospodarstwie domowym lub mające 
wspólny nocleg lub wspólnie podró-
żujące do stacji turystyczno-narciar-
skiej.

inf. Zieleniec Ski Arena

Kto odpowiada
za jezdnie i chodniki zimą
W związku z rozpoczynającym 
się okresem zimowym przypo-
minamy o obowiązku zimowego 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie chodników położonych 
wzdłuż posesji, spoczywającym na 
właścicielach, zarządcach i użyt-
kownikach 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. Jedno-
cześnie zabrania się wyrzucania wyżej 
wymienionych nieczystości na jezd-
nię, do kratek ściekowych bądź koszy 
ulicznych. 

DZK pomoże
Istnieje możliwość podpisania odpłat-
nej umowy z Dusznickim Zakładem 
Komunalnym na świadczenie usług 
w powyższym zakresie, co pozwoli za-

oszczędzić czas i wysiłek poświęco-
ny na zimowe utrzymanie chodników 
przylegających do nieruchomości, a 
także zwolni od odpowiedzialności cy-
wilnej za zdarzenia zaistniałe na ob-
sługiwanym przez nas terenie. 

Odbiór popiołu
Popiół z domowych palenisk należy 
gromadzić w workach do tego prze-
znaczonych. Jego odbiór w okresie zi-
mowym odbywa się nie rzadziej niż 
raz na dwa tygodnie. Istnieje moż-
liwość zaopatrzenia się w bezpłatne 
worki na popiół, które po zapełnieniu 
należy wystawiać przy pojemnikach 
na odpady komunalne. Zapotrzebo-
wanie na worki można zgłaszać bez-
pośrednio w siedzibie Dusznickiego 
Zakładu Komunalnego przy ul. J. Sło-
wackiego 32A, telefonicznie pod nu-
merem 748 627 632 lub mailowo na 
adres dzk@duszniki.pl.

Odśnieżanie 
ulic
Za stan ulic odpowiada Dusznicki Za-
kład Komunalny. Kiedy widzicie, że 
droga jest nieprzejezdna prosimy o 
kontakt pod numer 748 627 632. Nu-
mer dostępny jest w godzinach 6:00-
15:00. 

Jeśli zaobserwujecie jakiekolwiek 
zagrożenie spowodowane złym sta-
nem dróg lub chodników w okresie 
zimowym, niezwłocznie poinformuj-
cie o tym Dusznicki Zakład Komunal-
ny, tel. 748 627 620 lub Urząd Miejski 
w Dusznikach-Zdroju, tel. 748 697 680 
lub 748 697 689. 

Za przejezdność drogi Wojska Pol-
skiego od Papierni przez Stalowy 
Zdrój (dawn. Blachownia) do Zieleńca 
oraz jezdni ul. Dworcowej (od skrzy-
żowania z DK 8) do Łężyc odpowiada 
Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodz-
ku, 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 Kra-
jowych i Autostrad, Rejon w Kłodz-
ku, tel. 748 672 262 lub 748 672 263 
wew. 13. 

inf. UM

„Ziemia Kłodzka –
czyste powietrze” 
– koniec nabóru

Zakończył się nabór wniosków do 
projektu „Ziemia Kłodzka – czyste 
powietrze (wymiana wysokoemisyj-
nych źródeł ciepła w budynkach i lo-
kalach mieszkalnych na terenie Gmi-
ny Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, 
Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczyt-
na, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)”. 

W Dusznikach-Zdroju zostało 
złożonych 65 wniosków na kwo-
tę blisko 671 tys. zł. Podczas trwa-
nia naboru z pomocy w Punkcie Kon-
taktowym skorzystało blisko 120 
osób. Przypomnijmy, że uzyskaną w 
ramach programu „Ziemia Kłodz-
ka-czyste powietrze” dotację można 
przeznaczyć m.in.: na: wymianę obec-
nej instalacji na instalację źródeł cie-
pła opartych o odnawialne źródła 
energii – OZE (np. pompa ciepła), in-
stalację kotłów spalających biomasę, 
instalację kotłów spalających paliwa 
gazowe, instalację ogrzewania elek-
trycznego zasilane z OZE. W chwili 
obecnej trwa proces oceny wniosków. 
O wynikach naboru będziemy in-
formować w lutym 2021.

UM
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Taka zima nas zabije!
STOWARZYSZENIE GMIN GÓRSKICH RP WALCZY O TURYSTYCZNY SEZON ZIMOWY

Samorządowcy zrzeszeni w Poro-
zumieniu Gmin Górskich twier-
dzą, że możliwy jest bezpieczny - 
pod kątem epidemicznym – sezon 
zimowy. Apelują do premiera Ma-
teusza Morawieckiego o spotka-
nie, by rząd złagodził obostrzenia, 
gdyż ich utrzymanie oznacza klę-
skę dla wielu rodzin. W pracach 
grupy samorządowców od począt-
ku bierze udział burmistrz Dusz-
nik-Zdroju Piotr Lewandowski.

PSamorządowcy spotkali się po raz 
pierwszy 3 grudnia w Bukowinie 
Tatrzańskiej na konferencji pod ha-
słem „Polska Zima Razem”. Spotkanie 
było transmitowane online, a podczas 
jego trwania przedstawiono postulaty 
mające na celu ratowanie przedsię-
biorców przed bankructwami jeszcze 
tej zimy. 

Bardzo mocno podkreślano, że 
branża nie boi się reżimu sani-
tarnego i jest na niego gotowa. 
– Wszyscy zdajemy sobie sprawę z 
tego, że walczymy o przetrwanie, że 
te najbliższe miesiące będą decydu-
jące, dlatego też przygotowaliśmy re-
alne propozycje, które dają możli-
wość funkcjonowania poszczególnych 
branż turystycznych. (...) Jesteśmy 
przekonani, że w oparciu o zasady 
przestrzegania reżimu sanitarnego 
możemy zapewnić funkcjonowanie 
poszczególnym branżom turystycz-
nym – mówił wójt gminy Kościelisko 
Roman Krupa.

Samorządowcy zwracali uwagę, że 
turystyka zimowa w górach to zło-
żony system naczyń połączonych, a 
brak jednego z elementów, jak nocle-
gi, restauracje i atrakcje, wpływa bez-
pośrednio na pozostałe. 

Włodarze gmin zaproponowali, aby 
korzystanie z usług hotelarskich, re-
stauracji czy basenów było możliwe 
na podstawie aktualnych negatyw-
nych wyników testów antygenowych, 
dla osób posiadających status ozdro-
wieńca oraz dla osób posiadających 
pozytywny wynik badania na obec-
ność we krwi przeciwciał. Wśród 
postulatów przedstawiono propozy-
cję, aby ferie zimowe były rozłożo-

ne na 10 tygodni – od 4 stycznia do 
14 marca. Samorządowcy apelowali o 
umożliwienie im spotkania z premie-
rem Mateuszem Morawieckim. – Nie 
bądźmy frajerem Europy – apelo-
wał burmistrz Karpacza, podkreśla-
jąc, że kraje alpejskie, a także Czechy 
i Słowacja już szykują się na otwarcie 
obiektów turystycznych w sezonie zi-
mowym. I to tam mogą wyjechać pol-
scy turyści.

Kolejna konferencja odbyła się 11 
grudnia w Szczyrku. Do tego czasu 
nie odbyło się spotkanie z premierem, 
choć samorządowcy otrzymali sygna-
ły, że apel do bezpośredniego otocze-
nia premiera dotarł. – Rozumiemy, że 
ostatnie dni były bardzo napięte, ale 
ponawiamy prośbę. Trzeba znaleźć 
czas, by porozmawiać z gminami gór-
skimi i przedstawicielami przedsię-
biorców oraz mieszkańców, którzy tej 
zimy znaleźli się w bardzo trudnej sy-
tuacji – apelował Lewandowski.

Sytuacja od poprzedniej konferen-
cji zmieniła się o tyle, że rząd otwo-
rzył wyciągi narciarskie, jednak hote-
le i restauracje pozostały zamknięte 
dla turystów.

Zdaniem samorządowców i przed-
stawicieli branży turystycznej, sytuacja 
w gminach turystycznych staje się 
dramatycznie trudna. Samorząd Świe-
radowa-Zdroju, aby zilustrować skalę 
dramatu w gminach górskich, umie-
ścił w internecie licznik strat gminy, 
właścicieli obiektów noclegowych, ga-
stronomicznych i pracowników bran-
ży turystycznej.

Jak usłyszeliśmy podczas konfe-
rencji, żadna z rekompensat ofero-
wanych przez państwo nie wyrówna 
strat poniesionych w wyniku obo-
strzeń wywołanych przez epidemię 
COVID-19. Bez pracy zimą nie do-
czekamy wiosny – podkreślano. Wójt 
Kościeliska Roman Krupa wskazał, 
że pomoc z tarcz – zarówno 6.0, jak 
i PFR, nie trafi do części rodzinnych 
biznesów, które oferują miejsca noc-
legowe. Wójt Bukowiny Tatrzańskiej 
Andrzej Pietrzyk podał, że rodziny, 
które żyją z turystyki mogą stra-
cić tej zimy ok. 80 proc. dochodu. 

Zaznaczył, że przychód z tego se-
zonu to niemal 75 proc. wpływów 
z całego roku.

Wtórował mu burmistrz Szczyr-
ku Antoni Byrdy: – Musimy zrobić 
wszystko, aby tej zimy wyciągi, ośrod-
ki narciarskie, hotele, pensjonaty i 
różne najmniejsze nawet biznesy, mo-
gły pracować. (...) Nie chcemy zasił-
ków, chcemy pracować!

Burmistrz Karpacza Radosław Ję-
cek wskazywał, że większość właści-
cieli obiektów nie wie, co odpowie-
dzieć na pytania gości o rezerwacje. 
– Dziś wiemy, że do 27 grudnia bran-
że hotelarska i gastronomiczna są za-
mknięte. I nic więcej. (…) Natomiast do 
Czech można już jechać do restaura-
cji czy hotelu. Stoki są tam urucha-
miane. Austria wie, że otwiera się 7 
stycznia. Ludzie planują wyjazdy dziś. 
Oni przejadą tylko przez nasze miej-
scowości i zostawią pieniądze zagrani-
cą – wskazywał.

Stowarzyszenie Gmin Górskich do 
11 grudnia było nieformalną inicjaty-
wą. Tego dnia w Szczyrku z inicjatywy 
włodarzy gmin Bukowina Tatrzańska, 
Duszniki-Zdrój, Kościelisko, Karpacz, 
Szczyrk i Świeradów Zdrój podpisano 

list intencyjny dotyczący powołania 
wspólnej organizacji – Stowarzysze-
nia Gmin Górskich RP. – Od wscho-
du do zachodu Polski gmin górskich 
jest 203. To zaproszenie dla wszyst-
kich – podkreślał burmistrz Szczyrku 
Antoni Byrdy.

Burmistrz Lewandowski dwukrotnie 
spotkał się on-line z dusznickimi ge-
storami. Nasze hotele "świecą pustak-
mi", część restauracji oferuje swoje 
potrawy na wynos i z dowozem. Ca-
łość dopełnia niepewność do tego jak 
ma wyglądać przyszłość branży po 27 
grudnia.

17 grudnia podczas konferencji 
minister zdrowia ogłosił kwaran-
tannę narodową od 27 grudnia do 
17 stycznia. W tym czasie stoki nar-
ciarskie, hotele, restauracje mają być 
zamknięte, a podróżowanie nawet w 
celach służbowych zakazane.

Turyści nie wyjadą za granicę, jak 
obawiali się nasi rodzimi przedsię-
biorcy, gdyż inne kraje europejskie 
również zamrażają turystykę. Dla 

branży to jednak marne pocieszenie 
i żaden ratunek, zwłaszcza, że właści-
ciele wyciągów ponieśli już najwięk-
sze koszty naśnieżając stoki, a hotele 
i restauracje nie funkcjonują normal-
nie od wielu miesięcy.

O kondycji branży mogą świad-
czyć słowa Tadeusza Gołebiowskiego, 
własciciela sieci Hoteli Gołebiewski. – 
Miesięcznie do utrzymania hoteli mu-
szę dopłacać 4,5 mln zł. Wytrzymam 
jeszcze najwyżej miesiąc. (...) Na utrzy-
manie płynności musiałem zaciągnąć 
30 mln zł kredytu, ale to już zostało 
wydane w 90 proc. – mówił na ante-
nie TVN24.

Przyjęcie środków w ramach tarczy 
antykryzysowej zobowiązało przedsię-
biorców do prowadzenia działalności 
przez pewien okres, w tym nie ogła-
szanie upadłości. W związku z czym 
wg. danych COIG wzrasta liczba po-
stepowań restrukturyzacyjnych, a spa-
da ogłaszanych bankructw. Od stycz-
nia do końca września 2020 roku 
bankructwo ogłosiło 515 firm (505 w 
2019), a do restrukturyzacji przystąpi-
ło 564 (315 w 2019).  

sk

Lepiej umrzeć na Covid, niż z głodu? Podczas konferencji samorządowcy i przedsiębiorcy z gmin górskich apelowali
do władz o możliwość prowadzenia turystycznej działalności w sezonie zimowym (fot. miasto Szczyrk)

„Finał z głową” przełożony
z powodu narodowej kwarantanny

DUSZNIKI GRAJĄ Z WIELKĄ ORKIESTRĄ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W niedzielę 10 stycznia nasze 
miasto miało po raz kolejny za-
grać wspólnie z Wielką Orkie-
strą Świątecznej Pomocy. Jednak 
tego dnia wolontariusze nie wyj-
dą na ulicę. Tuż przed wysłaniem 
tego numeru „Kuriera” do druku 
Jerzy Owsiak poinformował me-
dia, że Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy został prze-
sunięty na 31 stycznia. Powodem 
tej decyzji są nowe obostrzenia, 
ogłoszone przez rząd 17 grudnia 
– od 28 grudnia do 17 stycznia bę-
dzie obowiązywała tzw. narodowa 
kwarantanna.

W nadchodzącym 29. finale orkie-
stra będzie zbierać pieniądze na za-
kup sprzętu dla laryngologii, otola-
ryngologii i diagnostyki głowy. W 
naszym mieście planowane są licyta-
cje oraz koncert. Te wydarzenia od-
będą się tradycyjnie w Teatrze Zdro-
jowym im. F. Chopina (o szczegółach 
będziemy informować w późniejszym 
terminie). Odbędzie się również bieg 
„Policz się z cukrzycą”. Jego dystans 
to 5 km, a każdy uczestnik sam wy-
znacza sobie trasę. Aby wziąć udział 
w biegu, należy zapisać się online po-
przez platformę Slot Market. Zapisy 
potrwają do 3 stycznia lub do wyczer-

pania limitu miejsc. Dla wszystkich 
uczestników Miejski Ośrodek Kul-
tury i Sportu oraz Tauron Duszniki 
Arena przygotuje upominki, a dla naj-
lepszych Herosów – nagrody. Pamię-
tajmy, że impreza ma charakter cha-
rytatywny, a opłata rejestracyjna zasili 
zbiórkę finałową. Szczegóły dotyczące 
biegu można znaleźć na stronie www.
wosp.pl/final/bieg

inf. MOKiS
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Pod ciężarem
pandemii

XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ, 19 LISTOPADA

Nie ma dziedziny, w której koronawirus nie odcisnąłby swojego piętna. Konieczność izolacji powoduje 
duże utrudnienia w naszym życiu prywatnym, ale też gminy: od ograniczeń w funkcjonowaniu ratusza 
i miejskich jednostek – po konieczność zaciskania gminnego pasa.

W październiku rada nie pracowa-
ła, korzystając z przesuniętej przerwy 
wakacyjnej. A kiedy już przyszło do 
obrad listopadowych, po raz drugi od 
początku pandemii musiała przejść na 
zdalny tryb pracy. W sesji wzięli udział 
niemal wszyscy radni (nieobecny był 
Stanisław Puchniak), dyrektorzy jed-
nostek gminy, a także chorujący na 
COVID-19 burmistrz Piotr Lewan-
dowski. 

Powrót koparki
Tym razem nikt nie zgłaszał zmian do 
porządku obrad, więc z marszu przy-
stąpiono do punktu „Zapytania do dy-
rektorów jednostek podległych oraz 
wystąpienia zaproszonych gości”.

Pierwszy zabrał głos radny Ryszard 
Olszewski, interweniując po raz kolej-
ny w sprawie długotrwałego wycieku 
wody na ul. Słonecznej. Prezes DZK 
Sławomir Szymaszek przyznał, że za-
kład wie o tej niewielkiej awarii. Za-
pewnił, że będzie ona wkrótce usuwa-
na, tak jak i inne, jak tylko koparka 
wróci z przedłużającego się remontu. 
– Panie prezesie, już dzisiaj przyjecha-
ła koparka, będziemy walczyć – uzu-
pełnił radny Marcin Zuberski, kie-
rownik Działu Technicznego w DZK.

O potrzebie naprawy latarni, leżą-
cej przy Alei Sybiraków i łączniku 
do Alei Chopina, przypomniał wice-
przewodniczący rady Robert Kowal. 
– Mam nadzieję, że ją szybko napra-
wicie, bo to już ponad dwa miesiące, 
a bardzo to nieładnie wygląda i jest 
przede wszystkim niebezpiecznie – 
wytknął. Prezes Szymaszek potwier-
dził, że i w tym przypadku zwłoka spo-
wodowana była brakiem koparki.

