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Święta i Sylwester na stoku
W Zieleńcu bardzo intensywnie przygotowujemy się do błyskawicznie zbliżających się świąt!
Mamy nadzieję, że w swoich planach uwzględniliście przyjazd pod
Orlicę odpowiednio wcześniej. Jeśli nie, to i tak warto wpaść do nas
choćby na jeden dzień – oprócz
rzeczy podstawowych zapewniamy przede wszystkim kapitalną,
rodzinną i świąteczną atmosferę
oraz świątecznie znakomite warunki na stokach.

Razem przy
wigilijnym stole
Okres świąteczno-noworoczny to w
Zieleńcu wyjątkowy czas. Oczywiście
przede wszystkim stoi on pod znakiem jazdy na deskach (jednej czy
dwóch). Ale w samą Wigilię na chwilę zatrzymujemy koleje i wyciągi (o
16:00), aby dać wszystkim (w tym również nam) chwilę na przygotowanie
się i spędzenie wigilijnej kolacji w rodzinnym czy przyjacielskim gronie
(jedno nie wyklucza przecież drugiego). W ten wyjątkowy wieczór, jak co

roku, gorąco zachęcamy do udziału
w pasterce, która tradycyjnie odbywa
się oczywiście w naszym kościele św.
Anny. W drugi dzień świąt również w
kościółku odbywa się msza z udziałem kapeli góralskiej Janicki (o godz.
12:00). W trakcie całego dnia kapela
Janicki będzie również kolędować w
hotelach, pensjonatach, barach i restauracjach.
Od 25 grudnia kręcimy już codziennie od 9:00 do 21:00.
Przypominamy także, że 28 grudnia rusza pierwsza runda (bożonarodzeniowa) tegorocznej edycji zawodów o Dziecięcy Puchar Orlicy.
Więcej informacji znajdziecie oczywiście na stronie www.zieleniec.pl.

Sylwester na stoku
z Radiem Eska!
Co szykujemy w tym sezonie na samego sylwestra? Oczywiście najważniejsze to szusowanko do 1:00 w nocy
i przywitanie na stoku Nowego Roku.
Ale tym razem mamy dla Was dodatkową atrakcję – sylwestra wspólnie z
nami spędzi na stokach ekipa Radia

Opozycyjne „cegiełki”
w Muzeum Papiernictwa

W związku z 40. rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego,
w Muzeum Papiernictwa otwarta została wystawa pt. „Banknoty”
opozycji antykomunistycznej w
Polsce z lat 80. XX w.” Ekspozycja
prezentuje tzw. cegiełki, drukowane przez podziemną Solidarność i
inne nielegalne wówczas organizacje opozycyjne.
Dystrybucja „cegiełek” była jednym
z elementów antykomunistycznej propagandy, a także sposobem pozyskiwania funduszy na działalność podziemnych formacji opozycyjnych.
Tworzono je na wzór ówczesnych
polskich banknotów obiegowych czy
amerykańskich dolarów, a wizerunki
znanych Polaków były na nich zastępowane karykaturami rządzących.
Pieniądze ze sprzedaży „banknotów” przeznaczano na pomoc dla
więzionych opozycjonistów oraz ich
rodzin, jak również na bieżącą działalność wydawniczą. Przede wszystkim

jednak stanowiły one wyraz sprzeciwu dla panującej w naszym kraju rzeczywistość.
Inną formą walki podziemnej opozycji z komunistycznymi władzami
było wykonywanie nadruków propagandowych na obiegowych banknotach.
Cegiełek wyprodukowanych w
całej Polsce powstało ok. 70 typów,
jednak niektóre pojawiły się w kilku odmianach. Te najciekawsze prezentowane są w Muzeum Papiernictwa dzięki uprzejmości Przemysława
Ziemby – prezesa Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Banknoty te,
będące symbolem walki o niepodległą Polskę, stanowią istotny element
jego kolekcji.
Wystawa została realizowana we
współpracy z Polskim Towarzystwem
Numizmatycznym. Będzie dostępna
do 10 stycznia 2022 r .
inf. MP

Eska, która już o godzinie 16:00 rozstawi swoją specjalną strefę, w której
grać będzie DJ. Będzie też czekać na
was strefa chill. Samego sylwestra poprowadzi Maciej Stajniak, który relacjonować na antenie będzie to, co będzie się działo w Zieleńcu.
Odnośnie samego szusowania w
ten wyjątkowy wieczór – będzie ono

oczywiście możliwe wyłącznie na
oświetlonych stokach (jak wiecie, to
u nas większość). Będzie trzeba jednak kupić specjalny karnet, ważny od
19:00 do 1:00 w cenie 90 PLN (normalny) oraz 80 PLN (ulgowy). Wszystkie pozostałe karnety ważne tego
dnia będą oczywiście do 21:00. Karnety można zakupić w dniu sylwestra w

dowolnej kasie przy stoku.
Tradycyjnie już 1 stycznia zapraszamy na szusowanie od 09:00 do 21:00.
Planujcie zatem czas, przybywajcie
pod Orlicę, bo atrakcji w ciągu tych
dni będzie całe mnóstwo! Nie wyobrażamy sobie, że mogłoby Was tu
zabraknąć!
inf. Zieleniec Sport Arena

Remont ul. Podgórze i ul. Willowej

10 grudnia br. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe,
podczas którego wyłoniony został
wykonawca remontu ulic Podgórze i Willowej w Dusznikach-Zdroju. Najkorzystniejszą ofertę
przedstawiła firma Eurovia Polska S.A. Firma ta jest doświadczonym wykonawcą infrastruktury
drogowej na terenie całej Polski.
Remont ulic, oprócz wykonania nawierzchni, obejmował będzie m.in.:
roboty rozbiórkowe i przygotowaw-

cze, profilowanie i korytowanie podłoża gruntowego, odtworzenie rowów,
wykonanie elementów odwodnienia
drogi, wykonanie poboczy utwardzonych o szerokości min. 0,5 m oraz wykonaniu robót wykończeniowych.
Koszt remontu ulic wyniesie 1.833
859,04 zł. Realizacja zadanie jest możliwa dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg (70%). Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu gminy.
Rezultat przeprowadzonego po-

stępowania przetargowego jest dla
gminy bardzo korzystny. Na realizację remontu zaplanowano w budżecie
kwotę ponad 2.470.000 zł, zatem kwota najkorzystniejszej oferty jest niższa
od zaplanowanej o ok. 28%
Umowa na wykonanie remontu została podpisana 20 grudnia 2021 r.
Wykonawca ma 10 miesięcy na realizację zadania.
inf. UM
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XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU, 2 GRUDNIA

Nowa sala za halę
Grupa opozycyjnych radnych podjęła próbę zmiany uchwały o sprzedaży nieruchomości, które mają stanowić bazę działalności Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach-Zdroju. Gmina miałaby zrezygnować ze sprzedaży hali
sportowej. Groziłoby to zapewne wycofaniem się COS z naszego miasta. Dyskutowano o tym przez połowę sesji, a na koniec pojawiła
się propozycja budowy nowego obiektu sportowego.
Rada zebrała się w pełnym składzie.
Przewodnicząca Aleksandra Hausner-Rosik rozpoczęła od wniosku burmistrza Piotra Lewandowskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie pokrycia części
kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z dochodów własnych
gminy, niepochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Burmistrz wniósł ponadto o wycofanie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaży nieruchomości gminnej
– lokalu nr 7 przy ul. Stromej 8. Oba
wnioski radni przyjęli jednogłośnie.

Podstępny wniosek
Wśród projektów uchwał przygotowanych na tę sesję znalazł się również ten w sprawie zmiany uchwały 39/235/21 z 14 września 2021 r. w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gminnych. Uchwałą
tą rada wyraziła zgodę na sprzedaż
nieruchomości, które mają stanowić
bazę działalności Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań
Olimpijskich (COS-OPO) w Dusznikach-Zdroju. Zmiana miałaby polegać na wycofaniu zgody na zbycie
hali sportowej. Projekt wprowadziło
pod obrady pięciu radnych: Mieczysław Jakóbek, Wojciech Kuklis, Jarosław Kwolek, Piotr Zilbert i Marcin
Zuberski. W uzasadnieniu napisali, że
sprzedaż hali jest działaniem na szkodę mieszkańców.
Wniosek wycofanie tego projektu
z porządku obrad złożyła radna Patrycja Bednarz. – Decyzję o utworzeniu COS-u i sprzedaży nieruchomości
podjęliśmy wspólnie. I na tym etapie
uważam, że kiedy machina ruszyła i
właściwie jesteśmy już na etapie finalizacji, wycofanie się jest co najmniej
niepoważne. Tym bardziej, że, przypominam, to właściwie dzięki gotowej
infrastrukturze wygraliśmy z Ustrzykami – argumentowała.
Jarosław Kwolek określił wniosek
radnej jako sposób na to, by uciszyć
dyskusję – „podstępny”, „co najmniej
nierozsądny i co najmniej uwłaczający mieszkańcom”. Radny powołał
się na sondę internetową, która miała
wykazać, że 93 proc. jej uczestników
jest przeciwna sprzedaży hali. – Uważam, że dyskusja powinna się odbyć
– apelował.
Nic nie stoi na przeszkodzie, by odbyła się teraz, na tym etapie sesji – zauważyła przewodnicząca.

150 tys. do dyspozycji
Wyłączenie hali ze sprzedaży jest niewłaściwym posunięciem – rozpoczął
dyskusję wiceprzewodniczący Jakub
Biernacki. Zgodził się z Patrycją Bednarz, że zaoferowanie COS-owi infrastruktury sportowej było istotnym
argumentem dla decyzji o umiejscowieniu nowego COS-OPO w naszym
mieście. Przypomniał, że zapadły już

11 głosami radni wycofali z porządku obrad projekt uchwały dotyczącej zmiany uchwały ws. sprzedaży nieruchomości gminnych na rzecz Skarbu Państwa
(z przeznaczeniem dla COS). Radny Piotr Zilbert zagłosował za wycofaniem projektu, ale chwilę po ogłoszeniu wyników oświadczył, że to pomyłka
decyzje na wszystkich szczeblach – od
ministerialnego, poprzez wojewódzki, po powiatowy i pozostało już tylko podpisać akt notarialny. Przypomniał też, że prawie wszyscy obecni
na wrześniowej sesji nadzwyczajnej
radni (wśród nich Jakubek i Kuklis)
głosowali za sprzedażą nieruchomości, jedynie Piotr Zilbert wstrzymał
się od głosu. A potem Jarosław Kwolek został radnym i... nagle się sytuacja odmieniła.
Biernacki ostrzegł, że konsekwencje podjęcia uchwały o włączeniu
hali sportowej ze sprzedaży mogłyby być bardzo poważne, łącznie z wycofaniem się COS-u z
inwestycji w Dusznikach. – Nie wyobrażam sobie tego – podkreślił.
Wiceprzewodniczący odpierał argumenty przeciwko sprzedaży hali,
które pojawiły się na forach internetowych. M.in. ten, że Miejskiemu
Zespołowi Szkół zabraknie miejsca
na prowadzenie zajęć wf. Biernacki przypomniał, że MZS dysponuje trzema salami gimnastycznymi.
Już na poprzedniej sesji dyrektorka
MZS zapewniała, że jest to wystarczające zaplecze i nie ma mowy o przeprowadzaniu lekcji w korytarzach. Z
kolei przykłady Cetniewa, Spały czy
Szczyrku pokazują, że Szkoła Mistrzostwa Sportowego może liczyć na dobrą współpracę z COS-em. – Powstanie COS-u to niesamowity impuls,
żeby ten już sportowy charakter naszej gminy jeszcze bardziej rozwinąć
– przekonywał, apelując do opozycyjnych radnych o uwzględnienie korzyści, jakie w długiej perspektywie odniesie gmina w związku z powstaniem
COS-u.