Wokół Areny
Czy to prawda, że za dwa-trzy ty-
godnie będzie już można na Tau-
ron Arenie biegać na nartach? Czy 
może będzie tak, że trwają przygoto-
wania do imprezy i nikt z zewnątrz 
nie będzie mógł wchodzić na trasy 
– to kolejne pytanie Kowala, skiero-
wane do dyr. MOKiS Magdaleny Ki-
janki. – Jesteśmy po wizytacji, po in-
spekcji przedstawiciela federacji IBU 
i została podjęta decyzja, że pierwsze 
rozprowadzanie jakiegokolwiek śnie-
gu będzie miało miejsce przełomie 
grudnia – wyjaśniła. Wiceprzewodni-
czący poprosił, żeby informacje w tej 

sprawie zostały podane do publicznej 
wiadomości w internecie, żeby nikt 
nie poczuł się wprowadzony w błąd. 
Bowiem na jednym z portali narciar-
skich  już ukazała się informacja, że 
trasy będą wkrótce dostępne.

Czy audyt w MOKiS jest już za-
kończony, czy jest protokół, a jeśli 
jest, to dlaczego Komisja rewizyjna 
jeszcze go nie otrzymała? – to pytania 
przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 
Małgorzaty Hołyst. Burmistrz wyja-
śnił, że firma wykonująca audyt zasu-
gerowała dodatkowe czynności,  dla-
tego przygotowywany jest aneks do 
umowy, którym poszerzony zostanie 
zakres i wydłużony termin kontroli. 
Podniesie to jednak koszt audytu. Za-
pewnił, że jak tylko protokół końco-
wy będzie gotowy, radni oczywiście go 
otrzymają. Aneksowanie skrytykował 
Robert Kowal, sugerując, że te dodat-
kowe czynności powinny być od razu 
przewidziane w umowie.

Na jakich warunkach na Jamro-
zowej Polanie pracuje instalacja 
wytwarzająca śnieg? – interesował 
się radny Piotr Zilbert. Dyr. Kijanka: 
na zasadzie umowy użyczenia z fir-
mą SnowFactory, w celu przetestowa-
nia urządzenia. Zilbert: – A kto płaci 
za prąd, za wodę, za ropę do agrega-
tu, który tam jest wykorzystywany, kto 
zapłacił za ustawienie tych kontene-
rów? Kijanka: kosztem MOKiS będzie 
zużycie prądu i wody. Jedno i drugie 
urządzenie pobiera znacznie mniej w 
porównaniu do armatek śnieżnych.

Zilbert: – Czy są już podpisa-
ne jakieś umowy sponsorskie na 
organizację Mistrzostw Europy? 
Czy jest podpisana umowa z Polskim 
Związkiem Biathlonu czy z IBU, któ-
ry to będzie finansował i czy jakieś 
inne umowy tego typu na sponso-
ring są podpisane? Ile pieniędzy mi-
strzostwa będą kosztowały? Prosiłem 
dwa miesiące temu o preliminarz, nie 
otrzymałem. Bardzo proszę, żeby taki 
preliminarz został przedstawiony rad-
nym.

– Tak jak wcześniej powiedziałam, 
wczoraj zakończyła się druga inspek-
cja przedstawicieli IBU, podczas której 
omawiane były również zasady bran-
dingu, na podstawie których już prak-
tycznie dopinamy ofertę sponsorską, 
która zostanie przekazana i z którą 
będziemy pracowali z naszymi poten-
cjalnymi sponsorami. I na tej podsta-
wie dopiero będziemy mogli podpisać 

umowy. Bo federacja narzuciła nam 
dodatkowe wymagania, co do miejsc 
sponsoringowych. Natomiast umo-
wa z Polskim Związkiem Biathlonu 
oraz deklaracja współpracy, trójstron-
na, między federacją, PZB a MOKiS, 
mają zostać ostatecznie podpisane do 
końca listopada.

Pierwszy, roboczy preliminarz im-
prezy został wcześniej radnym prze-
kazany, ale cały czas trwają nad nim 
prace, bo nie wszystkie koszty są jesz-
cze znane – uzupełniła dyrektorka. 
Zapewniła, że jak tylko powstanie 
ostateczna wersja dokumentu, to zo-
stanie on radnym dostarczony.

I wzdłuż 
granicy
Radny Wojciech Kuklis: – Czy ma 
pani jakiś gotowy plan, ewentualnie 
jakiś pomysł na to, aby… mam nadzie-
ję, no, wszyscy mamy taką nadzieję, 
że sezon zimowy ruszy… aby utrzy-
mywać trasy biegowe w Zieleń-
cu. Chodzi mi głównie o tę od kamie-
nia Rübartscha do Orlicy. Bo możemy 
mieć tutaj taki problem, że będą tra-
sy zadeptywane przez turystów, któ-
rzy będą chcieli wejść na wieżę wido-
kową. Czy mamy jakiś ratrak, który 
może ewentualnie stacjonować w Zie-
leńcu? Czy podpisać jakąś umowę z 
jakimś gestorem z Zieleńca, żeby tę 
trasę utrzymywał? Bo jak wiemy, jest 
bardzo duże zainteresowanie narciar-
stwem biegowym. Lata ubiegłe poka-
zały, że nie funkcjonowało to na tyle 
dobrze, jakbyśmy chcieli i jakbyśmy 
sobie wyobrażali, że będzie to funk-
cjonowało.

Magdalena Kijanka: – W ubiegłym 
roku, niestety, problem był z dojaz-
dem ratraka na Zieleniec. Ratrak 
stacjonuje na Tauron Duszniki Are-
na, ponieważ jest tu nam potrzebny 
w bieżącym przygotowaniu tras. (…) 
Oczywiście, jeśli tylko warunki śnie-
gowe na to pozwolą, ten ratrak będzie 
jeździł na Zieleniec. Była przepro-
wadzona rozmowa z panem burmi-
strzem i jasno zostało powiedziane, że 
te trasy muszą być utrzymane. 

Dyrektorka dodała, iż jest szansa, 
że MOKiS zostanie doposażony w do-
datkowy sprzęt, który będzie służył do 
utrzymywania tras na arenie. Wów-
czas można się będzie zastanowić nad 
przeniesieniem ratraka na stałe do 
Zieleńca. – Na pewno będziemy się 

starać, aby te trasy zostały tam utrzy-
mane w należytym porządku.

– Były dwa ratraki, jeden stacjono-
wał na Zieleńcu, drugi w Dusznikach. 
Dwa lata temu ten jeden sprzedaliśmy 
i miał być zakupiony następny – przy-
pomniał Robert Kowal. Dopytywał, co 
się stało z pieniędzmi ze sprzedaży, 
które miały stanowić wkład własny 
na zakup nowego ratraka, i kiedy ten-
że będzie mógł być dokupiony, żeby 
utrzymywać trasy w Zieleńcu.

Dyr. Kijanka skonkretyzowała, że 
MOKiS ma przyznane środki mini-
sterialne na zakup nowego ratraka, 
a ten obecnie używany, mniejszy, tra-
fi do Zieleńca, jeśli uda się tam wygo-
spodarować jakieś miejsce.

Burmistrz przypomniał, że ratrak 
został sprzedany, żeby zakupić więk-
szy. Pieniądze ze sprzedaży trafiły do 
budżetu miasta. Nie było wówczas 
możliwości uzyskania dofinansowa-
nia. Potem były dalsze starania o 
środki na zakup nowego sprzętu, roz-
mowy w Ministerstwie Sportu, w koń-
cu nawet niedawna wizyta ministry 
sportu na Jamrozowej Polanie. Na ba-
zie tych rozmów i planów MOKiS zło-
żył wniosek o dofinansowanie zakupu 
sprzętu. Wniosek został rozpatrzony 
pozytywnie. Pozostaje jeszcze jednak 
kwestia wkładu własnego. Prowadzo-
ne są starania, by został on pokry-
ty ze sponsoringu lub innych źródeł, 
by nie trzeba było wydawać środ-
ków z budżetu miasta. – W tym do-
finansowaniu przyznanym przez 
Ministerstwo Sportu są też inne 
urządzenia (…): skutery, quad na 
gąsienicach… Jeśli te zakupy zosta-
ną zrealizowane, to pomoże nie tylko 
w przygotowaniu tras w Zieleńcu, ale 
też (…), jeśli warunki pozwolą, np. na 
łąkach poborowinowych.

Wiceprzewodniczący zadeklarował, 
że trzyma kciuki, by te zakupy zosta-
ły zrealizowane, jednocześnie zaapelo-
wał, by do tego czasu trasy biegowe 
w Zieleńcu były utrzymywane, choć-
by poprzez zlecenie tego zadania pod-
miotowi prywatnemu. 

W przedszkolu 
i w szkole
Robert Kowal zapytał jeszcze dyrek-
torkę przedszkola Violettę Żurek, kie-
dy placówka zacznie funkcjonować 
w normalny sposób. – Na dzień dzi-
siejszy sytuacja właściwie niewiele się 

zmieniła, bo wróciły, łącznie ze mną, 
trzy osoby, ale odeszły następne czte-
ry (…). Więc w tej chwili brakuje mi 
osiem osób personelu. Myślę, że od 
poniedziałku będziemy mogli przyjąć 
trochę dzieci więcej, niż w tej chwili, 
jeśli oczywiście sytuacja się nie zmie-
ni. (...) Tak planujemy, bo wraca jeden 
nauczyciel od poniedziałku, we wto-
rek wraca jedna osoba z obsługi. (…) 
Jeśli wszystkie panie wrócą do pracy, 
jeśli również nauczanie zdalne w szko-
łach będzie zakończone i będzie cała 
obsługa personelu, oczywiście chcie-
libyśmy normalnie pracować. Ale na 
dzień dzisiejszy trudno mi jest powie-
dzieć, jak sytuacja będzie wyglądała.

A jak wygląda sytuacja w szkole? – 
zapytała przewodnicząca rady Alek-
sandra Hausner-Rosik. Dyrektorka 
Miejskiego Zespołu szkół Renata Bro-
dziak: – Zgodnie z zaleceniami Mini-
sterstwa Edukacji, jesteśmy, od klas 
pierwszych włącznie do klas szkoły 
średniej, na zdalnym nauczaniu. Nie-
mniej jednak te przepisy ministerial-
ne zobligowały nas do tego, żeby dla 
pewnej grupy uczniów zajęcia organi-
zować na terenie szkoły. Dotyczy to 
uczniów z orzeczeniami o stopniu nie-
pełnosprawności, dotyczy to również 
takich dzieci, które nie mają warun-
ków technicznych do odbywania ta-
kich zajęć w domu. Mieliśmy również 
obowiązek uruchomienia świetli-
cy, ale do świetlicy mieliśmy obowią-
zek przyjąć przede wszystkim dzieci 
rodziców, którzy nie mają możliwo-
ści zapewnienia opieki, rzeczywiście 
pracują. Na ten moment w świetlicy 
ta liczba dzieci się codziennie zmie-
nia, ale mamy do dziesięciorga dzieci 
włącznie. Te dzieciaki, oprócz tego, że 
są zaopiekowane przez panie ze świe-
tlicy, to również panie ze świetlicy z 
tymi dziećmi biorą udział w zdalnych 
lekcjach. No bo nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej prowadza te lekcje 
zdalne. Kilkoro uczniów z orzeczenia-
mi również korzysta z lekcji zdalnych 
na terenie szkoły oraz części zajęć, 
które są prowadzone bezpośrednio 
z uczniem. I tutaj wykorzystujemy 
przede wszystkim nauczycieli, którzy 
są zatrudnieni jako nauczyciele wspie-
rający proces edukacyjny. 

– Przepisy pozwalają na prowadze-
nie treningów sportowych, dlatego też 
akurat grupa łyżwiarzy była ostatnio 
w Tomaszowie Mazowieckim, więc 
oni byli poza szkołą. Natomiast, jeże-



516 .12 .2020 -  15 .01 .2021 KURIER DUSZNICKI

li chodzi o piłkarzy i biathlonistów, 
no to tutaj treningi się odbywają i ci 
uczniowie też mają możliwość, bez-
pośrednio po treningu, skorzystania 
ze sprzętu szkolnego. Żeby nie tracić 
czasu na dojazd, to po prostu mogą 
na terenie szkoły uczestniczyć w lek-
cjach zdalnych. Zatem na ten moment 
sytuacja jest opanowana, jeśli chodzi 
o kwestie dotyczące sprzętu. Rów-
nież jeżeli chodzi o samą formę pro-
wadzenia zajęć, to uważam, że jest to 
całkiem w porządku. Nie mam, całe 
szczęście, takich problemów, jak pani 
dyrektor przedszkola, bo mam prawie 
stuprocentową frekwencję, jeśli cho-
dzi o moich nauczycieli.

Mięczaki nie czytają
Czy małże monitorują już stan ja-
kości wody na ujęciu na Bystrzy-
cy Dusznickiej? – interesował się 
Piotr Zilbert. Chodzi o metodę, w któ-
rej dzięki organizmom żywym ocenia 
się potencjalnie szkodliwe oddziały-
wanie równocześnie wielu czynników 
na te organizmy. Podczas sesji nad-
zwyczajnej 24 kwietnia br., po długiej 
dyskusji, rada przeznaczyła w bieżą-
cym budżecie środki na wypróbowa-
nie takiego rozwiązania. – Ten system 
monitoringu nie został wprowadzony 
– oznajmił Sławomir Szymaszek. Pre-
zes uważa, że małże u nas się jednak 
nie sprawdzą. 

Radna Patrycja Bednarz: – Z tego, 
co pamiętam, jak rozmawialiśmy o 
tym systemie, to tam była możliwość 
przetestowania tego przez jakiś czas. 
Więc my żeśmy go ani nie przete-
stowali… I stwierdziliśmy, że on się 
u nas nie sprawdzi, tak? Czyli rozu-
miem, że mamy jakieś inne rozwią-
zanie, żeby chronić ludzi przed zabru-
dzona wodą?

– Te małże nie nauczyły się czytać 
rozporządzenia i nie wiedzą, co jest ta-
kie szkodliwe – odparł prezes. Jego 
zdaniem biomonitoring jest dobry, 
ale w przypadku skażenia chemiczne-
go, kiedy np. samochód wpadnie do 
wody. Ale jego skuteczność w przy-
padku niezbyt intensywnego skaże-
nia bakteriami jest niewielka. Z kolei 
duże skażenie rozpoznają sami pra-
cownicy.

Z tym ostatnim nie zgodziła się 
Bednarz, przypominając, że pracow-
nicy nie alarmowali odpowiednio 
wcześnie w przypadku ostatniego po-
ważnego skażenia. – Chcemy móc w 
miarę szybko zareagować, żeby taka 
woda jak najszybciej została przez nas 
wykryta – podkreśliła. 

Szymaszek odparł, że gmina ma 
dużo poważniejsze zadania – trzeba 
znaleźć zapasowe źródła wody. Jest 
kilka potencjalnych miejsc, jest też już 
zgoda Lasów Państwowych na prze-
prowadzenie odwiertów badawczych 
na ich terenie. I na to – zdaniem pre-
zesa – należy gromadzić środki. Bio-
monitoring byłby wisienką na torcie, 
gdyby wszystko inne było już zała-
twione.

– Panie prezesie, my na ten temat 
prawdopodobnie nie mamy żadnej 
wiedzy. Wydawało mi się, że to jest 
wasza propozycja, myśmy tylko zna-
leźli na to pieniądze – zauważył Zil-
bert. Zgodził się, że problem dodatko-
wych źródeł wody jest bardzo istotny 
i przypomniał, że jest jeszcze do wy-
miany dość znaczna ilość sieci wodo-
ciągowej, z kolektorem w ul. Zdrojo-
wej na czele.

Koronawirus 
w ratuszu
W ramach punktu „wyjaśnienia doty-
czące spraw poruszanych na ostatnich 
komisjach i sesji” burmistrz poinfor-
mował, że w związku z zaostrzeniem 
pandemii większość pracowników 
Urzędu Miasta przeszła na pracę zdal-

ną. Aktualnie cztery osoby i naj-
prawdopodobniej także piąta, są 
zakażone koronawirusem. Są też 
urzędnicy na kwarantannie. W efek-
cie funkcjonowanie ratusza jest moc-
no utrudnione. – W tym wszystkim 
próbujemy jednak dotrzymywać ja-
koś wszelkich terminów i ta praca 
zdalna jest wykonywana, jest nadzoro-
wana bezpośrednio przeze mnie. No i 
na co dzień oczywiście przez sekreta-
rza – zapewnił Lewandowski. Podzię-
kował pracownikom za to, że stara-
ją się, jak mogą, żeby urząd pomimo 
wszystko w miarę normalnie funkcjo-
nował.

Kolejna informacja – do 30 listo-
pada br. przedłużony został termin 
składania wniosków o dofinansowa-
nie wymiany źródła ciepła z projektu 
„Ziemia Kłodzka – czyste powietrze”.

Do rozstrzygnięcia pozostaje kwe-
stia uruchomienia skibusa – decyzja 
będzie zależała głównie od tego, czy 
rząd poluzuje obostrzenia dla turysty-
ki. Burmistrz poprosi radnych o spo-
tkanie w tej sprawie, kiedy będą już 
znane konkrety.

Jak przebiegają miejskie inwesty-
cje? – Wieża widokowa jest już prak-
tycznie na ukończeniu, jeśli chodzi o 
kwestie konstrukcyjne. No ale jeszcze 

końca jest zgodny z obowiązującym 
prawem.

Projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia wysokości opłat za 
korzystanie z cmentarza komunal-
nego na terenie Gminy Duszniki-
-Zdrój przyjęto dwunastoma głosami, 
wstrzymali się od głosu Patrycja Bed-
narz oraz Ryszard Olszewski. Radny 
powiedział, że miasto powinno naj-
pierw zapewnić bezpieczne dojście do 
cmentarza od strony przejścia dla pie-
szych na drodze nr 8 i od strony par-
kingu, a dopiero potem podwyższać 
opłaty. Te dotychczasowe nie były ak-
tualizowane od 2010 r., dlatego wzrost 
jest wysoki. Np. udostępnienie miejsca 
pod grób murowany pojedynczy na 
20 lat kosztuje teraz 540 zł (poprzed-
nio 300 zł). Mniej zapłacimy za poje-
dynczy grób murowany urnowy – 432 
zł (to nowość w cenniku). Uchwała 
wchodzi w życie 14 dni po jej ogło-
szeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego.

Cel szczegółowy,  
nie priorytetowy
Następnie radni zajęli się projek-
tem uchwały w sprawie przyję-
cia Programu współpracy Gminy 

Proponowane poprawki przedsta-
wiła radzie insp. Małgorzata Gorz-
kowska. Pismo Libry w tej sprawie, 
podpisane przez wiceprezes Urszulę 
Karpowicz, wpłynęło do rady w dniu 
sesji i zostało odczytane przez prze-
wodniczącą.

Krystyna Cieślak, przewodnicząca 
Komisji ds. Społeczno-Kulturalnych, 
Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki, 
poinformowała, że komisja odrzuciła 
te propozycje.

Zdaniem Piotra Zilberta intencja 
drugiego z zaproponowanych przez 
Librę punktów jest już w projekt pro-
gramu wpisana, natomiast pierwszy 
powinien zostać uwzględniony. Radny 
podkreślał, że chodzi o pomoc praw-
ną nieodpłatną, choć gmina mogłaby 
wspomóc udzielającego taką pomoc 
choćby udostępniając lokal. – Myślę, 
że byłaby to bardzo dobra forma po-
mocy mieszkańcom – podkreślił Zil-
bert i zgłosił wniosek o przyjęcie po-
prawki wprowadzającej do programu 
drugi punkt z propozycji Stowarzysze-
nia Libra.

Burmistrz zadeklarował, że w kwe-
stii udostępnienia lokalu zawsze moż-
na się dogadać. Przypomniał, ze Ośro-
dek Pomocy Społecznej prowadzi 
nieodpłatne udzielanie pomocy praw-

– Nie widzę celu wpisywania tego w 
program – podkreślił Lewandowski, 
zwracając uwagę, że skoro ktoś chce 
coś robić nieodpłatnie, to przecież nie 
ma z tym żadnego problemu.

Zilbert ripostował, że w programie 
są też cele, na realizację których kon-
kursów się przecież nie organizuje. 
Prosił o poparcie inicjatywy Stowa-
rzyszenia Libra. Małgorzata Hołyst 
zaproponowała, by Komisja ds. Spo-
łeczno-Kulturalnych, Oświaty, Zdro-
wia, Sportu i Turystyki spotkała się i 
jeszcze raz przedyskutowała sprawę w 
związku z pismem Libry, które dopie-
ro wpłynęło. Robert Kowal podzielił 
obawy burmistrza. Radca prawny To-
masz Stefański przyznał, że rzeczywi-
ście zadanie wpisane w program na-
leżałoby realizować, choć nie jest to 
ścisły wymóg prawny. Burmistrz za-
uważył jeszcze, że współpraca gmi-
ny z organizacjami w sensie ogólnym 
jest wpisana w program, co rozwiązu-
je problem. 

Kompromisowy wniosek przedsta-
wiła Hausner-Rosik: wpisać propono-
wany przez Librę punkt do rozdziału 
II „Cel główny i cele szczegółowe pro-
gramu”, zamiast do rozdziału VI „Prio-
rytetowe zadania publiczne”. Piotr Zi-
lbert poparł wniosek i wycofał swój, 
wcześniejszy. Rada przyjęła wniosek 
przewodniczącej jedenastoma głosa-
mi, przeciwko głosował Robert Ko-
wal, wstrzymały się Patrycja Bednarz 
i Agnieszka Maksylewicz. Tak zmie-
niony projekt uchwały przyjęto dwu-
nastoma głosami, przeciwna była 
Maksylewicz, wstrzymała się Bednarz.

Dzierżawy 
przyklepane
Jednogłośnie przyjęli radni uchwa-
łę w sprawie wyrażenia zgody na 
oddanie nieruchomości w dzierża-
wę oraz odstąpienia od obowiąz-
ku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy. Decyzja doty-
czy działki nr 95, AM2, obręb Zdrój o 
pow. 7,6762 ha (stok powyżej ul. Woj-
ska Polskiego), a podjęta została na 
wniosek rolnika, który chce ten teren 
użytkować. Okres dzierżawy wynosi 
dziesięć lat, ale w umowie mają zna-
leźć się zapisy umożliwiające jej wy-
powiedzenie bez żadnych skutków, je-
śli gmina będzie chciała umiejscowić 
tam jakąś inwestycję.

Drugą uchwałą w sprawie wyra-
żenia zgody na oddanie nierucho-
mości w dzierżawę oraz odstąpie-
nia od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy, 
radni jednogłośnie zgodzili się na wy-
dzierżawienie na okres dziesięciu lat 
fragmentu działki nr 15/29, AM-3, ob-
ręb Zieleniec o, pow. 80 m kw. (po-
środku głównego parkingu, obok 
wieży telefonii komórkowej). Wnio-
sek o tę dzierżawę złożyła firma SGK 
Projekt działająca w imieniu Tauron 
Dystrybucja S.A. Celem dzierżawy jest 
montaż kontenera i żelbetowego słu-
pa wirowanego, doprowadzenie za-
silania z sieci energetycznej oraz w 
przyszłości światłowodu Tauronu, któ-
ry obecnie jest w trakcie budowy wraz 
z linią średniego napięcia. Elementy 
te będą służyć do zarządzenia siecią 
energetyczną na obszarze Zieleńca i 
okolic, sterowanie zdalnymi rozłączni-
kami, monitoringiem sieci oraz łącz-
nością z pogotowiem energetycznym 
i ekipami terenowymi Taurona.

Również terenu Zieleńca dotyczył 
następny projekt uchwały – w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy z do-
tychczasowym dzierżawcą, któ-
rej przedmiotem jest ta sama nie-
ruchomość, na okres dłuższy niż 
3 lata. Chodzi o gminne działki nr 
21/9 (0,7575 ha) i nr 21/12 (0,7784 
ha), dzierżawione przez Stowarzysze-
nia Zieleniec, a wykorzystywane jako 

przed nami zakupy wyposażenia, in-
stalacja fotowoltaiczna. To wszystko 
przedłuży nam troszeczkę jednak ten 
projekt – informował Lewandowski. 
Oddanie do użytku w pełni wyposażo-
nej wieży, z monitoringiem, lunetami i 
panoramami, ma nastąpić w styczniu 
lub w lutym.

Na temat inwestycji na Alei Cho-
pina burmistrz rozmawiał z radymi 
podczas posiedzenia komisji, nie po-
ruszył już więc tego tematu. W po-
przednim numerze informowaliśmy, 
że termin ukończenia również tego 
zadania został przesunięty – do koń-
ca stycznia.

Drożej na cmentarzu
Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę 
zmieniająca uchwałę nr XXVII/159/20 
w sprawie uchwalenia Regulami-
nu korzystania z cmentarza ko-
munalnego w Dusznikach-Zdroju. 
Regulamin, uchwalony na wrześnio-
wej sesji, trzeba było zmienić. Wydział 
Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocła-
wiu zwrócił uwagę, że jeden z zapisów 
regulaminu (dot. ekshumacji) nie do 

Miejskiej Duszniki-Zdrój z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz in-
nymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego 
na rok 2021. Taki program przyjmu-
je się co rok. Projekt uchwały został 
poddany konsultacjom społecznym, w 
wyniku których wpłynęła jedna pro-
pozycja zmiany. Mianowicie Stowa-
rzyszenie Libra, które dało się poznać 
ogółowi mieszkańców jako inicja-
tor referendum w sprawie odwoła-
nia burmistrza Lewandowskiego, za-
proponowało, by rozszerzyć rozdział 
„Priorytetowe zadanie publiczne” o 
kolejne dwa punkty. Pierwszy: udzie-
lanie nieodpłatnej pomocy praw-
nej oraz zwiększanie świadomości 
prawnej społeczeństwa, działal-
ność na rzecz udzielania pomo-
cy prawnej oraz informowania 
mieszkańców o przysługujących 
im prawach i obowiązkach. Drugi: 
działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych, 
działalność na rzecz wspierania 
zaangażowania obywatelskiego w 
sprawy publiczne i zainteresowa-
nia mieszkańców lokalnymi spra-
wami miasta.

nej i aktualnie wszyscy zainteresowa-
ni taką pomocą otrzymują. A jeśli jest 
potrzeba, to angażuje się także radcę 
Urzędu Miejskiego. – Nie mam nic 
przeciwko jednemu czy drugiemu 
punktowi ogólnie, tylko poszerzanie 
katalogu różnych form wsparcia, ja-
kie miasto oferuje, w przypadku, kie-
dy nie może zwiększyć na to nakła-
dów, oznacza (…), że środki, które są 
zagwarantowane będą po prostu po-
dzielone na większą ilość wniosku-
jących. Co może się przełożyć na 
mniejsze dotacje dla tych stowarzy-
szeń, klubów, fundacji, które w tej 
chwili korzystają z tego programu.

– Proszę państwa, tu nie chodzi 
o żadne środki – oponował Zilbert. 
Chodzi o symboliczny zapis w celu 
poparcia inicjatywy, o wyjście naprze-
ciw mieszkańcom i stowarzyszeniu, 
które taką ofertę składa – przekony-
wał radny.

Jego zdaniem gmina nie musiałaby 
organizować konkursu na prowadze-
nie udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej – bo przecież jest ona nie-
odpłatna. Jednak według burmistrza 
wpisanie zadania do programu na-
kładałoby na gminę taki obowiązek. 

Prace w nowym Klubie Seniora potrwają do końca stycznia 2021 roku.
Za realizację inwestycji odpowiada dusznicka firma budowlana Krzysztofa Onyszczuka
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parking dla turystów przy wjeździe do 
Zieleńca od strony drogi nr 8, bar-
dzo potrzebne w sezonie zimowym. 
Uchwałę podjęto dwunastoma głosa-
mi, wstrzymały się Krystyna Cieślak i 
Elżbieta Żulińska.

Od nieruchomości 
jak zwykle
Dyskusja rozgorzała przy podejmo-
waniu uchwały w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek w po-
datku od nieruchomości na 2021 
r. Taką uchwałę rada podejmuje co 
roku. Górne granice stawek obwiesz-
cza Ministerstwo Finansów. Zależą 
one od wskaźnika wzrostu cen towa-
rów i usług konsumpcyjnych, ogłasza-
nego w komunikacie prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego. Wg tego 
wskaźnika, w pierwszym półroczu br., 
w porównaniu do pierwszego półro-
cza ub. r., ceny wzrosły o 3,9 proc. 
Rada z reguły podnosi stawki podatku 
od nieruchomości do wartości mak-
symalnych. 

Skarbnik gminy Katarzyna Skow-
ron poinformowała, że – w związku 
z podwyżką stawek – wpływy do bu-
dżetu gminy będą w przyszłym roku 
wyższe o ok. 150 tys. zł. Robert Kowal 
zauważył, że dla miasta jest to duża 
kwota, natomiast dla mieszkańców 
(osób fizycznych) podwyżka nie jest 
dotkliwa. Wiceprzewodniczący suge-
rował, że te dodatkowe wpływy moż-
na by wykorzystać na poprawę czysto-
ści i estetyki w mieście. 

Ale czy w sytuacji pandemii, kie-
dy wiele firm boryka się z olbrzymi-
mi trudnościami, a ludzie tracą pracę, 
podwyższanie podatków jest zasadne? 
– Tym razem mam wątpliwości –  wy-
znała Patrycja Bednarz, przyznając 
jednocześnie, że przecież gminie też 
nie jest łatwo.

Na prośbę Kowala skarbniczka po-
dała, ile wyniesie podwyżka rocznego 
podatku dla właściciela 40-metrowego 
mieszkania: 1,60 zł. Zwróciła przy tym 
uwagę radnych na taką zależność: je-
śli samorząd rezygnuje z podnie-
sienia stawek w wysokości, jaką 
proponuje Ministerstwo Finan-
sów, to traci podwójnie. Bo oprócz 
mniejszych wpływów podatko-
wych będzie miało zmniejszoną 
subwencję z budżetu państwa. I 
właśnie dlatego: – Od 2014 r. ani razu 
nie było takiej sytuacji, żebyśmy nie 
przyjęli tych górnych stawek – przy-
pomniał przewodniczący Komisji Fi-
nansów Jakub Biernacki. Zauważył, 
że podwyżki uderzają nie we właści-
cieli mieszkań, tylko w przedsiębior-
ców. Mimo to: – Nie widzę innej opcji, 
jak przyjąć te najwyższe stawki. Nie 
wiem, czy kiedykolwiek gmina Dusz-
niki-Zdrój nie przyjęła tych górnych 
stawek.

Sytuacja podatników, związana z 
epidemią, jest bardzo trudna, a docho-
dy branży turystycznej mogą być w 
tym sezonie zimowym bardzo ogra-
niczone – przekonywał Piotr Zilbert. 

Zgłosił wniosek o pozostawienie do-
tychczasowych stawek podatku od bu-
dynków mieszkalnych (lub ich czę-
ści) oraz od budynków (lub ich części) 
związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych lub ich części, za-
jętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej.

Skarbniczka gminy zwróciła uwa-
gę, że propozycja dotyczy dwóch 
głównych źródeł wpływów podatku. 
Przypomniała jeszcze raz o finanso-
wych konsekwencjach nieprzyjęcia 
maksymalnych stawek. Robert Ko-
wal, doceniając intencje Piotra Zil-
berta, zaapelował o nieuszczuplanie 
wpływów do kasy gminy, bo to będzie 
miało swoje negatywne konsekwen-
cje. Sam, jako przedsiębiorca, odczu-
wa boleśnie skutki pandemii, jednak 
chce, by miasto miało środki na dba-
nie o czystość i estetykę, żeby jeszcze 
bardziej zachęcić turystów. 

Argumentację wiceprzewodniczą-
cego poparł burmistrz. – Napraw-
dę, łatwo się takie wnioski formułu-
je – mówił, zarzucając Zilbertowi tani 
populizm. – Z czego pan chce zrezy-
gnować? Z ukwiecenia? Ze sprzątania 
miasta? Z odśnieżania? – pytał reto-
rycznie. Ale przede wszystkim zwró-
cił uwagę na to, że w tej regulacji 
stawek chodzi przecież nie o real-
ną podwyżkę, tylko o wyrównanie 
skutków inflacji. Wszak gmina, tak 
jak i obywatele, za wszystko płaci wię-
cej, niż przed rokiem. – W tym mo-
mencie taka propozycja jest według 
mnie bardzo nieodpowiedzialna, jeśli 
chodzi o interes gminy i zabezpiecze-
nie potrzeb mieszkańców – ocenił Le-
wandowski.

Również Jakub Biernacki dołączył 
się do apelu o nieuszczuplanie wpły-
wów podatkowych. Zwrócił uwagę, że 
pomoc przedsiębiorcom należy do za-
dań państwa, m.in. dlatego, że to prze-
cież państwo ogranicza ich działal-
ność. 

Rada odrzuciła wniosek Piotra Zi-
lberta. Za wnioskiem głosowali: Pa-
trycja Bednarz, Mieczysław Jakóbek, 
Wojciech Kuklis, Piotr Zilbert i Mar-
cin Zuberski. Przeciwko:  Jakub Bier-
nacki, Krystyna Cieślak, Aleksandra 
Hausner-Rosik, Małgorzata Hołyst, 
Robert Kowal, Agnieszka Maksyle-
wicz, Ryszard Olszewski i Mateusz 
Rybeczka. Wstrzymała się od głosu 
Elżbieta Żulińska. 

Uchwałę przyjęto dziewięcioma 
głosami. Przeciwko jej przyjęciu byli 
Bednarz, Jakóbek, Kuklis, Zilbert, Zu-
berski. 

Dziękujemy, sąsiadko
Uchwałę w sprawie przyjęcia pomo-
cy finansowej od gminy Szczyt-
na radni podjęli jednogłośnie. W tej 
formie nasz sąsiad dorzuca nam 10 
tys. zł na częściowy remont ul. Wiej-
skiej. A to dlatego, że droga ta prowa-
dzi również do posesji położonych na 
jego terenie.

Ostatni z procedowanych projek-
tów uchwał – w sprawie zmiany 
uchwały nr XVIII/120/20 Rady 
Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w 
sprawie uchwalenia budżetu gmi-
ny Duszniki-Zdrój na rok 2020. W 
efekcie szeregu zmian zarówno plan 
dochodów, jak i plan wydatków bu-
dżetowych, zmniejszono o 311 tys. zł. 
Obniżka jest rezultatem oszczędności 
poczynionych w budżetach miejskich 
jednostek – pomocy społecznej, szko-
le, przedszkolu i bibliotece. Komisja 
Finansów zaopiniowała projekt pozy-
tywnie. Za przyjęciem uchwały opo-
wiedziało się jedenaścioro radnych. 
Wstrzymali się od głosu: Mieczysław 
Jakóbek, Wojciech Kuklis i Piotr Zi-
lbert.