Koszty utrzymania hali w 2019 r.
(czyli przed pandemią) wyniosły 135
tys. zł. Przychody – 32 tys. zł. Zatem oszczędność na samych kosztach utrzymania obiektu wyniesie ok.
100 tys. Do tego 53 tys. zł wpłynie do
gminnej kasy z tytułu podatku od nieruchomości. Zatem ok. 150 tys. zł będzie do dyspozycji, by opłacić wynajęcie hali np. dla dusznickich klubów
sportowych – argumentował Biernacki. Zdementował pojawiające się w internecie informacje, jakoby za wynajęcie hali miasto będzie płaciło 500 zł
za godzinę. Podał, że w ramach umowy o stałej współpracy stawki oscylują w granicach 60 – 200 zł.

Będziecie biegać
po sądach
– Jest spory problem z zakupem
Jamrozowej Polany, odsuwa się to
mocno. Jest mocno zagrożona sytuacja związana ze sprzedażą całego hotelu – to kontrargumenty Jarosława Kwolka mające bagatelizować
ryzyko wycofania się COS-u z Dusznik w przypadku wycofania się gminy ze sprzedaży hali sportowej. Kwolek przekonywał ponadto, że dyrektor
COS nie wypowiedział się jasno w tej
sprawie, natomiast zapowiedział, że
COS wybuduje sobie nowa halę.
Radny nie zgodził się z wiceprzewodniczącym, że uczniom wystarczą
sale sportowe w szkołach. Zaproponował, by zamiast sprzedawać halę
COS-owi, miasto wyremontowało
ją, doposażyło i potem wynajmowało COS-owi na własnych warunkach.
Według Kwolka hala jest sprzedawana „za śmieszne pieniądze”, a „nieza-

leżni” rzeczoznawcy mogliby ją wycenić na wyższą kwotę. – Gwarantuję
państwu, że osoby, które zagłosują za
tym, żeby halę sprzedać, mogą być pociągnięte do odpowiedzialności prawnej – mówił coraz bardziej podniesionym głosem. – Zobaczycie państwo,
że będziecie biegać po sądach. I to nie
jest sprawa związana z jakimś straszeniem, tylko takie mogą być konsekwencje.

To będzie
śmierć klubów
Piłeczkę odbiła przewodnicząca: – Panie radny, pan się troszeczkę zagalopował. Bo w tym momencie podważa
pan opinie i wyceny biegłego sadowego rzeczoznawcy. Więc to już podlega pod oszczerstwa. I to może być karane. Proszę się zastanowić, proszę
pana, co pan mówi.
– Chyba mnie pani przewodnicząca nie zrozumiała – próbował bronić
się Kwolek i brnął dalej w podważanie kompetencji rzeczoznawcy, co natychmiast spowodowało kolejną interwencję Hausner-Rosik.
Dalej radny zakwestionował szacowane przez Biernackiego kwoty za
wynajem hali przez COS w ramach
umowy o współpracy. – Hala ma służyć miastu i mieszkańcom. Dobrze
wiemy, panie Kubo, i pan o tym dobrze wie, że to jest koniec. To będzie
śmierć klubów! – wołał. Zarzucił władzom miasta podjęcie decyzji o sprzedaży bez konsultacji społecznych i
ukrywanie faktu prowadzenia przygotowań do podjęcia tej decyzji. Zaś radnym – że nie zdawali sobie sprawy za
czym głosują. – Taka prawda, nie wie-

dzieliście państwo do końca, co sprzedajecie.
To najwyraźniej było już za dużo
dla przewodniczącej. Upomniała formalnie radnego, odwołując się do Statutu Miasta (par. 24, p. 3): „Jeżeli temat
lub forma wystąpienia albo zachowania Radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze Sesji, Przewodniczący
udziela Radnemu upomnienia. Gdy
upomnienie nie odniosło skutku,
Przewodniczący może odebrać Radnemu głos. Fakt ten odnotowuje się z
protokole z Sesji.”
Hausner-Rosik zaprotestowała przeciwko oskarżaniu radnych o lekkomyślne głosowanie. Przypomniała,
że podczas dyskusji przed podjęciem uchwały o sprzedaży nieruchomości nikt, również z radnych
opozycyjnych, nie zakwestionował przeznaczenia hali sportowej
do zbycia. – To jest bardzo mało poważne, przynajmniej dla mnie – podsumowała.

Kłamstwa
i manipulacje
– Tutaj w tej wypowiedzi przed
chwilą, zresztą nie tylko tej wypowiedzi, ale też w opisach czy postach w różnych mediach społecznościowych, kłamstwo goni
kłamstwo – stwierdził na wstępie
burmistrz, odnosząc się wystąpienia
Jarosława Kwolka. Skrytykował ton
tego wystąpienia, a zwłaszcza próbę
zastraszenia radnych postępowaniami
sądowymi.
Dalej Lewandowski wyjaśnił dlaczego nie rozpowszechniano informa-
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cji o rozmowach w sprawie utworzenia COS-OPO w Dusznikach zanim
minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu podjął decyzję w tej
sprawie. Starania polegały na mozolnym budowaniu poparcia na rożnych
szczeblach i przez bardzo długi czas.
Rozpoczęły się bynajmniej nie w tym
czy ubiegłym roku, ale równolegle do
inwestycji w arenę biathlonową. Inicjatywa była dyskutowana z każdym
z kolejnych ministrów sportu – oznajmił burmistrz.
Nagłaśnianie tych starań byłoby
przeciwskuteczne, co pokazały doświadczenia innych gmin – przekonywał. A gmin, które chciałyby mieć u
siebie COS-OPO, jest wiele. W końcu przyszedł taki moment, że trzeba
było wykazać, co takiego wyjątkowego Duszniki mają do zaoferowania
COS-owi, jaka jest przewaga naszej
gminy nad innymi. Argumentów było
wiele, ale jednym z najważniejszych
okazał się ten, że jest w Dusznikach
jest infrastruktura, dzięki której COS
może szybko osiągnąć gotowość do
przyjmowania tu związków sportowych. I to strona rządowa wskazała, które ze sportowych obiektów
naszego miasta będą potrzebne do
uruchomienia OPO. Wszyscy radni
zostali dokładnie poinformowani o jakie obiekty chodzi, jakie działki i jaka
jest wartość tych nieruchomości. – To
są fakty i to jest prawda – pokreślił
Lewandowski.
– To jest nieprawda, że sprzedaż hotelu jest zagrożona – burmistrz kontynuował dementowanie tego, co mówił
Kwolek. Podkreślił, że starosta zaprzeczył, by udzielano radnemu informacji dot. transakcji.
Nawiązując do sondy internetowej
w sprawie sprzedaży hali sportowej,
na którą to sondę powoływał się Kwolek, burmistrz zauważył że jej wynik
jest efektem manipulacji – mieszkańcy są oszukiwani, okłamywani przez
radnego.

Nie demonizować
Lewandowski przypominał, jak dyrektor COS podczas spotkania z radnymi
deklarował współpracę z lokalną społecznością – Szkołą Mistrzostwa Sportowego, klubami. Odpowiednie umowy mają być tej współpracy podstawą.
Co do cen: COS w Giżycku wynajmuje całą halę sportową za 180 zł za
godzinę. Wynajęcie połowy hali – odpowiednio 90 zł. – To są komercyjne
stawki – zaznaczył burmistrz.
Podał, że szkoła korzysta z hali
maksymalnie 60 godzin miesięcznie.
Licząc nawet po przykładowej komercyjnej stawce, to daje rocznie 129,6 tys.
Czyli mniej niż suma oszczędności
wynikających z braku kosztów utrzymania hali i podatku od nieruchomości, który wpłynie od COS za halę. A
trzeba jeszcze pamiętać, że obiekt wymaga remontu. COS zaplanował na to
milion zł.
Na prośbę burmistrza głos zabrała
dyrektorka Miejskiego Zespołu Szkół
Renata Brodziak. W powstaniu COS-OPO w Dusznikach upatruje wielkiej szansy dla miasta, a zwłaszcza dla
Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Liczy, że po remoncie i doposażeniu hali
uczniowie SMS oraz ci, biorący udział
w projekcie „Sportowa szkoła”, będą
tam trenować nadal i w lepszych warunkach. Liczy też, że po uruchomieniu COS zwiększy się nabór do SMS.
Brodziak podała konkrety. Aktualnie szkoła ma do dyspozycji trzy sale
gimnastyczne oraz salę fitness (w budynku liceum). Od pierwszej do ósmej
godziny lekcyjnej, czyli w godz. 8-15,
w salach tych można przeprowadzić
160 godzin zajęć. Tymczasem aktualne zapotrzebowanie dla całego MZS
to 94 godziny. I w przyszłym roku będzie takie samo. Zajęcia specjalistycz-

ne SMS i klas sportowych to dodatkowe 36 godzin. Łącznie – 130 godzin.
I to przy założeniu, że wszystkie zajęcia odbywają się w budynkach szkolnych, nie na boiskach czy trasach
biegowych. A zatem nie ma zagrożenia, nawet kiedy hala sportowa
będzie w remoncie, że uczniowie
będą ćwiczyć w korytarzu. Zresztą nie pozwalają na to przepisy BHP.
– Naprawdę, ja bym nie demonizowała na razie problemu wychowania fizycznego – mówiła dyrektorka.
W odpowiedzi na te informacje
burmistrz obiecał, że po sprzedaży
nieruchomości Skarbowi Państwa, zaproponuje przeznaczenie w przyszłorocznym budżecie gminy środków na
remonty sal gimnastycznych, szczególnie tę w budynku przy ul. Sportowej. Prace można będzie wykonać do
rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego, bo do do końca bieżącego szkoła
korzysta z z hali na dotychczasowych
zasadach.

Populizm ewidentny
– Ta dyskusja… Może nawet dobrze,
że ona się jednak dzieje. Bo właśnie
tego zakłamania, można powiedzieć
niekontrolowanego, bo to media społecznościowe, nikt tego nie kontroluje, jest bardzo dużo – stwierdził burmistrz. Poprosił, by radni, którzy
podpisują się pod różnymi kłamstwami, zwracali się do niego lub ogólnie
do Urzędu Miasta o wyjaśnienia, jeśli
mają jakiekolwiek wątpliwości. – Żebyście państwo po prostu nie przekazywali błędnych, nieprawdziwych informacji dalej mieszkańcom.
Uzupełniając dotychczasowe wypowiedzi, Patrycja Bednarz sprostowała jeszcze informacje podane przez Jarosława Kwolka odnośnie spotkania
z dyrektorem Centralnego Ośrodka Sportu. Zachęcała, by obejrzeć
to spotkanie (nagranie jest dostępne
w internecie). – Powiem szczerze, że
troszeczkę jestem przerażona… mentalnością dusznicką? Bo każde przedsięwzięcie, które ma miejsce, kończy się tak: „to jest bez sensu”, „a po
co nam to?”, „a i tak się nie uda”. Nie
wiem... Szukanie negatywów w każdym przedsięwzięciu naprawdę nie
doprowadziło przez lata do niczego
dobrego, pozytywnego w Dusznikach.
Negatywna kampania radnych opozycyjnych przynosi właśnie negatywne nastawienie części mieszkańców
do COS. Tymczasem wielu nieprzekonanych duszniczan daje się przekonać poznając argumenty – mówił
Jakub Biernacki, powołując się na
własne rozmowy z wyborcami. Wiceprzewodniczący zwrócił uwagę, że inicjatorzy projektu uchwały nie podnosili tematu na posiedzeniu komisji w
przeddzień sesji. – Ja generalnie całą
tę sytuację… Uważam, że to jest czysty,
ewidentny populizm. Tylko i wyłącznie starania o to, żeby się tutaj przypodobać mieszkańcom.

Nie śmierć tylko szansa
– Nigdy, przenigdy żaden z nas nie powiedział, że COS to jest jakaś niefajna
sprawa – zapewnił Jarosław Kwolek.
Podkreślił, że w całej tej dyskusji chodzi nie o COS, tylko o halę. – Hala jest
zarzewiem problemu, bo hala nie była
warunkiem sprzedaży, całej transakcji – przekonywał. Nadal twierdził, że
szkoły ani nikogo w mieście nie będzie stać na korzystanie z hali, kiedy
przejmie ją COS.
Wiceprzewodniczący dodał do swojej wcześniejszej wypowiedzi, że mówiąc o COS, miał na myśli halę, bo
nikt nie ma wątpliwości co do sprzedaży innych obiektów.
Burmistrz ponownie zwrócił się do
Kwolka o niepowielanie nieprawdziwej informacji, jakoby sprzedaż hali

16.12.2021 - 15.01.2022

nie była warunkiem powstania COS-OPO w Dusznikach. Była, we wszystkich rozmowach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Potwierdzają to
dokumenty – powiedział Lewandowski.
Agnieszka Maksylewicz polemizowała ze słowami Kwolka o rychłej
śmierci dusznickich klubów. Zauważyła, że powstanie COS-u i nowej infrastruktury to właśnie ogromna
szansa dla rozwoju tych klubów. Dziś
zawodnicy UKS Orlica wyjeżdżają do
Tomaszowa Mazowieckiego, żeby trenować. – Stać rodziców, stać kluby,
nic nie mówią – argumentowała radna.

Kto wam pozwolił?
– Możemy mieć tutaj różne zdania
na temat, czy odbyła się tu odpowiednia dyskusja, czy nie – Piotr Zilbert
oceniał przebieg sesji, na której rada
podjęła decyzję o sprzedaży nieruchomości mających stanowić bazę działalności COS-OPO w Dusznikach.
Przypomniał o uchwale podjętej podczas poprzedniej sesji „w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta
Duszniki-Zdrój w związku ze zbyciem
hali sportowej i pozostałych nieruchomości”. Radni podjęli tę uchwałę jednogłośnie, spontanicznie i trochę bezkrytycznie – nawet przy założeniu, że
wskazuje ona tylko kierunek, w jakim
według radnych powinien działać
burmistrz, by zapewnić mieszkańcom,
gminnym placówkom oświatowym
oraz klubom sportowym mającym
siedzibę na terenie gminy możliwość
korzystania z tych obiektów na dotychczasowych zasadach. Wśród tych
zasad jest bowiem i taka, że szkoły i
przedszkole mają zapewnione pierwszeństwo dostępu do hali sportowej
na potrzeby prowadzonych przez nie
zajęć.
Teraz Zilbert upomniał się o ten
warunek: – Po raz kolejny zadaję pytanie, na jakich zasadach i czy nasze
dzieci, i czy nasze szkoły, i czy nasi
uczniowie będą mieli pierwszeństwo
w korzystaniu z hali sportowej?
Radny zadał to pytanie, choć – jak
sam wcześniej przyznał – otrzymał
już w tej sprawie pisemną odpowiedź
od burmistrza, nie pozostawiającą wątpliwości, że dysponentem hali będzie
nowy właściciel.
– Mówi się, że od jakiegoś czasu
były rozmowy prowadzone. Ale kto
państwu dał upoważnienie do prowadzenia takich rozmów. Kto państwu
dał upoważnienie do zgody na to,
żeby sprzedawać te obiekty? A przede
wszystkim, tak jak mówimy, halę
sportową? Kto wam na to pozwolił?
Czy odbyły się jakieś konsultacje społeczne? Czy odbyła się jakaś dyskusja wśród mieszkańców? Czy w ogóle
mieszkańcy byli na ten temat powiadomieni?
Według Zilberta uchwała o sprzedaży nieruchomości została podjęta pospiesznie, bez należytej dyskusji.
Radny zapowiedział, że jeśli sprzedaż
dojdzie do skutku, będzie się domagał, by w przyszłorocznym budżecie
zaplanować ok. 200 tys. zł na wykonanie projektu nowej sali sportowej
o wielkości boiska do piłki ręcznej, z
zapleczem sanitarnym i niewielkimi
trybunami. Sala taka powinna zostać
zbudowana na terenie liceum w ciągu
dwóch – trzech lat.

Będzie nowy obiekt
Lewandowski po raz kolejny wyjaśnił,
że właścicielem hali będzie COS i to
ta instytucja będzie decydować o zasadach udostępniania swojej własności.
Natomiast gmina będzie się starała
wynegocjować jak najlepsze warunki dla uczniów, klubów, mieszkańców.
Co do rozmów w sprawie utwo-

rzenia COS w Dusznikach – czy
burmistrz potrzebuje zgody, by rozmawiać z kimkolwiek na dowolne tematy?
Konsultacje społeczne natomiast
powinno się przeprowadzać w kwestiach niejednoznacznych, kontrowersyjnych. Tymczasem powstanie COS
w Dusznikach to bezsprzecznie bardzo dobry projekt, który będzie miał
ogromne znaczenie dla rozwoju miasta, dla wielu pokoleń mieszkańców –
argumentował burmistrz.
– Nie wiem, czy pan może to usłyszał od znajomych gdzieś, czy akurat
rzeczywiście w tej kwestii się tak zgadzamy... – zwrócił się do radnego Zilberta Lewandowski. Chodzi o projekt
nowej sali sportowej przy liceum. Już
na spotkaniu z dyrektorem COS w
szkole burmistrz ogłosił, że zaproponuje w przyszłorocznym budżecie środki na zaprojektowanie nie
tylko samej sali, ale i przeprojektowanie całego szkolnego kompleksu pod kątem potrzeb Szkoły
Mistrzostwa Sportowego. Przewiduje się wzrost zainteresowania tą placówką wraz z rozwojem infrastruktury COS-OPO w Dusznikach.
Co do planów inwestycyjnych COS
– Piotr Zilbert poddał w wątpliwość
ich realność ze względu na sytuację
polityczną.
Kiedy przewodnicząca zwróciła się
wcześniej do Zilberta o skrócenie wystąpienia, ten zadeklarował, że nie
uznaje zapisu Statutu Miasta w kwestii ograniczeń czasowych wypowiedzi radnych. Teraz Małgorzata Hołyst
przypomniała, że statut obowiązuje
jednak wszystkich radnych.
– Ja mam tu taką prośbę do radnego Jarka, żeby nie straszył nas sądem
– na koniec dyskusji głos zabrał Ryszard Olszewski. Jego zdaniem swoją wypowiedzią Kwolek wywierał na
radnych nacisk w kwestii głosowania.
Ten odparł, że nie takie były jego intencje.
Po prawie półtoragodzinnej dyskusji doszło w końcu do głosowania.
Projekt uchwały mającej na celu
wycofanie się gminy ze sprzedaży
hali sportowej został wykreślony
z porządku obrad. Wniosek Patrycji Bednarz poparło 11 radnych. Przeciwko głosowało trzech z pięciorga
przeciwników sprzedaży hali – Mieczysław Jakóbek, Wojciech Kuklis i Jarosław Kwolek. Marcina Zuberskiego
najwyraźniej ogarnęły wątpliwości, bo
wstrzymał się od głosu.
Czy wynik głosowania oznacza, że
Piotr Zilbert zmienił zdanie? Nie, to
po prostu pomyłka – oświadczył radny chwilę po ogłoszeniu wyników.