Skontrolują 
nasze śmieci
Radni zadawali pytania do sprawozda-
nie burmistrza z jego pracy w okre-
sie od 15 września do 6 listopada. 
Do spotkania Komitetu Organizacyj-
nego Mistrzostw Europy w Biathlo-
nie, które odbyło się 19 październi-
ka, nawiązał Wojciech Kuklis, pytając 
o skład komitetu oraz stan przygoto-
wań do imprezy. Burmistrz: podob-
nych spotkań w sprawie mistrzostw 
było już wiele. Skład komitetu został 
ustalony w porozumieniu z Polskim 
Związkiem Biathlonu, który taki wie-
loosobowy skład ostatecznie zatwier-
dza. Przewodniczącym komitetu jest 
Piotr Lewandowski, a szefem zawo-
dów – Tomasz Bernat. A stan przygo-
towań? – Codziennie posuwamy się 
do przodu – zapewnił burmistrz, po-
dając przykłady licznych działań.

Jakub Biernacki interesował 
się spotkaniem, które tego same-
go dnia burmistrz odbył z kierowni-
kiem szczytniańskiego obwodu Za-
rządu Dróg Powiatowych. Dotyczyło 
ono zimowego utrzymania drogi po-
wiatowej przebiegającej przez miasto 
ulicą Wojska Polskiego. Niestety, Le-
wandowski nie miał tu dobrych wia-
domości – okazało się, że obwód po-
zbył się jedynego pługa wirnikowego, 
jaki posiadał. A jest to sprzęt niezbęd-
ny do utrzymania dwukierunkowo-
ści tej drogi zimą. Burmistrz zapowie-
dział, że będzie interweniować w tej 
sprawie.

Biernacki zapytał jeszcze, czy ZDP 
podwyższył priorytet kolejności od-
śnieżania tejże drogi, o co apelowano 
od dawna. Nie podwyższył. Drogowcy 
tłumaczą, że każdy mieszkaniec czy 
turysta jest tak samo ważny. Robert 
Kowal przypomniał, że Duszniki dofi-
nansowały przeszło milionem zł ostat-
ni remont tej drogi, warunkiem miało 
być m.in. utrzymanie dwukierunko-
wości jezdni przez ZDP.

Czy jest szansa, żeby do końca roku 
ukończyć remont nowych pomiesz-
czeń dla Klubu Seniora? – Małgorza-
ta Hołyst nawiązała do spotkań bur-
mistrza z przedstawicielami Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Po-

żarnej oraz Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w Kłodzku 
23 września właśnie w sprawie nowej 
siedziby klubu przy ul. Orlickiej. Pra-
ce trwają, wykonuje je firma Krzysz-
tofa Onyszczuka – poinformował Le-
wandowski. Klub ma być gotowy do 
końca stycznia przyszłego roku.

O konsekwencje konsultacji spo-
łecznych, które odbyły się 15 wrze-
śnia w sprawie zmian w organizacji 
ruchu w mieście zapytała Krystyna 
Cieślak. – Decyzje jeszcze nie zapa-
dły, za to przyszły kolejne wnioski od 
mieszkańców – poinformował bur-
mistrz. Plan zmian będzie aktualizo-
wany i odbędą się kolejne konsulta-
cje, najprawdopodobniej w formie 
zdalnej. 

Ryszard Olszewski interesował się 
zarządzeniem burmistrza (nr 99/20 z 
21.10.2020) w sprawie procedury prze-
prowadzania kontroli realizacji obo-
wiązków właścicieli nieruchomości 
w zakresie gospodarowania odpada-
mi komunalnymi i gospodarki wod-
no-ściekowej. Lewandowski wyjaśnił, 
że zarządzeniem powołał z miejskich 
urzędników dwóch kontrolerów, któ-
rzy zostali wyposażeni w odpowiednie 
legitymacje.

Stwierdzono 
przewlekłość
Ostatni punkt sesji to jak zawsze „in-
terpelacje, zapytania, wolne wnioski, 
sprawy różne”. O postanowienie Sa-
morządowego Kolegium Odwoław-
czego w kwestii wniosku mieszkańca 
Podgórza w sprawie decyzji budowla-
nej zapytał Robert Kowal. Ponieważ 
pismo dotarło pół godz. przed sesją 
i burmistrz nie zdążył się z nim za-
poznać, wiceprzewodniczący poprosił 
o informację mailową w tej sprawie. 
Kowal wyjaśnił, że skarga mieszkań-
ca wynika z odmowy wydania warun-
ków zabudowy ze względu na trwające 
projektowanie planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla Podgórza. Ale 
prace związane z planem przeciągają 
się już trzy lata. 

Jakub Biernacki ujawnił, że chodzi 
o jego brata. Radny odczytał posta-
nowienie, w którym SKO „stwierdza 
przewlekłe prowadzenie postępowa-
nia przez burmistrza miasta w przed-
miocie rozpatrzenia wniosku pana 
Łukasza Biernackiego z dnia 23 mar-
ca 2020”. Kolegium wyznaczyło  ter-
min do 10 grudnia br. na załatwienia 
sprawy i zarządziło wyjaśnienie przy-
czyn oraz ustalenie osób winnych nie-
załatwienia sprawy w terminie. Piotr 
Zilbert zauważył, ze burmistrz ma 
prawo zawiesić wydawanie decyzji do-
tyczących warunków zabudowy, jeśli 
trwają pracę nad planem zagospoda-
rowania przestrzennego, ale tylko na 
określony czas.

Są, ale ich nie ma
Tenże radny wyliczył, że w budżecie 
Rady Miejskiej, z którego wypłacane 

są diety radnych, pozostanie niewyko-
rzystane ok. 12 tys. zł. Złożył wniosek, 
by pieniądze te przekazać dusznickiej 
OSP na zakup nowego namiotu do 
ochrony wozu strażackiego, bowiem 
aktualnie wykorzystywany namiot jest 
w opłakanym stanie.

Skarbniczka gminy potwierdziła, że 
z pieniędzy zaplanowanych na funk-
cjonowanie rady rzeczywiście część 
pozostanie niewykorzystana. Wniosek 
Zilberta zaskoczył ją jednak o tyle, że 
w budżecie OSP też są niewykorzysta-
ne dotąd środki, nawet większe, któ-
re były pierwotnie przeznaczone na 
wkład własny do zadania moderniza-
cji remizy. Radny poprosił, by poin-
formować strażaków, że maja środki 
do wykorzystania, natomiast pienią-
dze z budżetu rady przeznaczyć na 
inny cel.

Należy odróżniać plan budżetowy 
od realnie posiadanych przez gmi-
nę środków – zauważyła Katarzy-
na Skowron. Zwróciła też uwagę, że 
niezrealizowanych wydatków w tego-
rocznym budżecie miasta jest więcej, 
ale jeśli dochody nie są realizowa-
ne w zaplanowanej wysokości – a 
nie są – to wydatki też w pełni re-
alizowane być nie mogą. 

Wiceprzewodniczący zapropono-
wał, żeby wniosek Piotra Zilberta 
przedyskutować na posiedzeniach ko-
misji, z czym wnioskodawca się zgo-
dził.

Nowe wieże widokowe, powstałe w 
ostatnim czasie w Sudetach, powodu-
ją duże wzmożenie ruchu turystycz-
nego. Niestety widać też przy niektó-
rych z nich, że właściciele nie radzą 
sobie z ilością śmieci pozostawianych 
przez turystów. To wygląda fatalnie – 
zauważył Jakub Biernacki, by Duszni-
ki ustrzegły się takich sytuacji oddając 
do użytku wieżę na Orlicy.

Radny zwrócił się do burmistrza, w 
związku ze spodziewanym ukończe-
niem modernizacji Alei Chopina, by 
ewentualne zmiany dotyczące stoisk 
targowych przy tym ciągu, skonsul-
tować z  handlowcami, którzy z nich 
korzystali, przedsiębiorcami, którzy w 
tamtym rejonie prowadzą swoje biz-
nesy i innymi zainteresowanymi.

Biernacki poprosił jeszcze burmi-
strza, by „pochylił się” nad wnioskiem 
Waldemara Grobelnego z firmy 
MMG Inwestycje, który 18 sierpnia 
zwrócił się o możliwość wykupienia 
niewielkiego terenu w Podgórzu w 
celu poprawy zagospodarowania jego 
własnej działki, na której zamierza 
zbudować pensjonat. Burmistrz od-
powiedział inwestorowi na piśmie, że 
sprawa trafi na obrady Rady Miejskiej 
w listopadzie, ale nie trafiła. Radny za-
sugerował, by trafiła w grudniu.

I to było ostatnie wystąpienie trwa-
jącej prawie cztery godziny sesji. 

Krzysztof
Jankowski
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Ludzie skargi piszą
XXIX, NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ, 10 GRUDNIA

W zaledwie siedemnaście minut 
radni przyjęli dwie uchwały w 
sprawie skarg – na burmistrza i na 
prezesa DZK. Sesję zwołała gru-
pa radnych. 

Na burmistrza poskarżył się już po 
raz kolejny Janusz Bieńkowski, wi-
ceprezesa zarządu spółki Jamrozo-
wa Polana Hotel & Browar. Na sesji 
czerwcowej rada uznała za zasadne 
trzy jego skargi na burmistrza z po-
wodu braku odpowiedzi na pisma. Ale 
jednocześnie radni zwrócili uwagę, że 
skarżący zasypuje samorząd swoimi 
listami, których treść pozostawia wie-
le do życzenia.

W tym kontekście trzeba przypo-
mnieć, że Janusz Bieńkowski pojawił 
się na nadzwyczajnej sesji 30 grudnia 
ub. roku. Chciał zabrać głos, ale mu 
go nie udzielono. Opuszczając salę ob-
rad powiedział: – Chciałbym państwu 
podziękować na ręce pana burmi-
strza, również wszystkich mieszkań-
com, za życzliwe podejście i zrozumie-
nie. W każdym bądź razie zobaczycie 
państwo, na ile jestem upierdliwy. Do 
zobaczenia na każdej sesji. Dziękuję 
bardzo. Do widzenia państwu.

Także i tym razem Bieńkowski po-
skarżył się na brak odpowiedzi na pi-
smo z szeregiem pytań, wysłane do 
burmistrza 11 lipca br. W mailu z 23 
lipca burmistrz odpowiedział, że cze-
ka na pracownika i w przyszłym ty-
godniu przedstawi propozycje. Jednak 
dalszej odpowiedzi nie było. Skarga 
wpłynęła do Urzędu Miasta 4 listopa-
da.

Patrycja Bednarz, przewodnicząca 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
poinformowała, że komisja jednogło-
śnie uznała skargę za zasadną.

Burmistrz Piotr Lewandowski, któ-
ry nie uczestniczył w posiedzeniu ko-

misji i nie miał okazji się do tej skargi 
odnieść: – Moim zdaniem nie jest to 
żadna procedura administracyjna, to 
nie jest wniosek, który należy rozpa-
trzyć. To są tak naprawdę negocjacje 
pomiędzy dwiema stronami, związa-
ne z potencjalną zamianą nierucho-
mości, która potem i tak musi być za-
twierdzona przez radę miejską. I tutaj 
żadne terminy nie obowiązują, te ne-
gocjacje mogą trwać długo i możemy 
długo też przygotowywać nasze pro-
pozycje i je zmieniać podczas – prze-
konywał Lewandowski. Podkreślił, że 
sprawa jest trudna, wymaga więcej 
czasu, żeby można było osiągnąć po-
rozumienie.

Opiniując skargę, komisja opiera-
ła się na opinii radcy prawnego – za-
uważyła przewodnicząca rady Alek-
sandra Hausner-Rosik. Radca Tomasz 
Stefański: – Przedmiot skargi może 
dotyczyć szeroko przedmiotu działal-
ności urzędu. Rozumiem też zastrze-
żenia pana burmistrza, bo faktycznie 
tutaj są pewne kwestie negocjacyjne. 
Natomiast to od państwa radnych za-
leży teraz uznanie, czy pan burmistrz 
w państwa ocenie dotrzymał swoich 
obowiązków, czy też gdzieś tam je na-
ruszył. W mojej ocenie pan burmistrz 
ma rację co do do tego, że faktycz-
nie jakiś tam termin szczególny go 
nie wiąże w tym zakresie. Natomiast 
przedmiot skargi nie jest ograniczony 
tutaj. Dlatego do państwa decyzji na-
leży, czy rzeczywiście uznajecie, że ta-
kie działanie włodarza miasta jest pra-
widłowe, czy też nieprawidłowe w tej 
sytuacji.

Uchwałę w sprawie uznania 
skargi na burmistrza Miasta Dusz-
niki-Zdrój za zasadną przyjęto je-
denastoma głosami, przeciwko gło-
sowała Aleksandra Hausner-Rosik, 

wstrzymał się Robert Kowal. W gło-
sowaniu nie wziął udziału Mieczysław 
Jakóbek, który akurat stracił połącze-
nie internetowe, oraz nieobecny Sta-
nisław Puchniak.

Z kolei projekt uchwały w sprawie 
uznania skargi na prezesa Dusz-
nickiego Zakładu Komunalnego 
w Dusznikach-Zdroju za bezzasad-
ną został przyjęty dwunastoma głosa-
mi. Od głosu wstrzymał się Ryszard 
Olszewski.

Na prezesa DZK poskarżył się wo-
jewodzie Marian Lis ze wspólnoty 
mieszkaniowej Rynek 5. Dolnośląski 
Urząd Wojewódzki przesłał skargę do 
dusznickiego Urzędu Miasta. Sprawa 
dotyczy… ustalenia terminu przeglądu 
kominiarskiego w zarządzanym przez 
DZK budynku wspólnoty. W skrócie: 
skarżącemu, który przebywa w innym 
mieście, nie pasował wyznaczony ter-
min przeglądu, do którego powinien 
był udostępnić swój lokal. Więc wy-
znaczył swój termin, do którego za-
rządca i inni członkowie wspólnoty 
mieliby się zastosować. Nie zastoso-
wali się, więc złożył skargę, zarzucając 
prezesowi lekceważenie i ignorancję. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
jednogłośnie uznała skargę za bezza-
sadną. Stwierdzono, że DZK dołożył 
wszelkich starań, żeby problem roz-
wiązać, natomiast skarżący nie wyka-
zał chęci wypracowania kompromisu.

Prezes DZK Sławomir Szymaszek 
poinformował, że w rozmowie tele-
fonicznej uzgodnił ze skarżącym, że 
przegląd zostanie wykonany w naj-
bliższym możliwym sobotnim termi-
nie w przyszłym roku. 

Natomiast ostatnia tegoroczna sesja 
odbędzie się pomiędzy Bożym Naro-
dzeniem a Nowym Rokiem.

Krzysztof Jankowski

Spółka Sanatoria Dolnośląskie, 
otrzymała decyzję, wydaną przez 
starostę kłodzkiego, dotyczącą 
pozwolenia na budowę Zakładu 
Przyrodoleczniczego przy Sana-
torium Uzdrowiskowym „Zimo-
wit” wraz z zagospodarowaniem 
terenu i niezbędną infrastruk-
turą techniczną. Trzeci pawilon 
powstanie na działce tuż obok 
dwóch budynków tworzących Sa-
natorium Uzdrowiskowe „Zimo-
wit” przy ul. Chopina Dusznikach-
-Zdroju.

– Załoga Spółki otrzymała przed-
świąteczny prezent w postaci doku-
mentu pozwolenia na budowę. Tym 
samym kończymy proces wybo-
ru projektu, stworzenia dokumenta-
cji budowlanej i wykonawczej oraz 
akceptacji proponowanych rozwią-
zań poprzez organy administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej, a przede 
wszystkim konserwatora zabytków – 
wyjaśnia Tomasz Maciejowski, prezes 
zarządu Sanatoriów Dolnośląskich. – 
Zrobiliśmy pierwszy mały krok, który 
mam nadzieję, w przyszłości stanie się 
dźwignią rozwoju dla spółki.

Warto zauważyć, że pomimo kłopo-
tów związanych z epidemią, całą pro-
cedurę udało się sfinalizować w iście 
ekspresowym tempie. Sanatoria Dol-
nośląskie ogłosiły konkurs na opra-
cowanie koncepcji architektonicz-
no-budowlanej nowego obiektu w 

Dusznikach-Zdroju zaledwie w lutym 
tego roku. Zwycięzcą konkursu oka-
zała się Autorska Pracownia Archi-
tektury CAD sp. z o.o. z Warszawy. Za-
projektowany obiekt spełnia wytyczne 
Ministerstwa Zdrowia i Narodowego 
Funduszu Zdrowia w zakresie wyma-
gań, jakimi powinny odpowiadać za-
kłady i urządzenia lecznictwa uzdro-
wiskowego. Tworzy nowoczesną, 
pozbawioną barier dostępności infra-
strukturę. Ponadto budynek będzie 
wyposażony w technologie, które mi-
nimalizują koszty eksploatacji obiektu. 

– Strategia Spółki z 2019 r. zakła-
dała budowę nowoczesnego Zakładu 
Przyrodoleczniczego m.in. z basena-
mi leczniczo-rehabilitacyjnymi, stre-
fą fizjoterapeutyczno-balneologiczną 
oraz dodatkową strefą zakwaterowa-
nia dla kuracjuszy – dodaje Tomasz 
Maciejowski. – To diametralnie inne 
warunki pracy dla załóg SU „Zimo-
wit”, a przede wszystkim inny wymiar 
usługi, którą chcemy dedykować na-
szym stałym klientom i nowym kura-
cjuszom, których zawsze z najwyższą 
starannością otaczamy opieką.

Najbliższe tygodnie, w tym projek-
cje związane z możliwością powrotu 
branży uzdrowiskowej do pełnej ak-
tywności, będą determinowały dalsze 
decyzje inwestycyjne Spółki.