Zapytania
do dyrektorów
O spór z Miejskim Zakładem Komunalnym w Polanicy-Zdroju dotyczący opłat za odprowadzanie ścieków do jego oczyszczalni zapytał
prezesa Dusznickiego Zakładu Komunalnego Jarosław Kwolek
Polanicki MZK pozwał DZK o zapłatę 74 tys. zł (plus koszty sądowe)
za niezrealizowanie w 2020 r. planu
zrzutu ścieków. Zrzut był mniejszy
niż przewidywano z powodu znacząco mniejszego ruchu turystycznego w
okresie pandemii. 9 listopada zapadł
wyrok – na wniosek DZK sąd pozew
odrzucił.
Kwolek dociekał, czy gdyby Duszniki miały własną oczyszczalnię, to nie
pojawiałyby się tego typu problemy, a
ceny byłyby niższe. Prezes nie mógł
jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie – trzeba by przeprowadzić precyzyjną analizę.
Radny drążył dalej temat opłat za
korzystanie szkoły z hali sportowej, kiedy obiekt ten będzie należał
do COS. Dyr. MZS Renata Brodziak

i przypomniała, że stroną w rozmowach z COS jest organ prowadzący,
czyli gmina. A poza tym trudno mówić o jakichkolwiek konkretach skoro porozumienia jeszcze nie ma i nie
wiadomo jakie będą stawki. Opłaty za
halę trzeba będzie przewidzieć dopiero w budżecie na 2023 r., bo przecież
hala będzie najpierw remontowana.
– Gdzie będziecie mieli państwo
teraz swoją siedzibę? – kolejne pytanie Jarosław Kwolek skierował do dyrektorki MOKiS-u. Aktualnie biura
ośrodka mieszczą się w obiekcie na
Jamrozowej Polanie, który ma przejąć COS-OPO. Magdalena Kijanka
odparła, że nie ma informacji w tej
sprawie. – Mamy jeszcze czas na takie postanowienia – zapewniła, apelując jednocześnie o cierpliwość. Wszak
przed COS-em jeszcze długi okres
przygotowań do rozpoczęcia działalności Dusznikach.
Dyrektor, dwóch kierowników,
księgowa... – Kwolek dociekał, czy
te kadry MOKiS-u zarządzają trzema pracownikami ośrodka – dwiema
paniami w Teatrze Zdrojowym i jednym panem w hali sportowej. – Czy to
jest zgodne z prawdą? – pytał. – Niestety, panie radny, jest to niezgodne z
prawdą – odpierała Kijanka. MOKiS
zatrudnia jeszcze pracownika administracji w niepełnym wymiarze czasu pracy, do tego dwie kolejne osoby i czterech instruktorów w ramach
umów cywilnoprawnych.
Kolejne pytanie Kwolka – o to, jak
dyrektorka MOKiS-u widzi przyszłość
ośrodka – wywołało interwencję przewodniczącej i polemikę z radnym. Jej
zdaniem temat jest zbyt szeroki, należałoby go omawiać na posiedzeniu
komisji. Magdalena Kijanka odpowiedziała jednak krótko, że MOKiS
nadal będzie spełniał swoją dotychczasową funkcję jako organizator wydarzeń, zarówno kulturalnych, jak i
sportowych. – Nasze działania statutowe nie ulegną zmianie – zapewniła, przypominając, że COS nie zajmuje się organizacją zawodów.

Gotówka za szczepienia
– Ja króciutko chciałabym się pochwalić, że kolejne środki finansowe
wpływają do gminy Duszniki-Zdrój –
tak rozpoczęła wyjaśnienia dotyczące
spraw poruszanych na ostatniej sesji
i komisjach wiceburmistrzyni Karolina Łuszczki.
Jakie to środki? Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina pozyskała 78.600 zł na zadanie „Laboratoria przyszłości”. Trafią one do szkoły
na zakup urządzeń multimedialnych.
Aż pół miliona zł gmina otrzymała zajmując drugie miejsce w
powiecie w konkursie „Rosnąca odporność”. Decydowała wartość wskaźnika wzrostu wyszczepień
na dzień 31 października w odniesieniu do poziomu z sierpnia. Środki te
mogą być wykorzystane na dowolny
cel związywany ze zwalczaniem zakażeń, zapobieganiem ich rozprzestrzenianiu, profilaktyką oraz zwalczaniem
skutków, w tym społeczno-gospodarczych, COVID-19. – Myślę, że to jest
dobry moment, żeby, po pierwsze, podziękować pracownikom urzędu, za
to, że tak sprawnie byli w stanie rozpromować akcję szczepień. Po drugie, chyba najważniejsze, podziękowania dla mieszkańców Dusznik-Zdroju,
że tak ochoczo stawili się na szczepienia i dzięki temu te pieniądze do gminy wpłyną.

Aż 11 uchwał
przyjęli radni podczas tej sesji. Wszystkie projekty otrzymały pozytywne
opinie właściwych komisji.
Najpierw jednogłośnie podjęto
tę w sprawie przyjęcia „Progra-

1 6 . 1 2 . 2 0 2 1 - 1 5.01.2022

mu współpracy Gminy Miejskiej
Duszniki-Zdrój z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2022”.
Coroczne uchwalanie programu
jest obowiązkiem ustawowym rady.
Projekt programu podlega konsultacjom społecznym. Żadna z organizacji nie wniosła uwag do tegorocznego
dokumentu – informowała Beata Sujak, inspektorka ds. kadr, organizacji
pozarządowych i oświaty.
Uchwalony program jest dokumentem określającym politykę samorządu
lokalnego wobec organizacji pozarządowych. Ma ona na celu wspieranie
organizacji pozarządowych i ich inicjatyw oraz zapewnienie sektorowi
pozarządowemu dobrych warunków
do działania na rzecz mieszkańców
Dusznik-Zdroju.
Na realizację programu zaplanowano środki w kwocie 160 tys. zł, ale
to jeszcze może się zmienić w trakcie
prac nad przyszłorocznym budżetem.
Działalność pożytku publicznego
to działalność społecznie użyteczna
prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Program, będący załącznikiem do
uchwały, zawiera priorytetowe zadania publiczne, które będą przedmiotem współpracy pomiędzy samorządem, a sektorem pozarządowym w
2022 r. Jakie to priorytety?
W dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego to m.in. wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych książek,
folderów związanych z historią naszego miasta. W dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki to m.in. wspieranie
działań w zakresie konserwacji, wytyczania i znakowania szlaków turystycznych oraz rowerowych, wydawanie map. W dziedzinie polityki
społecznej – działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych, osób w wieku
emerytalnym, organizacja czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży.
Uchwała w sprawie zmiany
uchwały nr XXXI/192/21 Rady
Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w
sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2021
również została przyjęta jednogłośnie.
Największa zmiana polega na
zwiększeniu dochodów gminy o 694
tys. zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z budżetu państwa. To rekompensata za zmniejszenie dochodów gminy w 2022 r., spowodowane
zmianami w w podatkach. Istotne
zwiększenie dochodów to także środki pozyskane na projekt Laboratoria
Przyszłości – wyposażenie pracowni szkolnych – 78,6 tys. zł. Z kolei po
stronie wydatków należy odnotować
zwiększenie nakładów na gospodarowanie odpadami o 200 tys. zł.
Stawka dzienna opłaty uzdrowiskowej od początku 2022 r. wyniesie
4,50 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu – zdecydowali radni podejmując jednogłośnie uchwałę w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłaty
uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy Duszniki-Zdrój. Wcześniej obwiązywała stawka 4 zł.

Śmieci drożej
Uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
rada podniosła z 30 na 35 zł od mieszkańca opłatę za gospodarowanie odpadami. Chodzi oczywiście o odpady
segregowane. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku

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

Burmistrz zapowiedział, że w przyszłorocznym budżecie zabezpieczy środki na zaprojektowanie
nie tylko nowej sali sportowej, ale i przeprojektowanie całego szkolnego kompleksu pod kątem
potrzeb Szkoły Mistrzostwa Sportowego
zbierania odpadów komunalnych w
sposób selektywny, płacić będzie podwyższoną stawkę – 70 zł. Właściciele
domów jednorodzinnych mogą skorzystać z obniżki w wys. 5 zł od osoby, jeśli kompostują odpady biodegradowalne.
Powody podwyżki wyjaśniła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Hołyst. Zaczęła od stawek w
pobliskich miejscowościach: w Kłodzku – 38, w Kudowie – 36, w Nowej
Rudzie – 32, w Bystrzycy – 36 zł. Są
w kraju miasta, gdzie płaci się znacznie więcej, np. w Gliwicach – 60 zł od
osoby. W Polanicy pobiera się opłatę w wysokości uzależnionej od zużycia wody – 9,80 zł za m sz. Niektóre
gminy przyjęły trzecią opcję naliczania opłaty – w zależności od metrażu mieszkania. Radni dyskutowali w
komisjach nad ewentualną zmianą
sposobu naliczania opłaty, ostatecznie
zdecydowali o pozostawieniu dotychczasowej metody.
Dlaczego podwyżka jest konieczna? Wiadomo, inflacja jest na poziomie nienotowanym od dwóch dekad,
wzrastają koszty podstawowe – płace,
ceny energii, paliw. Wzrosły koszty
regulowanych ustawowo opłat, koszty prowadzenia PSZOK, który wymaga modernizacji. Wzrasta ilość odbieranych odpadów, co zwiększa koszty
ogólne prowadzenia gospodarki odpadami. – Przykro nam bardzo, że
musimy tu podejmować takie, a nie
inne decyzje (…), ale jest to niezależne
od nas – tłumaczyła Hołyst.
Wpływy z opłat powinny pokrywać
koszty gospodarki odpadami. Tymczasem w 2021 r. gmina dopłaciła do
niej 250 tys. zł.
Uchwałę poparło 9 radnych, przeciwko głosowali Mieczysław Jakóbek, Wojciech Kuklis, Jarosław Kwolek, Mateusz Rybeczka i Piotr Zilbert.
Wstrzymał się od głosu Marcin Zuberski.

22 zł ekwiwalentu
za godzinę uczestnictwa w akcji ratowniczej będą otrzymywać strażacy OSP
od 1 stycznia 2022 r. Za udział w szkoleniu ratowniczym – 15 zł za godzinę. Tak zdecydowali radni podejmując jednogłośnie uchwałę w sprawie
ustalenia wysokości ekwiwalentu

pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach-Zdroju. Wysokość ekwiwalentu była ostatnio zmieniana w marcu
2018 r. Ustalone wówczas stawki to 15
i 10 zł.
2.839 zł – taką kwotą gmina dofinansuje powiat kłodzki w celu utworzenia nowej instalacji systemu informatycznego Comarch ERGO i
konfigurację systemu w celu udostępnienia gminom z terenu powiatu danych z prowadzonej przez starostwo
ewidencji gruntów i budynków. Radni
zdecydowali o tym podejmując jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kłodzkiego.

Awans Wiejskiej
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę
w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej położonej na terenie
gminy Duszniki-Zdrój. Chodzi o
ul. Wiejską – dotąd była ona formalnie drogą publiczną tylko do okolicy
skrzyżowania u podnóża Wzgórza Rozalii (pozostała cześć była drogą transportu rolnego). Uchwałą przedłużono
ją na działkach nr 330 AM-8, 401 AM13, 415 AM-14 obręb Centrum na odcinku ok. 900 m, do granicy gminy.
Uzasadnienie: na działkach przy drodze powstają nowe gospodarstwa domowe, rośnie ruch pojazdów. W planach inwestycyjny gminy jest więc
remont tej drogi. Zmiana jej statusu
zwiększa szanse na uzyskanie dotacji
na ten cel.
Gmina sprzeda dwa lokale mieszkalne. Pierwszy, o powierzchni 58,56
m kw., ul. Sudecka 31/2 (przy drodze krajowej nr 8), zostanie wystawiony w przetargu. Drugi – pow. 18,7 m.
kw., ul. Wybickiego 2/18, przeznaczono do sprzedaży na rzecz właściciela sąsiedniego lokalu na jego wniosek.
Ten lokal nie może bowiem stanowić
samodzielnego mieszkania. Rada jednogłośnie zgodziła się na te sprzedaże
podejmując dwie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.