Fb. Sanatoria Dolnośląskie

Zimowit
urośnie

Wręczono nagrody w konkursie
plastyczno-planistycznym
W konkursie organizowanym 
przez Urząd Miejski w Duszni-
kach-Zdroju z zakresu planowa-
nia przestrzennego „Od pomysłu 
do projektu” – Moja wizja prze-
strzeni na łąkach poborowi no-
wych zostały złożone dwie prace 
konkursowe.

– Konkurs był skierowany do 
młodzieży szkolnej, której zada-
niem było stworzenie autorskiego 
projektu zagospodarowania tere-
nu łąk poborowinowych. Wspól-
nym mianownikiem obydwu 
projektów okazała się budowa ba-
senu wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą, typowo rekreacyjną i 
parkową – mówi Natalia Barańska – 
inspektor ds. zagospodarowania prze-
strzennego

Komisja zdecydowała o przyznaniu 
dwóch pierwszych nagród w każdej z 
kategorii. W kategorii klas uczniów 
Szkoły Podstawowej – Karinie 

Niemczuk, Alicji Popowskiej, Ri-
cie Wojtaszczyk, a w kategorii klas 
uczniów Liceum Ogólnokształcącego 
–  Kacperowi Hordyńskiemu, Kry-

stianowi Opalachowi, Mateuszowi 
Pietraszowi. Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy i dziękujemy za udział w 
konkursie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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W trosce o powietrze,
które nie zabija
Prowadzona od kilku lat przez 
Fundację PlasticsEurope Polska 
kampania edukacyjno-społeczna 
pt. „Plastik nie do pieca – piec nie 
do plastiku” przypomina o szko-
dliwości spalania odpadów w pie-
cach, przydomowych kotłowniach 
i na wolnym powietrzu. 

Problem złej jakości powietrza w 
Polsce, szczególnie dotkliwy w okre-
sie jesienno-zimowym, od dłuższego 
czasu obecny jest w świadomości pu-
blicznej. Europejskie statystyki wska-
zują, że Polska należy do krajów o naj-
bardziej zanieczyszczonym powietrzu, 
ponadto znajduje się w czołówce kra-
jów z najwyższym odsetkiem przed-
wczesnych śmierci spowodowanych 
złą jakością powietrza. Na większości 
terytorium Polski za zanieczyszcze-
nie powietrza odpowiada w głównej 
mierze tzw. niska emisja, czyli emi-
sje z pojazdów oraz z domowych pa-
lenisk i kotłowni**. Duży udział ma tu 
naganne zjawisko spalania odpadów 
w piecach, a świadomość negatyw-
nych skutków takich praktyk wydaje 
się być w społeczeństwie ciągle bar-
dzo niska, mimo nieustannej obecno-
ści tematu smogu w mediach. 

Odpady tworzyw sztucznych („pla-
stiki”) są często spalane w przydomo-
wych piecach i kotłowniach ze wzglę-
du na wysoką wartość opałową tego 
materiału, ale w obecnym systemie 
gospodarowania odpadami w Polsce 
nie ma racjonalnego uzasadnienia dla 
takiego postępowania. Spalając pla-
stik, nie tylko marnujemy surowiec 
do recyklingu, ale także emitujemy do 
powietrza pyły i inne szkodliwe sub-
stancje, przyczyniając się do zwiększe-
nia zanieczyszczenia powietrza w naj-
bliższym otoczeniu, szkodząc sobie i 
innym. Należy więc uświadomić so-
bie, że potencjalne znikome korzyści 
(ewentualna oszczędność opału) nie 
mogą być żadnym argumentem w ze-
stawieniu z ogromnymi negatywnymi 
skutkami palenia odpadów, zarówno 
dla zdrowia ludzkiego, jak i dla śro-
dowiska.

Czy wiesz, że... 
 � Odpady tworzyw to wartościowy 
materiał, który poprzez recykling 
mechaniczny można ponownie wy-
korzystać do wyprodukowania no-
wych wyrobów. W ten sposób, re-
alizowana jest podstawowa zasada 
Gospodarki Obiegu Zamkniętego – 
efektywne wykorzystanie zasobów 
poprzez zawracanie ich do obiegu 
gospodarczego. 

 � W Polsce, mimo licznych legisla-
cyjnych zmian w ostatnich latach, 
nie widać zdecydowanych postę-
pów w zagospodarowaniu odpa-
dów. Wg raportu GUS w 2018 roku 
selektywna zbiórka wszystkich od-
padów komunalnych wyniosła tyl-
ko ok. 29%. To zdecydowanie za 
mało, by osiągnąć cele wyznaczone 
w pakiecie GOZ, takie jak np. recy-
kling 50% odpadów komunalnych 
w roku 2025. Kluczem do sukcesu 
jest poprawa systemów selektywnej 

zbiórki i technologii sortowania. 
Jedna z najnowszych analiz dotyczą-
cych odpadów tworzyw sztucznych 
wykazała, że dla odpadów zbiera-
nych selektywnie poziom recyklin-
gu może być nawet 10 razy większy, 
niż dla odzyskanych ze strumienia 
odpadów zmieszanych. 

 � Poziom selektywnej zbiórki odpa-
dów tworzyw sztucznych w Polsce 
wzrasta bardzo powoli. Wg GUS, w 
2018 roku zebrano tylko 331 tys. 
ton (to mniej niż 18% wytworzo-
nych w tym czasie  odpadów two-
rzyw sztucznych) i w porównaniu 
do 301 tys. ton w roku 2015 jest 
to wynik bardzo niezadowalający. 
Bez istotnych zmian systemowych, 
w tym zaangażowania organizacji 
handlowych i konsumentów, oraz 
nieustannego zwiększania świado-
mości ekologicznej konsumentów, 
osiągnięcie poziomu 50% recyklin-
gu odpadów opakowań z tworzyw 
sztucznych w roku 2025 jest niewy-
konalne.

 � W dalszym ciągu podstawowym 
sposobem zagospodarowania odpa-
dów tworzyw sztucznych w naszym 
kraju pozostaje niestety składowa-
nie – na składowiska ciągle trafia 
ok. 43% tych odpadów. Z pozostałej 

ilości ok. 27% poddawane jest recy-
klingowi, a ponad 30% odzyskowi 
energii w przemysłowych instala-
cjach, spełniających wyśrubowane 
normy sprawności energetycznej i 
emisji do środowiska.

 � Praktyka niekontrolowanego spa-
lania odpadów jest w Polsce nie-
stety ciągle powszechna. Z raportu 
GUS „Ochrona Środowiska w Pol-
sce 2019” wynika m.in., że ze spa-
lania w gospodarstwach domowych 
wytwarzane jest prawie czterokrot-
nie więcej pyłów niż łącznie emitu-
je sektor produkcji i transforma-
cji energii. Do takiego stanu rzeczy 
przyczynia się nie tylko palenie pa-
liwem niskiej jakości, ale także spa-
lanie odpadów w piecach, komin-
kach czy na wolnym powietrzu. Co 
więcej, ci mieszkańcy, którzy spala-
ją odpady, nie widzą w tym żadne-
go problemu („dziadkowie i rodzice 
zawsze spalali śmieci”). Nie zdają so-
bie jednak sprawy z tego, że obec-
nie odpadów jest dużo więcej i są to 
materiały o znacznie bardziej zło-
żonym i różnorodnym składzie, niż 
kilkadziesiąt lat temu. W związku 
z tym produkty ich spalania mogą 
być równie różnorodne, nieprzewi-
dywalne i często bardzo szkodliwe.

 � Szkodliwość spalania odpadów w 
gospodarstwach domowych, zarów-
no w piecach i kotłach centralne-
go ogrzewania czy kominkach, jak 
i w przydomowych paleniskach 
na otwartej przestrzeni, wynika z 
trzech głównych przyczyn: proces 
spalania przebiega w zbyt niskiej 
temperaturze (180-500°C), czas spa-
lania jest krótki oraz cały proces 
prowadzony jest bez dostateczne-
go nadmiaru powietrza. Skutkiem 
takiego spalania są liczne szko-
dliwe produkty, np. tlenek węgla 
(czad), dioksyny, uważane za jedne 
z najbardziej toksycznych substan-
cji chemicznych, tzw. związki WWA 
(wielopierścieniowe węglowodo-
ry aromatyczne) o silnych właści-
wościach rakotwórczych, czy inne 
niebezpieczne dla zdrowia i środo-
wiska gazy, jak tlenki siarki i azo-
tu oraz chlorowodór. W wyniku 
niecałkowitego spalania odpadów 
w niskich temperaturach powsta-
je również duża ilość drobnych py-
łów, które są niezmiernie szkodliwe 
dla układu oddechowego człowieka 
z uwagi na bardzo małe wymiary 
cząstek (na poziomie mikronowym 
i submikronowym), ponadto są one 
nośnikami zawartych w odpadach 

metali ciężkich. 
 � Wysoką wartość kaloryczną odpa-
dów tworzyw sztucznych – ponad 
40 MJ/kg – można odzyskać w spo-
sób bezpieczny dla zdrowia jedynie 
w profesjonalnych instalacjach do 
odzysku energii z odpadów. W tych 
ściśle kontrolowanych i monito-
rowanych instalacjach przemysło-
wych, gdzie temperatura przekra-
cza 1.000°C, a odpady przebywają 
w tej temperaturze odpowiednio 
długo, aby reakcja spalania mogła 
przebiec do końca, głównymi pro-
duktami spalania są dwutlenek wę-
gla i woda, a niewielkie ilości po-
zostałych substancji ubocznych 
są wychwytywane i dezaktywowa-
ne w zaawansowanych systemach 
oczyszczania spalin. W efekcie spa-
liny opuszczające taki profesjo-
nalny piec spełniają najostrzejsze 
wymogi emisyjne i nie stanowią za-
grożenia ani dla zdrowia ludzi, ani 
dla środowiska. Przykładami ta-
kich instalacji są piece do współ-
spalania, jak np. piece cementowe 
(odpady częściowo zastępują tu ty-
powe paliwo, takie jak koks czy wę-
giel), a także zakłady termicznego 
przekształcania odpadów, popular-
nie zwane spalarniami.
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Pogoń znowu
wygrywa

GŁOSOWANIE NA BUDŻET OBYWATELSKI 2021 ZAKOŃCZONE

Zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego.
Największe poparcie zyskał pomysł poprawy stanu technicznego murawy oraz obiektów okalających
na stadionie „Pogoni”.

Spośród dziewięciu zakwalifikowa-
nych projektów, mieszkańcy mieli 
szansę wybrać ten, który według nich 
jest najbardziej potrzebny w naszym 
mieście i który ma zostać zrealizowa-
ny ze środków budżetu miasta. 

Przypomnijmy, że do budżetu oby-
watelskiego 2021 zgłoszono łącznie 
dziesięć projektów. Jeden z nich nie 
spełnił wymogów formalnych. Gło-
sowanie na pozostałe projekty trwa-
ło od 16 listopada do 4 grudnia. W 
tym roku głosować można było dro-
gą elektroniczną lub tradycyjnie – w 
wyznaczonych na terenie miasta loka-
lizacjach. 

W głosowaniu wzięło udział 
860 osób. Drogą elektroniczną głos 
oddało 799 osób, natomiast tradycyj-
nie zagłosowało 61 osób. Spośród 
wszystkich głosów, ważnych było 
751, natomiast 109 głosów było nie-
ważnych. W większości przypadków 
nieważność głosu wynikała z braków 
formalnych jak np. nie podanie adre-
su. 

Wyniki głosowania 
prezentują się 
następująco:
1. Projekt nr 7 Poprawa stanu tech-

nicznego murawy oraz obiektów 

okalających na stadionie im. Kazi-
mierza Górskiego w Dusznikach-
-Zdroju – 302 głosy

2. Projekt nr 9 Rozbudowa i moder-
nizacja placu zabaw – 291 głosów

3. Projekt nr 4 Maty boiskowe – bad-
minton dla wszystkich – 55 głosów

4. Projekt nr 3 Mobilny laserowy tre-
nażer strzelecki – 29 głosów

5. Projekt nr 6 Modernizacja/doposa-
żenie placu zabaw przy Alei Sybira-
ków „Dajmy szansę na prawidłowy 
rozwój i dobrą zabawę” – 28 gło-
sów

6. Projekt nr 8 Dusznicka Akademia 
Seniora – 15 głosów

7. Projekt nr 2 Zielone Miejsca Posto-
jowe – 13 głosów

8. Projekt nr 5 Rewitalizacja placu za-
baw „Radosna Szkoła”– 11 głosów

9. Projekt nr 1 Letnia czytelnia przy 
Miejskiej Bibliotece w Dusznikach-
-Zdroju – 7 głosów

Dziękujemy wszystkim, którzy za-
angażowali się w życie naszego mia-
sta, oddając głosy na wybrany projekt. 
Jego realizacja w roku 2021 przyczy-
ni się do rozwoju Dusznik-Zdroju. Już 
dziś zachęcamy do przygotowania 
projektów do kolejnych edycji Budże-
tu Obywatelskiego. 

ps
Głosowanie wygrał projekt złożony przez MKS Pogoń Duszniki-Zdrój. W ramach jego realizacji zakupiony zostanie

sprzęt do utrzymania murawy stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ul. W. Polskiego
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Dziś czas
wspomnieć
tych żołnierzy…

Zginęli w wyniku działań wojen-
nych lub zmarli w lazaretach woj-
skowych zlokalizowanych na tere-
nie Dusznik-Zdroju podczas wojny 
prusko-austriackiej w 1866 r. 

Żołnierze obu stron konfliktu zo-
stali pochowani na dusznickim cmen-
tarzu wojennym znajdującym się przy 
ul. Polnej. Zginęły wtedy 142 osoby z 
armii pruskiej oraz 132 osoby z ar-
mii austriackiej. Wśród nich znaleź-
li się również Polacy, którzy walczyli 
po obydwu stronach. W latach 60. XX 
w. ich nagrobki zostały usunięte, oni 
sami – zapomniani. Do dziś spoczywa-
ją w bezimiennych grobach.  

Przez 30 lat nic tu się nie zmienia-
ło. Zakłady Elektroniki Motoryzacyj-
nej, na terenie których leżał cmen-
tarz, przejęła amerykańska firma 
Visteon. Dzięki staraniom Ryszar-
da Grzelakowskeigo, prezesa Towa-
rzystwa Miłośników Dusznik-Zdroju, 
jej ówczesny prezes  Richard T. An-
klin zadecydował o oczyszczeniu tere-
nu cmentarza ze stojących obiektów 
(m.in. budynków stolarni) oraz wy-
grodzeniu obszaru według map hi-
storycznych, by po kilku miesiącach 
przekazać ten teren gminie Duszni-
ki-Zdrój. Uroczystość odsłonięcia pa-
miątkowej tablicy odbyła się 27 wrze-
śnia 2003 r.

Natomiast w bieżącym roku dusz-
nickiemu samorządowi udało się 
zdobyć dofinansowanie ze środków 
finansowych Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury, w ra-
mach programu „Groby i cmenta-
rze wojenne w kraju” na zadanie pn. 
„Cmentarz Żołnierzy Pruskich i Au-
striackich w Dusznikach-Zdroju z 
1866 roku – upamiętnienie żołnierzy 
– Etap I” w kwocie 41.760 zł.  Wkład 
własny gminy to 10.440 zł. 

W ramach realizacji zadania planu-
je się postawienie tablic z piaskowca 
z nazwiskami poległych. Celem jest 
wsparcie opieki nad tym miejscem 
pamięci, które stanowi materialne 
świadectwo wydarzeń z historii Dusz-
nik-Zdroju. Wykonanie zaplanowa-
nych prac pomoże w upamiętnieniu 
poległych żołnierzy, których szcząt-
ki do dnia dzisiejszego spoczywają na 
terenie cmentarza. Z uwagi na znisz-
czone w latach 60. płyty nagrobne, w 
chwili obecnej niezbędne jest posta-
wienie tablic upamiętniających pole-
głych żołnierzy, okazując tym samym 
szacunek zmarłym. Wykonane prace 
przyczynią się do trwałego upamięt-
nienia poległych. Przedsięwzięcie zo-
stanie zrealizowane do końca grud-
nia br.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.

W badmintona
może grać każdy

Jak co roku, na początku grudnia 
w Dusznikach-Zdroju rozegrany 
został Mikołajkowy Turniej Bad-
mintona. 

Ze względu na panującą sytuację 
zawody odbywały się bez udziału pu-
bliczności oraz zostały podzielone na 
dwa dni turniejowe. Niedzielne mecze 
zawodnicy rozegrali w kategoriach 
dorosłych – panie amatorki, pano-
wie amatorzy, open. Swoje kategorie 
wygrali: Małgorzata Szal (Polanica-
-Zdrój), Michał Witek (MZS Duszni-
ki-Zdrój), Piotr Pluta (Ciaparaszka 
Łagiewniki). Najlepszym dusznicza-
ninem okazał się Tomasz Gorz-
kowski, który zdobył ten tytuł po raz 
trzeci (na cztery możliwe), a w katego-
rii open stanął na drugim miejscu, tuż 
za zawodnikiem z Łagiewnik.

7 grudnia na kortach stawiło się 31 
dzieci, dla których turniej był jedno-
cześnie podsumowaniem zajęć Szkol-
nego Klubu Sportowego 2020, organi-
zowanych w dusznickim MZS! Dzieci 
rywalizowały w sześciu kategoriach 
wiekowych. Swoje kategorie wygra-
li: Alina Tucholska (przedszkole), Ola 
Gorzkowska (3a), Borys Węglorz (3a), 
Zosia Szachniewicz (Ciaparaszka Ła-
giewniki), Alicja Zaczyk (7c), Adam 
Nowakowski (7c).