Pieniądze w odpady
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we
Wrocławiu przekazał do Rady Miej-

skiej w Dusznikach-Zdroju skargę
Marty Grzesiak na działania burmistrza w związku naliczaniem opłat za
odpady komunalne. Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji wysłuchała skarżącą, przeanalizowała sprawę. Zgodnie z rekomendacją komisji, popartą
obszernym uzasadnieniem, rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie uznania skargi na Burmistrza
Miasta Duszniki-Zdrój za bezzasadną.
Kolejnym z rozpatrywanych projektów uchwał miał być ten w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi
własność gminy Duszniki-Zdrój.
Jednak z inicjatywy Piotra Zilberta
Komisja Uzdrowiskowa i Spraw Gospodarczo-Technicznych poparła wycofanie tego projektu z porządku obrad. W związku z tym poddano pod
głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad. Wniosek został przyjęty 13
głosami, przeciwko głosował Jakub
Biernacki (rada w składzie 14-osobowym, radna Elżbieta Żulińska wyszła
wcześniej). Projekt został wycofany
do dalszej dyskusji w komisji.
W roku 2021 wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosą ok.
1,25 mln zł. Natomiast koszty gospodarowania odpadami – ok. 1,5 mln zł.
Gmina co roku musiała pokrywać
deficyt w tym zakresie, ale teraz, w
związku z nowelizacją przepisów, decyzję o tym musi podejmować rada
gminy. I taką uchwałę – w sprawie
pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – radni podjęli jednogłośnie.

Na pomoc wspólnotom
Radni nie mieli pytań do sprawozdania burmistrza z jego pracy za ostatni
okres. Krótkiego sprawozdania – bo
Piotr Lewandowski przebywał w tym
czasie na trzytygodniowym urlopie.
Nikt się nie zgłosił do przetargu
na ul. Olimpijską, a gmina w porozumieniu z nadleśnictwem wystąpiła o pozwolenie na wydatkowanie
przyznanej na tę inwestycję dotacji w
przyszłym roku – poinformował burmistrz odpowiadając na pytanie Mar-
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cina Zuberskiego. Tak rozpoczęła się
ostatnia część sesji – interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
Z apelem o zmianę umiejscowienia elektronicznych paneli informacyjnych wystąpił Wojciech Kuklis. Jak tłumaczył, tego typu świetlne
reklamy nie powinny być umieszczane przy jezdni, gdyż zagraża to bezpieczeństwu na drodze (oślepiają) i
jest niezgodne z ustawą o drogach publicznych i prawem o ruchu drogowym.
– Inwestorzy z Zieleńca oraz mieszkańcy Dusznik są zaniepokojeni powolnym tempem przygotowań do
realizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej z Zieleńca – oznajmił Jarosław Kwolek. W związku z tym radny złożył do burmistrza interpelację,
w które zadaje szereg pytań dot. tych
przygotowań – zarówno w zakresie finansowym, jak i formalno-prawnym.
Zwrócił się też o przedstawienie dokumentacji planowanej inwestycji.
Kiedy powstanie stacja ładownia
samochodów elektrycznych? – Ryszard Olszewski wrócił do kwestii,
która już nie raz pojawiała się podczas obrad. – Dowiedziałem się, że
Polanica ma już cztery, Szczytna ma,
Kudowa... – wyliczał radny. Burmistrz
tłumaczył, że instalację stacji opóźniła
zmiana jej lokalizacji, ale Tauron wyłonił już wykonawcę i urządzenie powinno pojawić się wkrótce nieopodal
restauracji Presto. Skutkiem opóźnienia stacja Dusznicka będzie nowocześniejsza, o wysokiej wydajności.
Czy w 2022 r. odpady wielkogabarytowe będą nadal wywożone z
boksów? – interesował się Mateusz
Rybeczka, nawiązując do dyskusji w
tej sprawie podczas posiedzenia komisji infrastruktury. Burmistrz zauważył, że dyskusja dot. odbioru odpadów
jeszcze się nie skończyła i żadne konkretne wnioski do niego nie trafiły.
Wojciech Kuklis, upomniał się
jako wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej o odpowiedź na swoje pytanie skierowane na piśmie do Urzędu
Miasta, a dotyczące egzekwowania napraw gwarancyjnych od wykonawcy
parkingu Park & Ride przy ul. Sudeckiej.
– Czy jarmark bożonarodzeniowy odbędzie się w tym roku? – zapytał Jarosław Kwolek. – Jeszcze nie
podjęliśmy decyzji, ze względu na to,
że sytuacja się dynamicznie zmienia –
odpowiedział burmistrz. Po rozmowie
z sanepidem wiadomo na pewno, że
nie będzie wspólnej wigilii mieszkańców na Rynku. Jarmark najprawdopodobniej zostanie zorganizowany, o
ile nie zmienią się obostrzenia pandemiczne.
Na program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Klimatyczne uzdrowiska cz. I Adaptacja do zmian klimatu”
zwrócił uwagę Piotr Zilbert. Z programu gminy uzdrowiskowe mogą otrzymać bardzo korzystne pożyczki na
określone inwestycje.
Gmina zaangażowała się już w ten
program, również poprzez Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP
– poinformował burmistrz. Zapowiedział, że jeśli uda się pozyskać te
środki, zaproponuje, by zostały one
przeznaczone na pomoc wspólnotom mieszkaniowym dusznickich
kamienic w zakresie kompleksowej termomodernizacji tych budynków.
Wymiana latarni miejskich jest
zaplanowana na przyszły rok – to
ostatnia informacja przekazana przez
Piotra Lewandowskiego na tej sesji, w
odpowiedzi na pytanie Marcina Zuberskiego.
Sesja trwała prawie trzy godziny.
Krzysztof
Jankowski
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W Dusznikach ludzie chcą
się szczepić
Tymczasowy punkt szczepień, w
którym mieszkańcy gminy mogli
zaszczepić się przeciw COVID-19
został ponownie uruchomiony we
wtorek 14 grudnia w Klubie Seniora przy ul. Orlickiej 8. Oprócz
mieszkańców, z możliwości szczepienia skorzystali mieszkańcy
gmin ościennych, razem rekordowa ilość 90 osób.
Przyjąć można było jednodawkową szczepionkę Johnson & Johnson
lub dwudawkową szczepionkę Pfizer.
Najwięcej mieszkańców przyszło celem przyjęcia dawki przypominającej. Do szczepienia zachęcały plakaty
i esemesy rozesłane do mieszkańców.
Samo szczepienie i wypełnienie deklaracji zajmują kilka minut, a przed
powrotem do domu należy odczekać
jeszcze 10-15 minut na wypadek pojawienia się ewentualnych odczynów
poszczepiennych. Przygotowanie do
szczepienia jest równie proste – w
dniu szczepienia zaleca się zjeść lekki posiłek, przyjąć swoje stałe leki i
ubrać się wygodnie tak, aby móc łatwo odsłonić górną część ramienia.
Należy pamiętać o zabraniu ze sobą
dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Najliczniejszą grupę osób zaszczepionych stanowią osoby w
przedziale wiekowym 40–59 i seniorzy 70+. Niestety najmniejszym
zainteresowaniem szczepionki cieszą się ciągle u nastolatków do lat 19.
Tendencja ta powtarza się w większości gmin Dolnego Śląska. Wciąż dale-

ko nam do nabycia odporności zbiorowej.
Tego typu akcje szczepienne w
gminie powtarzane są regularnie od
lipca br. Kolejna akcja odbędzie
się już po Nowym Roku, dokładnie 5 stycznia w Klubie Seniora w
godzinach popołudniowych. O dokładnej godzinie powiadomimy esemesem.
Należy pamiętać, że oprócz zorganizowanych akcji szczepiennych, na
szczepienie zgłosić się można również
każdego dnia poprzez wypełnienie
formularza na gov.pl/szczepimysie, zadzwonienie pod bezpłatny numer telefonu: 989 lub pod 22 62 62 989, jeśli
dzwonisz z zagranicy, czy przez wysłanie esemesa na numer 664 908 556
lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.
Wszystkie osoby mające trudności
w samodzielnym dotarciu do punktu
szczepień, niezależnie od wieku i stanu
zdrowia, skorzystać mogą z bezpłatnego transportu. Aby umówić transport
należy zadzwonić pod numer telefonu 748 697 660 w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. od poniedziałku
do piątku w godz. 7:30–15:30. Podczas
rozmowy telefonicznej zostaniesz poproszony o wskazanie terminu i miejsca szczepienia oraz adresu, pod który podjechać ma transport. Usługa
obejmuje przejazd z domu do punktu
szczepień oraz powrót po wykonaniu
szczepienia.
SR

Koncert
Noworoczny
Fundacja Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich zaprasza
na Koncert noworoczny, który odbędzie się 1 stycznia 2022 roku o
godz. 17:00 w Sali im. Jana Webera w Dusznikach-Zdroju.
Podczas koncertu wystąpi zespół
Girls on Fire w programie “Swing &
Gipsy”.
„Swing & Gipsy” to zbiór znanych
standardów oraz współczesnych hitów muzyki pop w stylu gipsy i swing. Utwory wykonywane na trzy głosy inspirowane są takimi zespołami
jak The Andrew Sisters czy The Puppini Sisters. Nie brakuje również autorskich utworów zespołu. Usłyszycie
Państwo między innymi “Siłę Kobiet”,
piosenkę nagrodzoną na Festiwalu w
Opolu podczas konkursu “Debiutów”
w 2018 r.
“Swing&Gipsy” to 60 minut wysmakowanej muzyki, która zadowoli wymagających odbiorców tym bardziej,
że jest wykonywana na żywo przez
zawodowych instrumentalistów. Trzy
wokalistki o magnetyzującym i niepowtarzalnym brzmieniu oraz charyzmie łączą w sobie dynamikę, temperament i energię, liryczność, sex
appeal, wrażliwość oraz oryginalność
sceniczną. A więc wszystko, co nie-

zbędne dla swingowej uczty muzycznej. Niesamowita energia artystek i
oryginalne aranżacje sprawią, że będzie to niezapomniany wieczór.
Bilety w cenie 30 zł. Sprzedaż biletów od 20.12.2021 r. w siedzibie Fundacji Międzynarodowych Festiwali
Chopinowskich w Dusznikach-Zdroju ul. Rynek 10 w godzinach 10:00 –
16:00 Miejsce koncertu: Sala Webera (w siedzibie Fundacji, ul. Rynek
10). Uczestnictwo w koncercie obowiązkowo w maseczkach. Prosimy o
przygotowanie certyfikatu szczepienia
przeciw Covid-19. Po koncercie tradycyjne życzenia, wraz z poczęstunkiem
oraz lampka wina.
inf. Fundacja Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich
w Dusznikach-Zdroju
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Nadchodzi Omikron
W połowie grudnia oddziały covidowe są pełne pacjentów, a rząd nieśmiało wprowadza nowe obostrzenia. Wygląda jednak na to,
że czwarta fala zakażeń przesatje już rosnąć. Świat z niepokojem śledzi teraz rozprzestrzenianie się nowej odmiany koronawirusa,
nazwanej Omikron. Według pierwszych doniesień jest bardzo zaraźliwa, dość odporna na szczepionki, ale za to wywoływana przez
nią choroba ma łagodniejszy przebieg.
 16.11. W powiecie kłodzkim
pierwszy od 2 czerwca przypadek
zgonu związany z COVID-19. Osoba, która zmarła, chorowała na choroby współistniejące. Wojewoda dolnośląski wydał decyzję zwiększającą
do 45 liczbę łóżek na uruchomionym
ponownie przed tygodniem oddziale covidowym szpitala powiatowego
w Kłodzku. W szczytowym momencie trzeciej fali epidemii koronawirusa oddział liczył blisko 120 łóżek i był
największym w naszym regionie.
 17.11. W kraju kolejny rekord
czwartej fali – 24.239 nowych zakażeń
i 463 zgony, 124 wyłącznie z powodu
COVID-19. Również w powiecie najwyższy dobowy przyrost zakażeń od
16 kwietnia – 41.
 17.11. Mijają dwa lata od wykrycia prawdopodobnie pierwszego przypadku COVID-19 w Chinach. Według
analiz SARS-CoV-2 pochodzi oryginalnie od nietoperzy, ale do ludzi trafił
przez ogniwo pośrednie, prawdopodobnie od łuskowca. Przyjęto, że źródłem pierwszego zakażenia było któreś ze zwierząt sprzedawanych na tzw.
mokrym targu w Wuhan. Koronawirus okazał się znacznie groźniejszy
niż sądzono na początku. Dziś wiadomo, że może atakować różne narządy
ciała, w tym mózg.
 19.11. Starosta Maciej Awiżeń informuje, że w kłodzkim szpitalu zajętych jest 31 łóżek covidowych i
dwa respiratory. Kwarantanną objęte są 973 osoby, w tym 94 w Dusznikach.
 19.11. W związku z rosnącą liczbą
nowych zakażeń Austria wprowadza
lockdown co najmniej do 12 grudnia. Zamknięte są sklepy (poza aptekami i spożywczymi), gastronomia,
kina, teatry, salony fryzjerskie, gabinety kosmetyczne. Austriacy mają pozostać w domach i tam, gdzie to możliwe, przejść na pracę zdalną. Do szkół
będą mogły uczęszczać jedynie dzieci,
których rodzice nie mogą pracować
w domach.
 19.11. Noszenie maseczek bardzo
skutecznie obniża liczbę przypadków
zakażenia SARS-CoV-2. Tam, gdzie
jest obowiązkowe i przestrzegane,
liczba infekcji spada o ponad połowę
– pokazała analiza brytyjskich i australijskich naukowców. (wyborcza.pl)
 20.11. W powiecie kłodzkim dwa
kolejne zgony – osoby zmarłe miały
COVID-19 i choroby współistniejące.
 21.11. Wraz z narastającą falą zachorowań kolejne rządy europejskich
państw wprowadzają obostrzenia oraz
restrykcje dla niezaszczepionych. W
Holandii i Belgii wybuchają zamieszki wywołane przez antyszczepionkowców. Angela Merkel mówi o dramatycznej sytuacji epidemicznej w
Niemczech.
 21.11. W niektórych regionach Polski karetki znowu krążą po okolicy
w poszukiwaniu miejsc dla pacjentów covidowych. Eksperci wzywają
do wprowadzenia ograniczeń mobilności w najbardziej dotkniętych koronawirusem miejscach. Rząd nie re-

aguje. Tymczasem widok człowieka w
maseczce staje się coraz rzadszy. Na
szczęście zaczyna powracać zainteresowanie szczepieniami.
 22.11. Zaledwie kilka dni po decyzji wojewody o zwiększeniu liczby łóżek covidowych w kłodzkim szpitalu, na oddziale nie ma już miejsc.
– W tej chwili mamy 42 łóżka, w tym
4 respiratorowe. Na dzień dzisiejszy
wszystkie łóżka są zajęte, poza jednym respiratorem, który jest wolny,
bo wczoraj zmarła pacjentka podłączona do respiratora – mówi dyrektorka szpitala Jadwiga Radziejewska serwisowi 24klodzko.pl. – Z tych
wszystkich pacjentów, tylko cztery
osoby są zaszczepione, pozostałe są
nieszczepione. Jest dużo osób w wieku
produktywnym, 30–45 lat, i to przeraża, bo z niską saturacją i w stanie ogólnym złym przebywają obecnie na oddziale covidowym.
 22.11. Polska jest jedynym krajem w Europie, który nie wprowadził jeszcze żadnych ograniczeń
dla niezaszczepionych. Tymczasem
przy porównywalnej liczbie zakażeń,
w naszym kraju notuje się dziennie
wielokrotnie więcej zgonów niż np.
we Francji. – Jeśli tak się dzieje z przyczyn politycznych, no to to jest dramat – mówi telewizji TVN dr Konstanty Szułdrzyń, członek rady medycznej
przy premierze.
 23.11. Ministerstwo Zdrowia podaje, że wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, mogą skorzystać z darmowych szczepień przeciw grypie.
Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień.
 23.11. W powiecie dwa nowe zgony
związane z zakażeniem koronawirusem. Osoby zmarłe cierpiały na choroby współistniejące.
 23.11. Do wiosny w 53 państwach

europejskich i środkowoazjatyckich
może nastąpić 700 tys. zgonów z powodu COVID-19, a w skali świata bilans śmierci wskutek pandemii może
wzrosnąć o 2,2 mln – ostrzega Europejskie Biuro Światowej Organizacji
Zdrowia. Wg tej organizacji dawka
przypominająca szczepionki przeciw
wirusowi SARS-CoV-2 powinna być
uznana za priorytet w przypadku najbardziej wrażliwych grup – u osób z
osłabionym układem odpornościowym, w populacji powyżej 60. roku życia oraz u pracowników służby zdrowia.
 24.11. W kraju rekord dobowego
przyrostu zakażeń czwartej fali pandemii – 28.380, do tego 460 zgonów.
W powiecie też rekordowo – 39 nowych infekcji i aż 1.315 osób objętych
kwarantanną.
 25.11. Liczba nowych zakażeń
w powiecie wzrasta niemal dwukrotnie w ciągu zaledwie doby –
jest ich 75. Zmarły dwie osoby z chorobami współistniejącymi. W kraju
przyrost infekcji podobny do tego z
poprzedniej doby, a liczba zgonów rekordowa tej jesieni – 497. Z tego 120
chorych zmarło wyłącznie z powodu
COVID-19.
 25.11. Europejska Agencja ds. Leków (EMA) wydaje zgodę na podawanie szczepionki Pfizer/BioNTech
przeciw COVID-19 dzieciom między
5. a 11. rokiem życia.
 26.11. W Czechach w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną
rząd wprowadza na 30 dni stan wyjątkowy. Restrykcje nie są jednak drastyczne. Ogranicza się czas otwarcia
restauracji i barów, liczebność imprez,
odwołuje jarmarki bożonarodzeniowe. Stan wyjątkowy u naszych sąsiadów był już wprowadzany dwukrotnie w ub. r.

 26.11. Odkryty w Botswanie wariant koronawirusa oznaczony jako
B.1.1529 jest już obecny w kilku krajach południowoafrykańskich. Wiele
wskazuje na to, że może to być najgroźniejsza ze znanych obecnie wersji
SARS-CoV-2. Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) zwołała w tej sprawie pilne spotkanie swoich ekspertów.
 26.11. Od ponad tygodnia naGwadelupie i Martynice – dwóch karaibskich wyspach będących zamorskimi
terytoriami Francji – trwają bardzo
poważne zamieszki przeciw koronawirusowym restrykcjom oraz obowiązkowi szczepień dla niektórych
zawodów. Dochodzi do plądrowania
sklepów i podpaleń. Na Martynice
strzelano nawet do policjantów. (euractiv.pl)
 27.11. Nowo odkryty na południu Afryki, mocno zmutowany
wariant koronawirusa B.1.1529
otrzymuje nazwę Omikron. Zakażeni Omikronem są już w Europie, w
Belgii i w Niemczech. Kolejne kraje
zawieszają połączenia lotnicze z południową częścią kontynentu afrykańskiego.
 29.11. Rząd zbiera się na posiedzeniu sztabu kryzysowego w związku z
zagrożeniem Omikronem. Minister
zdrowia zapowiada wprowadzenie
“pakietu alertowego”.
 29.11. Za rekomendacją Rady Medycznej Ministerstwo Zdrowia zdecydowało, że osoby w wieku 50+ mogą
zapisać się na dawkę przypominającą
po 5 miesiącach od przyjęcia szczepionki w schemacie podstawowym.
Wcześniej okres ten wynosił 6 miesięcy.
 30.11 W związku z pojawieniem się
odmiany Omikron, wchodzi w życie
zakaz lotów z zagrożonych krajów
afrykańskich i zwiększa się do 14 dni