Dwudniowy turniej zgromadził 
74 osoby. Najstarszy gracz miał po-
nad 60 lat, najmłodsza uczestniczka – 
sześć, co świadczy tylko o tym, że w 
badmintona może grać każdy.

Turniej był zaliczany do cyklu tur-
niejów z okazji odzyskania przez Pol-
skę niepodległości (patronat – Funda-
cja Narodowy Badminton). Nagrody 
ufundował Miejski Ośrodek Kultury 
i Sportu w Dusznikach-Zdroju, Bur-
mistrz Miasta Duszniki-Zdrój, Fun-
dacja Narodowy Badminton, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz firma M-BUD. 
Nad przebiegiem turnieju czuwali 
Ewa i Artur Tucholscy (MZS Duszni-
ki, MKS Pogoń). Dziękujemy za nie-
ocenioną pomoc zaangażowanym ro-
dzicom.

inf. Dusznicki
Badminton

Podium klasyfikacji OPEN. Od lewej: Tomasz Gorzkowski – najlepszy duszniczanin
biorący udział w turnieju (II m.), Piotr Pluta (I m.) i Daniel Fedorec (III m.)

Pomnik wzniesiony na cmentarzu w 1876 roku 
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KRONIKA CZASÓW ZARAZY (9)

Światełko
w pandemicznym tunelu
Zdążyliśmy jeszcze dowiedzieć się o dramatycznym skoku liczby zakażeń w naszym mieście, po czym strumień informacji
płynących z powiatowych sanepidów został przez rząd zablokowany. Hotelarze, restauratorzy i właściciele wyciągów
są zdruzgotani widmem wielkich strat w sezonie świątecznym i feryjnym. Z umęczonego koronawirusem świata nadeszła
za to obiecująca wieść – o pierwszych szczepieniach w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

16 listopada
 � W Dusznikach cztery nowe in-

fekcje. Liczba aktywnych przypad-
ków – 44. W powiecie mniej jest tyl-
ko w Lewinie (7) i w Międzylesiu (38). 
Na kwarantannie i w izolacji domo-
wej przebywa w naszym mieście 141 
osób. 
 � 177 nowych zakażeń w powie-

cie. Najwięcej w gminie Kłodzko (46), 
w Kłodzku (44) i Nowej Rudzie (19). 
Aktywnych przypadków jest 1.564. Na 
kwarantannie przebywa 849 osób, a 
w izolacji domowej – 1.512. Hospita-
lizowanych jest 52. Od początku pan-
demii koronawirusem zakaziły się w 
regionie 2.324 osoby, ozdrowiało – 
736.  Z powodu COVID-19 zmarło 24 
mieszkańców.
 � W województwie dolnośląskim 

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

– 20.816. Zgonów – 143. Aktualnie za-
każonych jest w Polsce 417.275 osób, 
ponad sześć razy więcej, niż przed 
miesiącem. Na kwarantannie przeby-
wa 422.767. Na 35.604 łóżka covidowe 
zajętych jest 22.458. Na 2.754 respira-
tory zajęte są 2.103. Od początku pan-
demii zakaziło się już 733.788 Polek i 
Polaków, wyzdrowiało 306.022, zmar-
ło 10.491. 

Wykonano 5,6 mln testów na obec-
ność koronawirusa. Średnia zakażeń 
na 100 tys. osób w ciągu ostatnich 
siedmiu dni wynosi aktualnie 62,55. 
 � Z gwałtownym wzrostem ilości za-

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

17 listopada
 � 127 nowych zakażeń w powiecie. 

Najwięcej w Kłodzku (27), w Nowej 
Rudzie (31) i w gminie Kłodzko (19). 
W Dusznikach – trzy.
 � Dobowy przyrost zakażeń w kraju 

– 19.152. Po raz pierwszy od dwóch 
tygodni wskaźnik ten spada poniżej 
20 tys. Jednak specjaliści są sceptycz-
ni – wiążą wynik ze zbyt małą ilością 
wykonywanych testów. Aż 47 proc. 
z nich ma wynik pozytywny, co daje 

Polsce drugie miejsce w świecie (po 
Meksyku, 53 proc.). Dla porównania 
– w Czechach dodatnich jest 26 proc. 
testów, a w Niemczech – tylko osiem 
proc. Zgonów – 357.
 � Starosta kłodzki Maciej Awiżeń 

(FB): Karetka WOT nie dojeżdża 
na czas. Jestem zdruzgotany... 
Obecnie czas oczekiwania dla kil-
kuset osób skierowanych na testy 
przeciąga się powyżej tygodnia. 
Z samych DPS-ów (skierowania 
przez Sanepid) zdarzają się ter-
miny ponad dziesięć dni, nie mó-
wiąc już o kolejnych np. pięciu 
dniach oczekiwania na wyniki 
testów. Przy czym po dziesięciu 
dniach od zachorowania można 
wyjść już z izolacji domowej jako 
ozdrowieniec. Co to za sens? (…) 
System się zawalił. Nie wiadomo 
kogo izolować i zarażamy się na-
wzajem. Dopóki była podpisana 
umowa przez Wojewodę z ZOZ 
w Kłodzku, „wymazobus” z dziel-
ną p. Renią, docierał wszędzie w 
jeden dzień. Wojewoda jednak od 
31.10.2020 r. nie przedłużył umowy 
i postanowił zlecić zadanie pobie-
rania testów przez Wojska Obrony 
Terytorialnej. Po co było zmieniać 
coś co dobrze funkcjonowało?! Po 
co wysyłać z Wrocławia karetkę 
do wymazów do powiatu kłodz-
kiego? (...) Efekt jest taki, że znie-
cierpliwieni pacjenci, z objawa-
mi, kaszlem, pojawiają się przed 
kłodzkim szpitalem przy stacjo-
narnej karetce do pobrania i sto-
ją w coraz dłuższych kolejkach na 
deszczu... Gdzie tu sens?

18 listopada
 � 80 nowych zakażeń w powie-

cie. Najwięcej w Kłodzku (21), w gmi-
nie Kłodzko (9) i w Dusznikach (9). 
Do tego dwa zgony – w Bystrzycy i 
w Radkowie. Liczba aktywnych przy-
padków w naszym mieście wzrasta do 
52. Na kwarantannie i w izolacji do-
mowej przebywa 156 duszniczan.
 � Dobowy przyrost zakażeń w kraju 

– 19.883. Liczba zgonów zarejestro-
wanych w tym samym czasie osiąga 
tragiczny rekord – 603.
 � Starostwo powiatowe apeluje o 

pomoc szpitalowi powiatowemu w 
Kłodzku. Brakuje sprzętu i rzeczy 
niezbędnych do utworzenia kolejnych 
miejsc dla pacjentów covidowych. 
Szpital pilnie potrzebuje: kołder, po-
duszek, stojaków do kroplówek, ter-
mometrów elektronicznych, tac stoli-
kowych. Przyjmowane są datki bądź 

dary rzeczowe. Komentarze pod ape-
lem zamieszczonym na FB są nega-
tywne: Jezu, w jakim kraju my ży-
jemy. Żeby w szpitalu nie było 
podstawowych rzeczy. Skandal.
 � Bystrzyckie Centrum Zdrowia, li-

czące 115 miejsc, ma zapewnić 55 łó-
żek covidowych zamiast 75. Wojewo-
da dolnośląski uwzględnił argumenty 
szpitala i zmienił swoją wcześniejszą 
decyzję.

19 listopada
 � 75 nowych zakażeń w powiecie. 

Najwięcej w Kłodzku (17) i w gminie 
Kłodzko (11). Jeden zgon w Nowej Ru-
dzie. Do tego na szczęście 40 ozdro-
wieńców. W Dusznikach trzy nowe in-
fekcje. 
 � Dobowy przyrost zakażeń w kraju 

– 23.975. Zgonów – 637.
 � W Specjalistycznym Centrum Me-

dycznym w Polanicy działa nowy 
punkt pobierania wymazów do badań 
w kierunku SARS-CoV-2. Bezpłatny 
test mogą wykonać pacjenci z e-skie-
rowaniem od lekarza POZ, pacjenci 
do leczenia planowego w SCM, oso-
by skierowane przez sanepid. Wyko-
nuje się też testy odpłatne, koszt – 550 
zł. Termin wizyty należy ustalić tele-
fonicznie (746 634 397, 571 324 797 
w godz. od 9:00 do 11:00). Wymazy 
pobiera się w godz. od 9:00 do 14:00. 
Wynik podaje lekarz POZ, a  w przy-
padku testu związanego z leczeniem 
szpitalnym – oddział szpitalny. Wynik 
można też odczytać na Internetowym 
Koncie Pacjenta. Nadal funkcjonuje 
mobilny punkt pobierania wymazów 
przy szpitalu powiatowym w Kłodzku, 
ul. Szpitalna (wejście od strony lądowi-
ska). Czynny jest codziennie w godz. 
9:00–13:00, w soboty i niedziele 9:00–
11:00. W pierwszej kolejności przyj-
mowani są pacjenci zarejestrowani 
(tel. 697 773 340).

20 listopada
 � 65 nowych zakażeń w powiecie. 

Najwięcej w Kłodzku (16) i w Bystrzy-
cy (10). W Dusznikach pięć nowych 
infekcji i pierwsza w mieście śmierć 
z powodu COVID-19. Zgon odnotowa-
no także w Bystrzycy. 
 � Dobowy przyrost zakażeń w kraju 

– 22.464. Zgonów – 626.

21 listopada
 � Dramatyczny wzrost liczby za-

każeń w Dusznikach – aż 83 nowe 
przypadki! Ognisko choroby znajdu-

je się w Domu Seniora „Magdalenka”. 
W mieście jest teraz 138 aktywnych 
przypadków, to ponad dwa razy wię-
cej niż poprzedniego dnia. Do tego 
159 osób na kwarantannie i w izola-
cji domowej.
 � W całym powiecie 105 nowych 

infekcji. Dobra wiadomość – 171 
osób wyzdrowiało.
 � Dobowy przyrost zakażeń w kraju 

– 24.213. Zgonów – 574.
 � Rząd ogłasza plan na kolejne sto 

dni walki z pandemią. Przygotowano 
trzy warianty rozporządzeń w spra-
wie ograniczeń, nakazów i zakazów, 
które będą wprowadzane w zależno-
ści od rozwoju sytuacji. Od 28 listo-
pada do 27 grudnia ma obowiązywać 
tzw. etap odpowiedzialności. Najwcze-
śniej od 28 grudnia, zależnie od sytu-
acji epidemicznej – etap stabilizacji, 
czyli powrotu do podziału Polski na 
trzy nowe strefy – czerwoną, żółtą i 
zieloną. Jeśli natomiast trzeba będzie 
natychmiast i radykalnie ograniczyć 
transmisję wirusa w społeczeństwie, 
w ostateczności wprowadzona zosta-
nie kwarantanna narodowa. Od 28 li-
stopada przywrócona zostanie możli-
wość funkcjonowania sklepów i usług 
w galeriach i parkach handlowych 
w ścisłym reżimie sanitarnym (limit 
osób – maksymalnie 1 os. na 15 m 
kw.). Przerwa w nauce w całym kra-
ju potrwa od 4 stycznia do 17 stycz-
nia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe 
ferie zimowe. Dzieci i młodzież pozo-
staną jednak w domach, ze względu 
na zakaz organizacji wyjazdów na fe-
rie zimowe. Rząd zapowiada, że przed-
siębiorcy, którzy działają w bran-
ży turystyki zimowej mogą liczyć na 
rekompensaty, które pomogą złago-
dzić skutki kryzysu. Nadal obowiązują 
ograniczenia dotyczące branży fitness, 
gastronomicznej, hotelarskiej i tury-
stycznej, kulturalnej i rozrywkowej.

22 listopada
 � 69 nowych zakażeń w powiecie. 

Najwięcej w Kłodzku (22) i w Nowej 
Rudzie (8). W Dusznikach siedem no-
wych infekcji.
 � Dobowy przyrost zakażeń w kraju 

– 17.856. Zgonów – 330.
 � Decyzja o wyznaczeniu ferii zimo-

wych w jednym terminie i zakaz or-
ganizacji wyjazdów na ferie zimowe 
budzi ogromne kontrowersje w bran-
ży turystycznej, zwłaszcza w górach, 
gdzie od dawna trwają przygotowa-
nia do sezonu narciarskiego. Tymcza-
sem wicepremier, minister rozwoju, 
pracy i technologii Jarosław Gowin 

oznajmia jeszcze, że skoro branże tu-
rystyczna i hotelarska jest zamknięta, 
to jest oczywiste, że będzie to dotyczyć 
także wyciągów narciarskich. 

23 listopada
 � 190 nowych zakażeń w powie-

cie. Najwięcej w Nowej Rudzie (66) i 
w Kłodzku (37). Do tego 43 wyzdro-
wienia. Całkowita liczba zakażeń od 
początku pandemii wynosi już 3.025. 
W Dusznikach cztery nowe infekcje.
 � Dobowy przyrost zakażeń w kraju 

– 17.856. Zgonów – 330.
 � Starosta kłodzki Maciej Awiżeń 

(FB): Na szczęście wojewoda za-
działał i obecnie nawet 4 karet-
ki WOT zbierają zaległe wymazy 
z terenu powiatu. Mam nadzieję, 
że to nie sprawa akcyjna lecz sta-
le będzie pilnowany czas poboru. 
Osobiście jednak dziwię się, że nie 
można było zostawić coś co dzia-
łało – czyli NFZ powinien podpi-
sać umowę ze szpitalem kłodzkim 
na wymazy. 
 � Burmistrz Piotr Lewandowski (FB): 

Drodzy mieszkańcy i przedsię-
biorcy Dusznik-Zdroju, nie trze-
ba nikomu tłumaczyć, że przed-
stawione przez rząd rozwiązania 
oznaczają dla nas i dla wszyst-
kich gmin górskich i stacji nar-
ciarskich katastrofę, i jest potrze-
ba wypracowania kompromisu, 
który z jednej strony pozwoli ura-
tować zimową turystykę, a z dru-
giej nie doprowadzi do zwiększe-
nia liczby zachorowań.

W sobotę spotkałem się z bran-
żą hotelarską i wyciągową Dusz-
nik, by poznać Państwa obawy, 
ale i pomysły rozwiązań. Na spo-
tkaniu z dusznickimi przedsię-
biorcami była obecna Pani mini-
ster Olga Semeniuk [podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Rozwoju, 
Pracy i Technologii – red.] i odpo-
wiadała na nasze pytania. Wtedy 
jeszcze nie pojawiła się informa-
cja że stoki mają być zamknięte.

Dzisiaj, reprezentując ziemię 
kłodzką, wziąłem udział w wide-
okonferencji włodarzy gmin gór-
skich z premierem Gowinem i mi-
nistrem Gut-Mostowym [sekretarz 
stanu w Ministerstwie Rozwoju, 
Pracy i Technologii – red.]. Padło 
wiele ważnych argumentów ze 
strony wójtów i burmistrzów i bar-
dzo ciekawe pomysły możliwych 
rozwiązań. Premier zapropono-
wał byśmy wspólnie przedstawi-
li nasze stanowisko. By to zrobić, 
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będę uczestniczył w pięcioosobo-
wym zespole, który ma do środy 
wypracować i przedstawić pre-
mierowi nasze propozycje. 

Mam nadzieję że nasze argu-
menty będą przekonujące i że jest 
jeszcze szansa na wprowadzenie 
dobrych i bezpiecznych procedur 
i uratowanie sezonu zimowego!

Niedługo potem w mediach po-
jawia się informacja wicepremie-
ra Jarosława Gowina o wypra-
cowaniu protokołu sanitarnego 
z branżą narciarską. Pojawiła 
się szansa, że po konsultacjach z 
Głównym Inspektoratem Sanitar-
nym, rząd ogłosi, że stacje nar-
ciarskie będą jednak mogły funk-
cjonować. Komentarz burmistrza 
Lewandowskiego (FB): Wycią-
gi, jak widać, najprawdopodob-
niej będą działać i taką też wia-
domość otrzymaliśmy, ale teraz 
najważniejsze jest, by branża ho-
telarska mogła funkcjonować. To 
system naczyń połączonych! Trze-
ba wypracować rozwiązania, któ-
re zapewnią maksymalne bezpie-
czeństwo bez zamykania miejsc 
noclegowych.
 � Trzecia szczepionka na horyzoncie. 

Brytyjska firma AstraZeneca ogłasza, 
że szczepionka przeciw koronawiru-
sowi opracowana wraz z Uniwersyte-
tem Oxfordzkim spełniła wymagania 
dotyczące skuteczności, a przy zasto-
sowaniu optymalnej dawki skutecz-
ność wynosi nawet do ok. 90 proc. 
Preparat jest oparty na sprawdzonej 
technologii, łatwy w produkcji, tani i 
może być przechowywany w lodówce 
w temperaturze 2-8oC przez co naj-
mniej pół roku. 
 � Dziennik „Daily Telegraph” podaje, 

że w Wielkiej Brytanii nawet w cią-
gu tygodnia może zostać dopuszczo-
na do użytku szczepionka przeciw Co-
vid-19 opracowana przez firmy Pfizer 
i BioNTech. To oznaczałoby, że Wiel-
ka Brytania stanie się pierwszym pań-
stwem na świecie, w którym zacznie 
ona być stosowana. Natomiast szcze-
pionka AstraZeneca najprawdopo-
dobniej trafi do Brytyjczyków dopiero 
po uzyskaniu atestu, czyli najwcześniej 
w pierwszej połowie nowego roku. 
 � Minister zdrowia Adam Niedziel-

ski informuje, że dwie firmy pracują-
ce nad szczepionką na koronawirusa 
deklarują, iż już w grudniu dostarczą 
po milion szczepionek na polski ry-
nek. – Chcemy zacząć szczepienia w 
styczniu – oświadcza na antenie RMF 
FM. W pierwszej kolejności zaszcze-
pieni mają być medycy, służby mun-
durowe i ci, którzy są najbardziej wy-
eksponowani na wirusa.