okres kwarantanny dla osób powracających z krajów nie należących do
strefy Schengen.
 01.12. Rząd zmniejsza limity obłożenia dla kościołów, lokali gastronomicznych, hoteli, kin, teatrów, oper,
filharmonii, domów i ośrodków kultury, koncertów, widowisk cyrkowych,
wesołych miasteczek, basenów i aquaparków – wszystkie te obiekty z dotychczasowym limitem 75 proc. objęte są teraz limitem 50 proc. Zmniejsza
się też limit ze 150 do 100 osób dla
zgromadzeń, wesel, konsolacji, spotkań, dyskotek, a na dużych imprezach sportowych może przebywać
nie 500, lecz tylko 250 osób. Siłownie,
kluby i centra fitness, hazard, kasyna,
muzea, galerie sztuki, targi, wystawy,
kongresy, konferencje, sklepy, galerie handlowe, domy i ośrodki kultury, pokoje zagadek, sale zabaw, biblioteki mogą przyjmować 1 osobę na 15
m kw. (obecnie 1 osoba na 10 m kw.).
Do liczby osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw COVID-19. Co
jest o tyle kuriozalne, że gestorzy
obiektów i lokali oraz organizatorzy
imprez nie mają prawa weryfikować
tzw. paszportów covidowych. Zmiany
obowiązują do 17 grudnia.
 30.11. Już 42 zakażenia wariantem
koronawirusem Omikron w 10 krajach Unii Europejskiej. Potwierdzone
infekcje jak dotąd mają przebieg łagodny lub bezobjawowy.
 01.12. W kraju kolejny rekord
dobowego przyrostu zakażeń
czwartej fali pandemii – 29.064.
Również liczba zgonów rekordowa –
570, w tym 161 wyłącznie z powodu
COVID-19. Na kwarantannie przebywa 632 tys. osób.
 01.12. W Niemczech ponad 67 tys.
nowych zakażeń. By uchronić szpitale
przed zapaścią, w najbardziej dotknię-
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tych regionach rezygnuje się z planowanych zabiegów.
 02.12. Ministerstwo Zdrowia podaje, że do Wigilii Bożego Narodzenia wszystkie osoby z wystawionym
e-skierowaniem mają możliwość zaszczepienia się w punktach szczepień
powszechnych (PSP) bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Według
ministerialnej mapy w Dusznikach
są dwa takie punkty – w przychodni
Salus i w Przychodni Uzdrowiskowej
przy ul. Zielonej 23 (“Jan Kazimierz”).
Okazuje się jednak, że ten drugi już
nie funkcjonuje, a na szczepienie w
Salusie czeka się ok. 10 dni.
 02.12. Nowa odmiana koronawirusa, Omikron, jest już w 30 krajach.
Tymczasem Unia Europejska zmaga
się wciąż z ogromnym wzrostem zakażeń. Szefowa Komisji Europejskiej
Ursula von der Leyen uważa, że należy rozważyć obowiązkowe szczepienia
przeciwko COVID-19.
 02.12. Aż pół miliona zł otrzymały Duszniki zajmując drugie
miejsce w powiecie w konkursie „Rosnąca odporność” – ogłasza wiceburmistrzyni podczas sesji
Rady Miejskiej. Decydowała wartość
wskaźnika wzrostu wyszczepień na
dzień 31 października w odniesieniu
do poziomu z sierpnia.
 03.12. Według badań przeprowadzonych przez izraelskich naukowców, stosowana w tym kraju szczepionka firmy Pfizer jest skuteczna
przeciwko wariantowi Omikron.
(stronazdrowia.pl)
 04.12. Podczas protestów w Berlinie przeciwko wprowadzeniu nowych
ograniczeń związanych z epidemią
koronawirusa kilku dziennikarzy zostało zaatakowanych przez uczestników demonstracji – informuje dziennik "Bild". Protesty również w innych
miastach niemieckich, a także w
Wiedniu, Atenach, Utrechcie, Turynie.
 05.12. W związku z wysoką liczbą
zachorowań na koronawirusa rząd
niemiecki klasyfikuje Polskę jako obszar wysokiego ryzyka. Każda osoba
przybywająca z obszaru wysokiego
ryzyka do Niemiec, która nie jest w
pełni zaszczepiona lub nie jest ozdrowieńcem musi poddać się dziesięciodniowej kwarantannie, z której może
zostać zwolniona po uzyskaniu negatywnego wyniku testu, nie wcześniej
jednak niż pięć dni po wjeździe.
 05.12. W powiecie rekordowy podczas czwartej fali pandemii przyrost
zakażeń – 77. Kwarantanną objęte są
1.553 osoby.
 06.12. Od początku stycznia tego
roku w starciu z COVID-19 nie poradziło sobie 1.085 osób do 44. roku życia. Ta czarna statystyka mogłaby być
inna dzięki szczepieniom, gdyż tylko
3% czyli 36 z tych osób było w pełni
zaszczepionych – podaje na Twitterze
minister zdrowia Adam Niedzielski.
 07.12. Rząd zapowiada nowe obostrzenia pandemiczne od 15 grudnia.
Ponadto od 20 grudnia do 9 stycznia 2022 r. wszyscy uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych będą uczyć się zdalnie (żłobki i przedszkola będą funkcjonowały bez zmian). Według zapowiedzi, 1
marca przyszłego roku wprowadzony zostanie obowiązek szczepień dla
medyków, nauczycieli i służb mundurowych.
 07.12. Według wstępnych badań
koktajl przeciwciał sotrovimab jest
skuteczny w walce przeciw Omikronowi i wszystkim mutacjom koronawirusa – informują producenci leku
GlaxoSmithKline (GSK) i Vir Biotechnology. Preparat występujący pod nazwą Xevudy jest obecnie dopuszczony do użycia w nagłych przypadkach
m.in. w Stanach Zjednoczonych.
 07.12. W Polsce w pełni zaszczepionych jest 54 proc. populacji. Na
Węgrzech i w Czechach 60-61 proc.,

na Słowacji – 43 proc., we Francji –
70 proc., w Zjednoczonym Królestwie
– 68 proc., w Niemczech – 68 proc., w
Hiszpanii – 81 proc., we Włoszech –
73 proc. Najmniej zaszczepione kraje, wśród nich Polska, zdecydowanie
przodują w liczbie zgonów na milion
mieszkańców.
 08.12. Kolejny rekord czwartej fali w kraju – 592 zgony, w
tym 188 wyłącznie z powodu COVID-19. Nowych zachorowań –
28.542.
 09.12. W powiecie kłodzkim 105
nowych zachorowań. Taki poziom
ostatni raz odnotowano w kwietniu.
1.987 osób objętych jest kwarantanną.
 10.12. Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat rozpoczną się w Polsce 16 grudnia i będą
wykonywane preparatem Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej
do wieku dawce pediatrycznej – informuje Ministerstwo Zdrowia. Schemat
szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21 dni między dawkami.
 10.12. Epicentrum epidemii w Polsce jest teraz w województwach opolskim, dolnośląskim i śląskim. Ma to
odzwierciedlenie w obłożeniu infrastruktury szpitalnej – mówi minister
zdrowia.
 10.12.
Szczepienie
60-krotnie
zmniejsza prawdopodobieństwo zgonu osoby zaszczepionej – wynika z raportu Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego PZH.
 13.12. Rusza rejestracja na szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat.
Wcześniej można było szczepić tylko nastolatki, które ukończyły 12 lat.
Zaszczepiony uczeń lub przedszkolak
nie trafi na 10-dniową kwarantannę,
kiedy w klasie lub w grupie pojawia
się przypadek zachorowania na COVID-19.
 13.12. Wciąż rośnie liczba osób wymagających leczenia szpitalnego, w
ciągu doby przybyło ich 407. Dominująca fala hospitalizacji i zgonów spodziewana jest dwa tygodnie po szczycie, prawdopodobnie w okolicach
świąt Bożego Narodzenia.
 13.12. Trwają badania nad Omikronem. Większość przypadków zakażenia tą odmianą charakteryzuje się
łagodnym przebiegiem. Wśród najczęstszych objawów są m.in. zmęczenie, ból głowy oraz drapanie w gardle.
W RPA odnotowano też inny – wyjątkowo intensywne nocne pocenie się.
 13.12. Według niemieckiego ministra zdrowia Karla Lauterbacha sytuacja pandemiczna w Niemczech się
uspokaja. „Spadek liczby przypadków
jest rzeczywisty, sytuacja powoli się
stabilizuje” – napisał na Twitterze.
 14.12 Już po raz czwarty w dusznickim Klubie Seniora przy ul. Orlickiej
8 rusza organizowana przez gminę
popołudniowa akcja szczepień przeciwko COVID-19 dla dorosłych. Przed
drzwiami ustawia się długa kolejka. W
ciągu 2,5 godz. szczepionkę przyjmuje
rekordowe 90 osób.
 14.12. Polka, która przyleciała z
Warszawy, jest pierwszą w Chinach
osobą z wykrytym Omikronem.

15 grudnia
 W kraju tragiczny i rekordowy dla
czwartej fali bilans ostatniej doby –
669 zgonów. Z tego 173 wyłącznie z
powodu COVID-19. Nowych zakażeń
– 24.266 .
 Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wariant Omikron jest już obecny w 77 krajach
świata. W Wielkiej Brytanii wykryto
już 2.940 przypadków, w Danii – 184,
w Niemczech –102.
 Wchodzą w życie nowe obostrzenia
pandemiczne.
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Zaostrzone zostają limity osób:
 restauracje, bary i hotele – max. 30
proc. obłożenia przez osoby niezaszczepione;
 kina, teatry, obiekty sportowe i sakralne – max. 30 proc. obłożenia
przez osoby niezaszczepione.
 Dodatkowo, w kinach będzie obowiązywał zakaz jedzenia i picia podczas seansów.
Do limitu nie wlicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19 pod warunkiem okazania przez te osoby
unijnego cyfrowego zaświadczenia
COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu. W
przypadku nieokazania wskazanych
dokumentów, przedsiębiorca ma prawo odmówić obsługi.
 Do odwołania zostają zamknięte
kluby, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia. Wyjątkiem
będzie Sylwester (31.12-1.01). Tej nocy
imprezy będą mogły odbywać się w
ścisłym reżimie sanitarnym – max.
100 osób (limit nie dotyczy osób, które posiadają certyfikat COVID-19).
 Każda osoba przed przylotem do
Polski spoza strefy Schengen musi
wykonać test na COVID-19. Test powinien być wykonany nie wcześniej
niż 24 godziny przed przekroczeniem
granicy. Co ważne, zaszczepienie nie
zwalnia z obowiązku testowania.
 Obowiązkowy test dotyczy także
osób, które mieszkają z osobą zakażoną COVID-19. W tej sytuacji również zaszczepienie nie będzie zwalniać
z obowiązku testowania.
 Od 20 grudnia 2021 r. do 9
stycznia 2022 r. wszyscy uczniowie
szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą uczyć się zdalnie.
Żłobki i przedszkola będą funkcjonowały bez zmian.
 Od początku pandemii w powiecie
kłodzkim wykryto 12.170 zakażeń koronawirusem. Z tego w ciągu miesiąca przybyło 1.425 (poprzednio – 335).
Odnotowano 26 zgonów związanych z
infekcją (poprzednio – 0).
 W województwie dolnośląskim
od początku pandemii zakaziło się
285.070 osób, zmarło 5.576.
 W kraju aktualnie zakażonych jest
447 tys. osób (przed miesiącem –
318 tys.). Średnia zakażeń na 100 tys.
mieszkańców w ciągu ostatnich siedmiu dni to 56,21 (38,72). Liczba zakażonych pacjentów wymagających
respiratorów wynosi 2.114 (1.204).
Liczba osób na kwarantannie lub objętych nadzorem epidemiologicznym
– 547 tys. (410 tys.). Od początku pandemii zakaziło się ponad 3,88 mln
mieszkańców naszego kraju, zmarło
ponad 89,7 tys.
 Przeciwko COVID-19 zaszczepiono
w Polsce pierwszą dawką 21,22 mln
osób (przed miesiącem było to ponad
20,48 mln), dwiema dawkami (lub preparatem jednodawkowym) – 18,2 mln
( 20,15 mln). Trzecią dawką – 213 tys.
W skali światowej Polska zajmuje 89.
miejsce w odsetku zaszczepienia populacji pełną dawką (54,85 proc.).
Średnia UE to 68,23 proc.
 W powiecie kłodzkim, liczącym ok.
155 tys. mieszkańców, wykonano dotąd 157.648 szczepień (przed miesiącem było 141.466). W pełni zaszczepionych jest 63.828 (62.757) osób.
 Na świecie wykryto dotąd ponad
272 mln zakażeń COVID-19, zmarło 5,34 mln osób. W przeliczeniu na
1 milion mieszkańców w liczbie aktywnych przypadków wśród krajów
naszego kontynentu przoduje nadal
Norwegia (43,53 tys.), za nią jest Belgia (40,67 tys.) i Holandia (35,26 tys.).
W skali światowej Polska jest na 30.
pozycji (11.84 tys. aktywnych przypadków na milion mieszkańców).
Krzysztof
Jankowski

WARTO WIEDZIEĆ

Zima w mieście
W związku ze zbliżającym się
okresem zimowym przypominamy o spoczywającym na właścicielach, zarządcach i użytkownikach nieruchomości obowiązku
zimowego utrzymania czystości i
porządku na terenie chodników
położonych wzdłuż posesji.
Obowiązkiem właściciela, zarządcy
lub użytkownika nieruchomości jest
oczyszczenie chodnika przy posesji ze
śniegu, błota, lodu i gromadzenie ich
na jego skraju od strony jezdni. Jednocześnie zabrania się wyrzucania wyżej
wymienionych nieczystości na jezdnię, do kratek ściekowych bądź koszy
ulicznych.

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

Odbiór popiołu
Popiół z domowych palenisk należy
gromadzić w workach do tego przeznaczonych i umieszczać w pojemniku na odpady zmieszane lub gromadzić przy pojemnikach na odpady
zmieszane (worki powinny być zawiązane). Jego odbiór w okresie zimowym odbywa raz w tygodniu zgodnie
z harmonogramem odbioru odpadów zmieszanych. Zapotrzebowanie
na worki można zgłaszać bezpośrednio w siedzibie Dusznickiego Zakładu
Komunalnego przy ul. J. Słowackiego
32A, telefonicznie pod numerem 748
627 632 lub mailowo na adres dzk@
duszniki.pl. Worki są bezpłatne.

Odśnieżanie ulic
Wraz z opadami śniegu pojawia się
problem odśnieżania dróg. Za stan
ulic odpowiada Dusznicki Zakład Komunalny. Kiedy widzicie, że droga jest

nieprzejezdna prosimy o kontakt pod
numer 748 627 632. Numer dostępny
jest przez 24 godziny na dobę. Jeśli zaobserwujecie jakiekolwiek zagrożenie
spowodowane złym stanem dróg lub
chodników w okresie zimowym, niezwłocznie poinformujcie o tym Dusznicki Zakład Komunalny, tel. 748 627
620 lub Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, tel. 748 697 669.
Za przejezdność dróg powiatowych, ul. Sprzymierzonych, Wojska
Polskiego od Papierni przez Stalowy
Zdrój (dawn. Blachownia) do Zieleńca oraz ul. Dworcowa (od skrzyżowania z DK 8) do Łężyc, odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku,
Obwód Drogowy nr 1 w Szczytnej. tel.
748 680 180, 748 683 387, 601 629 153.
Za utrzymanie drogi wojewódzkiej
389 (Zieleniec) odpowiedzialna jest
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, Obwód Drogowy Lądek-Zdrój, tel. 748
146 597, 609 990 928.
Za utrzymanie drogi krajowej nr 8
w granicach miasta odpowiedzialna
jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą Rejonu w
Kłodzku, tel. 748 672 262-63 wew. 13.
inf. DZK

Dusznicki balon w Katarze

W pustynnej scenerii dwójka duszniczan Justyna Janicka i Robert Żbikowski
szukają pomyślnych wiatrów. Z pewnością każdy w Dusznikach-Zdroju, a i wiele
osób na ziemi kłodzkiej, kojarzy złoto-różowy balon. Tym razem poszybował on
na wschodzie Półwyspu Arabskiego. Nasi baloniarze wzięli udział w drugiej edycji Qatar Balloon Festival.
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Uroczystości 40. rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego
13 grudnia przy pomniku Solidarności, znajdującym się przy Zakładach Elektromechaniki Motoryzacyjnej, uroczyście upamiętniono
40. rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego.
Zgromadzeni goście złożyli kwiaty
przy pomniku. Wspominali tamte wydarzenia i ich następstwa, które miały
wpływ na rozwój naszego kraju.
Miejsce, w którym odbyła się uroczystość jest wyjątkowe. To właśnie w
ówczesnych zakładach POLMO-ZEM
24 lipca 1980 r. miał miejsce jeden z
pierwszych w kraju strajk przeciwko działaniom władzy komunistycznej. Do protestu zaczęły przyłączać
się również inne zakłady ziemi kłodzkiej. Niedługo po tych wydarzeniach,
w sierpniu 1980 r., strajkowały już zakłady w całym kraju. Najbardziej znanym z tego okresu jest ogłoszony
14 sierpnia 1980 r. strajk w Stoczni
Gdańskiej, który doprowadził do powstania Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność”.
inf. UM
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V Mikołajkowy Turniej Badmintona
Zawody ze względu na pandemię podzielono na dwie części. W niedzielę 5 grudnia od godziny 12:00 pod
okiem Ewy Tucholskiej i Tomka
Gorzkowskiego swoje mecze rozgrywali uczniowie MZS. Jak co roku, nie
zabrakło odwiedzin św. Mikołaja, który sędziował w meczach dzieci, przynosząc uśmiech na ich twarze. Rywalizowali oni w kategoriach klas 1–3,
4–6 i 7–8 z podziałem na chłopców
i dziewczęta. W najmłodszej kategorii
zwyciężyła Alinka Tucholska i Kuba
Szatniewski. W klasach 4–6 niepokonani pozostali Ola Gorzkowska i Borys Węglorz, którzy wyróżniają się
swą grą na korcie. Wśród młodzieży
z klas 7–8 najlepsza okazała się Dagmara Jaszczur i Adam Słupski. Razem
w zawodach uczestniczyło 30 dzieci,
wszyscy otrzymali nagrody ufundowane przez firmę Lewiatan ze Szczytnej.
O godz. 15:00 rozpoczęły się zawody dla dorosłych, które poprowadził Artur Tucholski. Rywalizowano
w trzech kategoriach: Panie Hobby,
Panowie Hobby oraz grupa OPEN,
łącznie 57 osób. Początkowo mecze
rozgrywano w grupach, następnie
systemem pucharowym. W kategorii kobiet na podium stanęły duszniczanki: wygrała Dagmara Jaszczur a
za nią Nikola Duda i Martyna Pytlowany. Czwarte miejsce przypadło Oli
Gorzkowskiej.
W kategorii Hobby Panowie wygrał 13-letni Michał Raszczuk z Bolesławca, drugie miejsce zajął Rafał
Wielichowski z Nowej Rudy, a trzecie Piotr Książek, także z Nowej Rudy.

W najmocniejszej kategorii start zadeklarowało wiele osób spoza Dusznik, niektórzy pierwszy raz gościli w
naszej hali. Niewiadomą był więc poziom poszczególnych zawodników. Po
kilku meczach grupowych stało się
już jasne, że te zawody powinien wygrać Maciej Mazur – trener badmintona z Bolesławca. I tak też się stało.
Pan Maciej nie dawał najmniejszych
szans kolejnym graczom i bezapelacyjnie zwyciężył w turnieju.
Drugie miejsce zajął Daniel Fedorec ze Szczytnej, prezentując wysoki poziom w całym turnieju. Ostatnie
miejsce na podium przypadło Maciejowi Błauciakowi z Tarnowa koło
Ząbkowic.
Przechodni Puchar dla Najlepszego
Duszniczanina powędrował kolejny
raz do Tomasza Gorzkowskiego. Wg
regulaminu zwycięzca zatrzymuje puchar na stałe, jeżeli wygra zawody trzy
razy z rzędu. Tomkowi brakuje jeszcze jednego zwycięstwa, zatem za rok
będzie niezwykle ciekawie.
Bardzo dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział. Z roku na rok
jest nas coraz więcej, z czego niezmiernie się cieszymy. Oczywiście podziękowania należą się także sponsorom, dzięki którym byliśmy w stanie
przygotować zawody oraz wręczyć nagrody. Dziękujemy MOKiS Duszniki,
UM Duszniki, firmie VIP-Ski, Lewiatan Szczytna i Restauracji pod Złotym
Kasztanem.
Czekamy na koniec pandemii –
wtedy przygotujemy dużeeee zawody:)
A.T.
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Na pomoc dzieciom
W niedzielę 19 grudnia w Hotelu
Impresja odbył się Świąteczny jazzowy wieczór charytatywny.
Celem imprezy była zbiórka pieniędzy dla Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Piszkowicach. Jest to
miejsce gdzie przebywają dzieci z głębokim i umiarkowanym upośledzeniem intelektualnym oraz wadami
rozwojowymi. Najczęściej porzucone
przez swoich bliskich, ale także takie,
którym rodzina nie mogła zapewnić
specjalistycznej opieki.
Pomysłodawcami i organizatorami
zbiórki byli Aleksandra i Piotr Lewandowscy. Imprezę udało się zorganizować dzięki wsparciu Fundacji "Dom
Źródeł" prowadzonej przez Dorotę i
Mariusza Pieńkosów właścicieli Hotleu Impresja. Fundacja podarowała
wszystkie licytowane tego wieczoru
dzieła sztuki.
Oprócz licytacji dzieł sztuki podczas uroczystej kolacji odbył się również koncert Silesian Jazz Orchestra
pod batutą Sigmunda Lindnera. Koszt
organizacji został częściowo pokryty z
wpływów z biletów wstępu oraz przez
Piotra Lewandowskiego.
Datki na ZOL w Piszkowicach jeszcze spływają, ale już wiadomo, że udało się zebrać blisko 35 tys. zł.
Wszystkich chętnych do wsparcia
zapraszamy do wpłat na konto:
Fundacja Dom Źródeł,
KRS: 0000760428
Nest Bank PL
41 2530 0008 2090 1070 4550 0001
z dopiskiem "Dla Piszkowic"
inf. UM
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Jarmark Bożonarodzeniowy
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