24 listopada
 � Rząd blokuje szczegółowe in-

formacje o zakażeniach w powia-
tach. Decyzją Ministerstwa Zdrowia 
wszystkie powiatowe stacje sanitarno-
-epidemiologiczne przestają publiko-
wać na swoich stronach dane dotyczą-
ce koronawirusa. Te informacje odtąd 
mają być podawane w sposób scen-
tralizowany. – Brak społecznej weryfi-
kacji danych dotyczących liczby zaka-
żeń koronawirusem w Polsce będzie 
niósł za sobą niebezpieczeństwo moż-
liwej manipulacji. (…) Ta decyzja mi-
nisterstwa ma doprowadzić, do tego, 
aby nikt w przyszłości tych danych 
już nie podważał – mówi 19-letni Mi-
chał Rogalski, który niedawno zyskał 
w kraju rozgłos i uznanie jako twór-
ca obywatelskiej bazy danych doty-
czącej COVID-19. Przed ponad tygo-
dniem Rogalski wykrył nieścisłości w 
raportowaniu, co zmusiło władze do 
oficjalnego uznania ponad 22 tysięcy 
nowych przypadków zakażeń. 
 � 21 nowych zakażeń w powiecie. 

Do tego cztery zgony w wyniku cho-
rób współistniejących. To tyle, ile mo-

żemy się dowiedzieć z danych publi-
kowanych na portalu rządowym. Brak 
m.in. informacji o liczbie zakażeń od 
początku pandemii, liczbie aktywnych 
przypadków, liczbie ozdrowień. Nie 
ma danych dot. poszczególnych gmin
 � Dobowy przyrost zakażeń w kraju 

– 10.139. Zgonów – 540.
 � Protokół sanitarny dotyczący 

korzystania ze stacji narciarskich 
dopracowany, stoki będą zimą 
otwarte – ogłasza przed południem 
na Twitterze wicepremier Jarosław 
Gowin. Ale co z noclegami dla nar-
ciarzy? – Na tę chwilę nie przewiduje-
my otwierania hoteli ani pensjonatów 
– oznajmia minister zdrowia Adam 
Niedzielski. Baza noclegowa pozostaje 
dostępna jedynie dla osób będących w 
podróży służbowej. Bary i restauracje 
mogą tylko wydawać posiłki na wy-
nos. Dla kogo zatem przygotowuje się 
stoki? Rzecznik Ministerstwa Zdrowia 
wskazuje, że dla osób zamieszkałych 
w pobliżu. Zieleniec i inne stacje nar-
ciarskie w trwodze.
 � Ponad tysiąc butelek wody mineral-

nej dla pacjentów oddziału covidowe-
go szpitala w Kłodzku ofiarowuje pro-
ducent staropolanki. To odpowiedź na 
niedawny apel starostwa powiatowego 
o wsparcie dla placówki ZOZ.

26 listopada
 � 45 nowych zakażeń w powiecie.
 � Dobowy przyrost zakażeń w kraju 

– 16.687. Liczba zgonów – 580.
 � Na utworzony w błyskawicznym 

tempie oddział covidowy kłodzkiego 
szpitala trafia pomoc finansowa i rze-
czowa przedsiębiorstw i osób prywat-
nych. Zbiórka trwa. Akcja została uru-
chomiona za pośrednictwem Fundacji 
Razem Możemy Więcej przy Domu 
Dziecka w Kłodzku.. To odpowiedź na 
niedawny apel starostwa powiatowego 
o wsparcie dla placówki ZOZ. Pomo-
cy udzieliły m.in. firmy Medipol, Eu-
ro-Med, Leroy Merlin, hotel Dr Irena 
Eris z i Staropolanka – donosi portal 
24klodzko.pl.
 � Rząd uruchamia Tarczę Finansową 

PFR 2.0. Obiecuje 35 mld zł na wspar-
cie dla mikro, małych i średnich oraz 
dużych firm poszkodowanych w wy-
niku pandemii. Środki mają trafić do 
niemal 40 branż dotkniętych kryzy-
sem.
 � Dyrektor światowej Organizacji 

Zdrowia (WHO) ds. sytuacji kryzyso-
wych dr Michael Ryan przekonuje, 
że dzięki szczepionce powrót do ży-
cia, jakie znaliśmy jest „bardzo, bardzo 
możliwy”.

Do tego dwa zgony w wyniku chorób 
współistniejących.
 � Dobowy przyrost zakażeń w kraju 

– 15.178. Liczba zgonów – 599, z cze-
go 85 wyłącznie z powodu COVID-19.
 � Wchodzą w życie zasady ogłoszo-

nego 21 listopada tzw. etapu odpo-
wiedzialności w walce z pandemią. 
Przywrócona zostaje możliwość 
funkcjonowania sklepów i usług 
w galeriach i parkach handlo-
wych w ścisłym reżimie sanitar-
nym (limit osób – maksymalnie 1 
os. na 15 m kw.). Utrzymane zostają 
obostrzenia w gastronomii, salonach 
fryzjerskich i kosmetycznych, prze-
mieszczaniu się, komunikacji zbioro-
wej, uczestnictwie w kulcie religijnym, 
w gromadzeniu się i w sporcie. Zawie-
szone pozostaje organizowanie wyda-
rzeń kulturalnych, działalność kin, ho-
teli, targów, parków rozrywki, siłowni, 
klubów fitness, parków rozrywki, dys-
kotek i klubów nocnych. Obowiązu-
je zakaz urządzania wesel, komunii i 
konsolacji.
 � Zmianie ulega obowiązek podda-

nia się kwarantannie, kiedy otrzyma-
my skierowanie na test od lekarza 
podstawowej i nocnej opieki zdrowot-
nej. Już w dniu, kiedy lekarz skieruje 
nas na wykonanie testu jesteśmy zo-

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Wałbrzychu. Aby oddać osocze, nale-
ży wysłać maila na adres ozdrowie-
niec@rckik.walbrzych.pl  lub zadzwo-
nić do RCKiK pod numer telefonu 
746 646 319. W prasie pojawiają się 
doniesienia, że oddawanie osocza to 
organizacyjna droga przez mękę.
 � Mimo wprowadzonych obostrzeń, 

nielicznie jeszcze otwarte stoki peł-
ne są miłośników białego szaleństwa. 
Telewizja pokazuje duże grupy ludzi 
stojące w kolejce do wyciągów bez 
zachowania reżimu sanitarnego. Za-
powiadane są kontrole w najbliższy 
weekend, a minister zdrowia Adam 
Niedzielski ostrzega, że jeśli potwier-
dzą one naruszanie zasad, będzie re-
komendował zamknięcie stoków.

30 listopada
 � 33 nowe zakażenia w powiecie.
 � Dobowy przyrost zakażeń w kraju 

– 5.733, najmniej od 13 października. 
Liczba zgonów – 121, z czego 21 wy-
łącznie z powodu COVID-19. „Wygry-
wamy z epidemią” – ogłosił na Face-
booku premier Mateusz Morawiecki, 
nie po raz pierwszy zresztą. Zdecydo-
wanie bardziej wstrzemięźliwy w oce-
nie ostatnich danych epidemicznych 
jest minister zdrowia.
 � Światowa Organizacja Zdrowia 

zwraca się do rządów, by rozważnie 
podeszły do planów na nadchodzący 
sezon narciarski. Takie podejście zda-
je się podzielać większość państw Unii 
Europejskiej. Premier Włoch Giusep-
pe Conte wyklucza możliwość wyra-
żenia zgody na świąteczne wyjazdy na 
narty. – Wszystko, co kręci się wokół 
wakacji na śniegu, wymyka się spod 
kontroli – zauważa. Kanclerz Niemiec 
Angela Merkel ostrzega: „państwa 
Unii nie powinny osłabiać ograniczeń 
w kontaktach, pozwalając na wcze-
sne rozpoczęcie sezonu narciarskie-
go". Wcześniej powiedziała, że kraje 
alpejskie powinny zamknąć ośrodki 
narciarskie. Agencja Reutera przypo-
mina, że podczas pierwszej fali epide-
mii na początku roku wielu Niemców 
zostało zakażonych w austriackim 
ośrodku narciarskim Ischgl. Jak po-
daje portal tvn24.pl, obecnie wycią-
gi narciarskie są zamknięte m.in. we 
Włoszech, Francji, Niemczech, Au-
strii i Słowenii, otwarte są natomiast 
w Szwajcarii. Jak będzie wyglądał se-
zon w Czechach i na Słowacji – tego 
jeszcze nie wiadomo.

1 grudnia
 � 15 nowych zakażeń w powiecie. 

Do tego dwa zgony w wyniku chorób 
współistniejących.
 � Dobowy przyrost zakażeń w kraju 

– 9.105. Liczba zgonów – 449, z cze-
go 68 wyłącznie z powodu COVID-19.
 � Od tygodnia nawet Powiatowe 

Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego w Kłodzku nie otrzymuje 
szczegółowych danych o sytuacji 
epidemicznej w powiecie kłodz-
kim. To efekt skandalicznej decyzji 
Ministerstwa Zdrowia, na mocy któ-
rej wszystkie powiatowe stacje sani-
tarno-epidemiologiczne przestały pu-
blikować na swoich stronach dane 
dotyczące koronawirusa. Na portalu 
rządowym publikuje się jedynie 
liczbę nowych zakażeń i zgonów 
oraz wskaźnik ilości zakażeń na 
10 tys. mieszkańców. Takie ogra-
niczenie stanowi nie tylko naruszenie 
prawa obywateli do rzetelnej infor-
macji, ale i poważne utrudnienie dla 
władz gmin i powiatów w bieżącym 
reagowaniu na sytuację pandemiczną.
 � Uzdrowiska Kłodzkie uruchamia-

ją ofertę „Rehabilitacja po COVID-19”. 
Program realizowany jest w turnu-
sach 8, 15- i 22-dniowych, odbywają-
cych się w szpitalu uzdrowiskowym 
„Jan Kazimierz”. Oferta pobytu skie-

25 listopada
 � 6 nowych zakażeń w powiecie.
 � Dobowy przyrost zakażeń w kraju 

– 15.362. Liczba zgonów największa 
od początku pandemii – 674.
 � Niemieckie władze federalne i 

związkowe przedłużają lockdown do 
20 grudnia. Kanclerz Merkel ocenia, 
że liczba nowych zakażeń wciąż jest 
zbyt wysoka, by łagodzić restrykcje.
 � Tureckie ministerstwo zdrowia in-

formuje o podpisaniu umowy z chiń-
ską firmą Sinovac Biotech na dostawę 
50 mln dawek szczepionki na koro-
nawirusa. Szczepionka ma zostać do-
starczona w grudniu, styczniu i lutym.
 � Francja i Włochy chcą zaczekać z 

rozpoczęciem sezonu narciarskiego 
do stycznia, a premier Bawarii postu-
luje wręcz zamknięcie stoków w całej 
Europie. Przeciw takim planom pro-
testuje Austria.

27 listopada
 � Czarny piątek dla powiatu, bynaj-

mniej nie w sensie handlowym: 62 
nowe zakażenia i aż 26 zgonów – 
związanych z chorobami współistnie-
jącymi. Czy tu nie ma jakiegoś błędu? 
– zastanawiają się niektórzy. Wcze-
śniej zdarzały się najwyżej trzy przy-
padki śmiertelne dziennie. Niestety, 
po tym, jak rząd zakazał powiatowym 
sanepidom publikacji danych epide-
micznych, zweryfikowanie tej infor-
macji nie jest proste, jeśli nie niemoż-
liwe.
 � Dobowy przyrost zakażeń w kra-

ju – 17.060. Liczba zgonów – 579, z 
czego 112 wyłącznie z powodu CO-
VID-19.

28 listopada
 � 74 nowe zakażenia w powiecie. 

bowiązani poddać się kwarantannie. 
Co ważne, kwarantanna jest zawieszo-
na na czas wykonania testu (droga do 
miejsca pobrania wymazu i powrót do 
domu). Zawieszenie kwarantanny lub 
izolacji ma miejsce, także wówczas, 
kiedy musimy udać się do lekarza. W 
tych sytuacjach nie musimy zgłaszać 
się do sanepidu.

29 listopada
 � 40 nowych zakażeń w powiecie. 
 � Dobowy przyrost zakażeń w kraju 

– 11.483. Liczba zgonów – 283, z cze-
go 46 wyłącznie z powodu COVID-19.
 � Osocze uzyskane od osób wyleczo-

nych z COVID-19 pomaga osobom 
chorym będącym w ciężkim stanie. 
Rząd ciągle apeluje do ozdrowieńców, 
by osocze oddawali. Gdzie powinni się 
w tym celu zgłosić? Na naszym tere-
nie – aż do Regionalnego Centrum 

Wzrost całkowitej liczby wykrytych przypadków
zakażenia koronawirusem w powiecie kłodzkim

od 17 listopada do 15 grudnia 2020
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rowana jest do osób, które przebyły 
chorobę i wymagają kuracji w celu 
poprawy wydolności oddechowej, 
krążeniowej oraz ogólnej sprawno-
ści i kondycji psychofizycznej. Warun-
kiem koniecznym do skorzystania z 
pakietów jest zaświadczenie o przeby-
tym zakażeniu wirusem SARS-Cov-2.

2 grudnia
 � 36 nowych zakażeń w powiecie. 

Do tego trzy zgony w wyniku chorób 
współistniejących.
 � Dobowy przyrost zakażeń w kraju 

– 13.855. Liczba zgonów – 609, z cze-
go 89 wyłącznie z powodu COVID-19. 
Liczba zakażonych w Polsce od po-
czątku pandemii przekroczyła milion!
 � Wielka Brytania jako pierwszy 

kraj na świecie dopuściła do uży-
cia opracowaną przez firmy Pfizer 
i BioNTech szczepionkę przeciw 
koronawirusowi. Szczepienia mogą 
się zacząć od przyszłego tygodnia. W 
pierwszej kolejności zaszczepieni zo-
staną podopieczni i personel domów 
opieki. Następnie osoby powyżej 80. 
roku życia oraz pracownicy szpitali i 
opieki społecznej.

3 grudnia
 � 22 nowe zakażenia w powiecie. 

Do tego jeden zgon w wyniku chorób 
współistniejących.
 � Dobowy przyrost zakażeń w kra-

ju – 14.838. Liczba zgonów – 620, z 
czego 109 wyłącznie z powodu CO-
VID-19.
 � 17 łóżek od Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, w tym dwa do 
intensywnej terapii, trafiają na oddział 
covidowy kłodzkiego szpitala. Łóżka 
wyposażone są w specjalistyczne ma-
terace przeciwodleżynowe. Z kolei z 
firmy Dr Irena Eris przyjeżdżają środ-
ki do pielęgnacji dla pacjentów. Wcze-
śniej polanicki hotel Dr Irena Eris 
podarował szpitalowi pościel oraz 
ręczniki.
 � Żołnierze z 22. Karpackiego Bata-

lionu Piechoty Górskiej w Kłodzku 
wspierają personel medyczny w wal-
ce z COVID-19 pomagając m.in. w 
kłodzkim szpitalu powiatowym i Spe-
cjalistycznym Centrum Medycznym 
w Polanicy-Zdroju – donosi portal 
24klodzko.pl. Wykonują zadania ad-
ministracyjne, transportują pacjentów, 
dostarczają leki i przesyłki na oddzia-
ły covidowe oraz materiały do badań 
laboratoryjnych.
 � Burmistrz Piotr Lewandow-

ski uczestniczy w konferencji „Pol-
ska Zima Razem” zorganizowanej w 
Bukowinie Tatrzańskiej dla przedsta-
wicieli gmin, miast i powiatów tury-
stycznych. Przedmiotem konferencji 
są m.in. wypracowane przez Porozu-
mienie Samorządów Gmin Górskich 
postulaty, które umożliwiają bezpiecz-
ne działanie obiektów hotelarskich, 
gastronomicznych i rozrywkowych w 
sezonie zimowym. Porozumienie kie-
ruje do premiera list z prośbą o podję-
cie rozmów mających na celu wycofa-
nie się rządu z zapowiedzi ograniczeń 
w funkcjonowaniu branży turystycz-
nej w czasie nadchodzącej zimy. Sa-
morządowcy postulują m.in. rozcią-
gnięcie ferii zimowych na 10 tygodni.
 � Poprawa sytuacji pandemicznej 

w Czechach. Władze znoszą część 
restrykcji, wprowadzonych w kra-
ju, gdy epidemia wymknęła się spod 
kontroli. O dziś nie obowiązuje już 
nocny zakaz wychodzenia, otwarte są 
restauracje, sklepy i zakłady usługo-
we. Bez widzów na sali mogą działać 
teatry i sale koncertowe. Otwarte są 
galerie, muzea, zamki, pałace i ogro-
dy zoologiczne oraz botaniczne. Moż-
na organizować zawody sportowe, 
wznawiają działalność kluby fitness i 
baseny. Otwierane są dla wszystkich 
hotele i pensjonaty. Nadal obowiązu-

je nakaz noszenia maseczek zarów-
no wewnątrz budynków, jak i na ze-
wnątrz oraz inne ograniczenia. W 
niespełna 11-milionowych Czechach 
od początku pandemii zakaziło się po-
nad pół miliona osób.

4 grudnia
 � 37 nowych zakażeń w powiecie. 

Do tego trzy zgony w wyniku chorób 
współistniejących.
 � Dobowy przyrost zakażeń w kra-

ju – 13.239. Liczba zgonów – 531, z 
czego 110 wyłącznie z powodu CO-
VID-19. 
 � Rząd ogłasza narodowy program 

szczepień ochronnych przeciwko wi-
rusowi SARS-CoV-2. Jednocześnie 
zaprasza do współpracy podmio-
ty wykonujące działalność leczniczą, 
których zadaniem będzie przepro-
wadzenie szczepień. Punkt szczepień 
ma funkcjonować w każdej gminie. 
W aglomeracjach i dużych miastach 
przewidziano dodatkowe lokalizacje 
w szpitalach rezerwowych. Razem 
minimum 8.000 punktów. Specjali-
ści ostrzegają, że szczepienia na CO-
VID-19 mogą przerosnąć możliwości 
organizacyjne i kadrowe przychodni. 
Wyzwaniem będzie m.in. przechowy-
wanie milionów dawek szczepionki w 
przychodniach POZ w odpowiednich 
warunkach.
 � Niestety, przez pandemię nie będzie 

w tym roku w naszym mieście wspól-
nego świętowania na Rynku. Ale nie 
wszystko stracone: oto rusza dusz-
nicki jarmark bożonarodzenio-
wy... online. Pod internetowym ad-
resem jarmark.duszniki.pl można 
znaleźć produkty i usługi oferowane 
przez dusznickich przedsiębiorców i 
wytwórców. Są choinki, ozdoby, świą-
teczne przysmaki, maskotki, ale też 
gadżety MKS „Pogoń”. Wspierajmy lo-
kalny biznes!

5 grudnia
 � 33 nowe zakażenia w powiecie. 

Do tego sześć zgonów w wyniku cho-
rób współistniejących.
 � Dobowy przyrost zakażeń w kra-

ju – 12.430. Liczba zgonów – 502, z 
czego 104 wyłącznie z powodu CO-
VID-19.
 � – Nie jesteśmy w stanie zaszcze-

pić całej populacji lub 80 proc. po-
pulacji do lata. Ten wirus będzie 
cały czas krążył – mówi prof. An-
drzej Horban, doradca premiera ds. 
walki z epidemią koronawirusa.
 � Choć temperatura mocno dodatnia 

(ok. 6C), Zieleniec Ski Arena oficjal-
nie otwiera sezon. Dostępne są tylko 
wyznaczone części tras, które zostały 
naśnieżone i przygotowane do jazdy.
 � Rosja rozpoczyna szczepienia 

szczepionką „Sputnik V”, opracowaną 
przez centrum im. Gamalei. Rosyjska 
szczepionka nie jest jednak udostęp-
niona w ramach szerokich szczepień 
powszechnych, ponieważ nie przeszła 
jeszcze finalnego etapu testów klinicz-
nych. Sputnik V został zarejestrowa-
ny na „ograniczonych warunkach”, 
co umożliwia m.in. szczepienia osób 
z grup ryzyka. Oficjalnie podano, że 
po częściowych badaniach skutecz-
ność szczepionki wynosi 95 proc., jed-
nak preparat wzbudza sporo sceptycy-
zmu, przede wszystkim ze względu na 
pośpiech, z jakim był opracowywany 
i dopuszczany do użytku. (naukawpol-
sce.pap.pl)

6 grudnia
 � 13 nowych zakażeń w powiecie. 
 � Dobowy przyrost zakażeń w kraju 

– 9.176. Liczba zgonów – 228, z cze-
go 42 wyłącznie z powodu COVID-19. 
Średnia dobowa liczba zakażeń koro-
nawirusem w Polsce w przeliczeniu 
na 100 tys. mieszkańców z ostatnich 

siedmiu dni spada do 29,19. Trzynasty 
dzień z rzędu wskaźnik ten jest mniej-
szy niż 50 (poziom, po przekroczeniu 
którego rząd wprowadził obowiązują-
ce obecnie obostrzenia). Jeśli wskaź-
nik ten spadnie poniżej 25 wówczas 
możliwy będzie powrót do podziału 
na strefy żółte i czerwone.
 � W Rosji w ciągu ostatniej doby 

przybywa 29.039 nowych przypadków 
koronawirusa – najwięcej od począt-
ku pandemii. Zmarło 457 osób.

7 grudnia
 � 13 nowych zakażeń w powiecie. 
 � Dobowy przyrost zakażeń w kraju 

– 4.423. Liczba zgonów – 92, z cze-
go 10 wyłącznie z powodu COVID-19. 
Liczba respiratorów zajętych przez 
chorych na COVID-19 w polskich 
szpitalach spada o 14 – jest najniższa 
od 9 listopada.
 � Szwajcarski regulator rynku leków 

Swissmedic twierdzi, że brak jest nie-
zbędnych informacji do zatwierdze-
nia trzech różnych szczepionek prze-
ciw Covid-19 zamówionych przez 
rząd. Władze planują zaszczepić 6 mln 
osób do lata. Jedną z informacji, któ-
rej domaga się Swissmedic, są dane 
na temat wcześniej przebytych cho-
robach u osób, które brały udział w 
badaniach. Regulator podkreśla, że 
zatwierdzenie tak szybko opracowa-
nych szczepionek wymaga dużego 
zaufania do producentów i organów 
władzy, dlatego ważne jest, by dokład-
nie zbadać ich wpływ na różne grupy 
ludzi. (rmf24.pl)
 � Nie było tłoku ani gigantycznych 

kolejek do wyciągów, a w wielu miej-
scach pojawiły się biletomaty, by unik-
nąć kolejek do kas. Było bez zastrze-
żeń – tak ostatni weekend na stokach 
narciarskich ocenia Ministerstwo 
Zdrowia. (rp.pl)

8 grudnia
 � 11 nowych zakażeń w powiecie. 

Do tego aż dziewięć zgonów w wyni-
ku chorób współistniejących.
 � Dobowy przyrost zakażeń w kraju 

– 8.312. Liczba zgonów – 411, z cze-
go 94 wyłącznie z powodu COVID-19.
 � Rząd ogłasza projekt Narodowe-

go Programu Szczepień Przeciw CO-
VID-19. Do 12 grudnia każdy może 
zgłosić swoje uwagi do projektu. Z 
kolei 15 grudnia rząd planuje przyjąć 
gotową strategię.
 � W Wielkiej Brytanii rozpoczy-

nają się szczepienia przeciw CO-
VID-19. Pierwszą zaszczepioną osobą 
jest 90-letnia Margaret Keenan. Wy-
korzystywana jest szczepionka wy-
produkowana przez konsorcjum firm 
Pfizer i BioNTech.
 � Zgromadzenie Ogólne ONZ za-

twierdziło rezolucję ustanawiającą 27 
grudnia Międzynarodowym Dniem 
Gotowości na Epidemię, aby zwrócić 
uwagę świata na potrzebę wzmocnie-
nia globalnych środków przeciwdzia-
łania pandemiom takim jak pande-
mia COVID-19.

9 grudnia
 � 34 nowe zakażenia w powiecie i 

jeden zgon w wyniku chorób współ-
istniejących.
 � Dobowy przyrost zakażeń w kra-

ju – 12.168. Liczba zgonów – 568, z 
czego 133 wyłącznie z powodu CO-
VID-19. Z kolei liczba ozdrowieńców 
zwiększyła się o prawie 30 tysięcy – to 
największy jak dotąd dobowy jej przy-
rost.
 � Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby 

odnotowano 12.585 zakażeń korona-
wirusem i 276 związanych z infekcja-
mi zgonów – najwięcej od początku 
epidemii. W sumie w kraju wykryto 
do tej pory 845.343 zakażenia, zmar-
ły 14.204 osoby chore na COVID-19. 

Ukraina ma wprowadzić surowe obo-
strzenia w styczniu, aby powstrzymać 
gwałtowne rozprzestrzenianie się epi-
demii – poinformował premier Ukra-
iny, Denys Szmyhal. (rp.pl)
 � Rosja i Chiny nie zwróciły się z 

wnioskami o zatwierdzenie ich szcze-
pionek do użycia przez Europejską 
Agencję Leków (EMA), która zatwier-
dza szczepionki do użycia na terenie 
UE. 

10 grudnia
 � 23 nowe zakażenia w powiecie. 
 � Dobowy przyrost zakażeń w kra-

ju – 13.749. Liczba zgonów – 470, z 
czego 113 wyłącznie z powodu CO-
VID-19.

11 grudnia
 � 38 nowych zakażeń w powie-

cie i sześć zgonów w wyniku chorób 
współistniejących.
 � Dobowy przyrost zakażeń w kra-

ju – 13.110. Liczba zgonów – 544, z 
czego 132 wyłącznie z powodu CO-
VID-19.
 � W Niemczech ostatnia doba najgor-

sza od początku epidemii – rekordo-
wa liczba zarówno nowych zakażeń 
(29.875) oraz zgonów chorych na CO-
VID-19 (598). Głosy wzywające do cał-
kowitego lockdownu stają się coraz 
głośniejsze.
 � Analitycy firmy Check Point Rese-

arch informują o wykryciu licznych 
ofert sprzedaży szczepionek oraz le-
karstw na COVID-19 w tzw. darkne-
cie – nielegalnych stronach interneto-
wych, wykorzystywanych m.in. przez 
handlarzy bronią, narkotykami, czy 
fałszywymi dokumentami. Kilka tygo-
dni wcześniej Europol i Agencja UE 
ds. Współpracy Organów Ścigania 
wydały ostrzeżenia dotyczące moż-
liwych przestępstw związanych ze 
szczepieniami podczas pandemii.

12 grudnia
 � 16 nowych zakażeń w powiecie 

i dwa zgony w wyniku chorób współ-
istniejących.
 � Dobowy przyrost zakażeń w kra-

ju – 11.497. Liczba zgonów – 502, z 
czego 131 wyłącznie z powodu CO-
VID-19.
 � Amerykańska federalna Agen-

cja Żywności i Leków (FDA) za-
twierdza do użycia szczepionkę 
firm Pfizer i BioNTech. W pierw-
szej kolejności otrzymają ją pracow-
nicy i pensjonariusze domów opieki 
oraz pracownicy służby zdrowia. Od 
wybuchu epidemii w USA odnotowa-
no łącznie 15,8 mln przypadków za-
każenia koronawirusem. Liczba ofiar 
śmiertelnych to prawie 300 tys.

13 grudnia
 � 23 nowe zakażenia w powie-

cie. Od początku pandemii koronawi-
rusem zakaziło się tu 3.620 osób, w 
związku z infekcją zmarło 94 miesz-
kańców.
 � Dobowy przyrost zakażeń w kraju 

– 8.977. Liczba zgonów – 188, z cze-
go 49 wyłącznie z powodu COVID-19.
 � Rząd Niemiec planuje zamknąć od 

16 grudnia do 10 stycznia większość 
sklepów, których działalność nie jest 
niezbędna. Zamknięte będą też szko-
ły, a niektórzy pracodawcy będą mu-
sieli zawiesić swoją działalność lub 
zlecić swoim pracownikom pracę w 
systemie zdalnym. (rp.pl)
 � Lider niemieckiego ruchu antyco-

vidowego zaintubowany w szpitalu w 
związku z COVID-19.
 � W Holandii w ciągu ostatniej doby 

zakaziło się niemal 10 tysięcy ludzi. To 
najwyższy wynik od końca paździer-
nika.

14 grudnia
 � 12 nowych zakażeń w powiecie.
 � Dobowy przyrost zakażeń w kraju 

– 4.896. Liczba zgonów – 56, z cze-
go 40 wyłącznie z powodu COVID-19.
 � Szpital powiatowy w Kłodzku, Spe-

cjalistyczne Centrum Medyczne w 
Polanicy-Zdroju i Bystrzyckie Cen-
trum Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej 
to trzy szpitale z powiatu kłodzkiego, 
które przystąpiły do programu szcze-
pień dla pracowników służby zdrowia, 
jako tzw. szpitale węzłowe. Zaszcze-
pią one swój personel oraz personel 
innych jednostek, m.in. przychodni 
i aptek. Szczepienie medyków i pra-
cowników administracyjno-technicz-
nych placówek medycznych i aptek 
rozpocznie się przed akcją szczepie-
nia populacyjnego – w tzw. okresie „0”. 
(24klodzko.pl)
 � Amerykańska pielęgniarka San-

dra Lindsay, która na co dzień pra-
cuje na oddziale intensywnej terapii 
szpitala w Nowym Jorku i od miesięcy 
zajmuje się głównie pacjentami zaka-
żonymi koronawirusem, jako pierw-
sza w USA otrzymuje szczepionkę na 
koronawirusa. – Czuję, że nadcho-
dzi uzdrowienie – mówi  po zaszcze-
pieniu. Szczepienie pielęgniarki było 
transmitowane przez internet.

15 grudnia
 � 20 nowych zakażeń w powiecie 

i aż pięć zgonów. Od początku pan-
demii koronawirusem zakaziły się w 
naszym subregionie 3.652 osoby, w 
związku z infekcją zmarło 99 miesz-
kańców.
 � Wojewoda dolnośląski wydaje de-

cyzję uchylającą z dniem 15 grudnia 
br. działalność izolatorium, która pro-
wadzona była w budynku Sanatorium 
Uzdrowiskowego „Jan” w Lądku-Zdro-
ju. Tym samym funkcjonujące od po-
czątku listopada br. w tym obiekcie 
izolatorium z 63 łóżkami kończy swo-
ją działalność. (24klodzko.pl)
 � W województwie dolnośląskim od 

początku pandemii zakaziło się 80.313 
osób, zmarło 1.637.
 � Dobowy przyrost zakażeń w kra-

ju – 6.907. Liczba zgonów – 349, z 
czego 77 wyłącznie z powodu CO-
VID-19. Od końca listopada liczba in-
fekcji koronawirusem spada. Aktual-
nie 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 wy-
nosił 62). Liczba zakażonych pa-
cjentów wymagających respirato-
rów wynosi 1.739 (przed miesiącem 
– 2.114). Liczba osób na kwarantan-
nie to 177.899 (przed miesiącem – 410 
tys.). Od początku pandemii zakaziło 
się już 1.147.446 mieszkańców nasze-
go kraju, wyzdrowiało 879.748, zmar-
ło 23.309. Wykonano 6,73  mln testów 
na obecność koronawirusa.
 � Większość krajów Europy i świa-

ta wciąż zmaga się z ogromną ilo-
ścią zakażeń SARS-CoV-2. Wiele rzą-
dów, w tym np. niemiecki, zapowiada 
zaostrzenie restrykcji lub nawet twar-
dy lockdown. Unia Europejska zde-
cydowanie odradza luzowanie obo-
strzeń pandemicznych w okresie 
Świąt. – To nie czas na łagodzenie re-
strykcji – mówi szefowa Europejskie-
go Centrum ds. Zapobiegania i Kon-
troli Chorób Andrea Ammon.
 � Na świecie zakaziło się dotąd pra-

wie 72,8 mln ludzi (przed miesiącem 
– 54,4 mln), zmarło ponad 1,6 mln 
(przed miesiącem – 1,3 mln). W czo-
łówce statystyki zakażeń są nadal Sta-
ny Zjednoczone (16,2 mln infekcji), 
Indie (9,9 mln) i Brazylia (6,9 mln).

Krzysztof
Jankowski
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Budowa wieży
na Orlicy zakończona
30 listopada zakończyliśmy budo-
wę wieży widokowej na Orlicy. In-
westycja jest jedną z wielu w ra-
mach polsko-czeskiego projektu 
„Czesko–Polski Szlak Grzbietowy 
– część wschodnia”. Gmina podpi-
sała umowę na wykonanie wieży 
15 kwietnia 2020 r. z lokalną firmą 
CAKO z Polanicy-Zdroju.  

Dusznicka wieża zbudowana zosta-
ła w najbliższej odległości od kulmi-
nacji szczytu Orlicy, należącej do Ko-
rony Gór Polski i do Korony Sudetów 
Polskich, przy granicy polsko-cze-
skiej. Budowla ma konstrukcję ostro-
słupa ściętego o kwadratowej pod-
stawie i zbudowana jest na czterech 
słupach w kształcie litery L. Konstruk-
cja wykonana jest z modrzewia kla-
sy C30. 

W styczniu wieża zostanie wyposa-
żona w lunety, makietę przedstawiają-
cą widocznie z niej szczyty, oświetle-
nie oraz kamery.

Projekt współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego oraz budżetu pań-
stwa w ramach Programu Interreg 
V-A Republika Czeska – Rzeczpo-
spolita Polska. Tytuł projektu: „Cze-
sko–Polski Szlak Grzbietowy – część 
wschodnia”, „Česko-polská Hřebeno-
vka – východní část“,

Koszt budowy wieży: 798 973,56 zł
Dofinansowanie: 85%.

Słupy wykończone są 
rodzimym łupkiem, 
tym samym, którego 
użyto przy budowie
historycznego
schroniska na Orlicy

W pobliżu wieży znaj-
duje się miejsce na 
ognisko oraz drewnia-
ne stoły z ławami

Wieża posiada trzy 
podesty spoczynkowe, 
a komunikacja odbywa 
się po schodach drew-
nianych z metalowymi 
stopnicami

Platforma widokowa 
znajduje się 17,7 m
nad poziomem gruntu, 
a cała konstrukcja
mierzy 25,5 m

U podnóża wieży
znajduje się miejsce
zapewniające turystom 
osłonę od deszczu
i wiatru
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