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Skibusem
do Zieleńca
za darmo
Aby wyrobić swój indywidualny bilet 
potrzebujesz: zdjęcie (nie musi być 
dowodowe, ważne, by umożliwiało 
identyfikację), adres zamieszkania i 
numer telefonu. 

Zdjęcie oraz dane prześlij na adres 
e-mail: promocja@duszniki.pl lub 
przyjdź osobiście do Urzędu Miej-
skiego w Dusznikach-Zdroju, po-
kój nr 21 (II piętro). Tam zostanie 
przygotowany twój indywidualny bilet 
– skibuspass. Jeśli nie posiadasz swo-
jego zdjęcia – nic nie szkodzi! Wyko-
namy je na miejscu. Jeśli przesłałeś 
swoje zdjęcie i dane na adres e-mail 
możesz zadzwonić i potwierdzić moż-
liwość odbioru biletu, tel. 535 981 808. 

Przypominamy, że do bezpłatne-
go korzystania ze skibusa upo-
ważnia również dokument po-
twierdzający uiszczenie opłaty 
uzdrowiskowej (o potwierdzenie py-
taj w recepcji hotelu). Dla pozostałych 
podróżnych cena biletu wynosi 5 zł w 
jedną stronę. 

W przypadku problemów z kurso-
waniem skibusa prosimy o kontakt 
pod numerem tel.  535 981 808.

red.

skibus.duszniki.pl
SPR AW DŹ ROZKŁ A D J A ZDY

Jesteś mieszkańcem Dusznik-Zdroju i planujesz podróżować skibusem? 
Tak jak w ubiegłym roku, masz możliwość poruszania się nim zupełnie za 
darmo. Aby było to możliwe, już dziś wyrób swój indywidualny skibuspass.  

MAMY REKORD

W niedzielę 13 stycznia Duszniki 
jak co roku „grały” z Wielką Or-
kiestrą Świątecznej Pomocy. W 
tym roku wydarzenie było jednak 
wyjątkowe. Wszystko za sprawą 
transmisji na żywo w TVN – dzię-
ki której ludzie z całej Polski mo-
gli zobaczyć nie tylko wspaniałą, 
górską zimę – ale i również jak 
wielkie serca mają mieszkańcy 
i goście przebywający w Duszni-
kach-Zdroju. 

Główne atrakcje 27. Finału WOŚP 
miały miejsce w dusznickiej stacji 
narciarskiej Zieleniec Ski Arena, na-
tomiast „sercem” Orkiestry w mieście 
był Teatr Zdrojowy im. F. Chopina. 
Dzięki wytrwałym wolontariuszom, 
którzy kwestowali na terenie całego 
miasta w mrozie i śniegu, licznym li-
cytacjom, a także właścicielom kolei 
Gryglówka, którzy przekazali na rzecz 

orkiestry 1 zł od każdego narciarza 
korzystającego w tym dniu z ich wy-
ciągu, udało się zebrać aż 32.739,22 zł

Wielkie podziękowania należą się 
wszystkim zaangażowanym w orga-
nizację tego wspaniałego wydarzenia. 
Wolontariuszom, którzy mimo iście 
zimowej aury dali z siebie wszystko. 
Tym, którzy wspólną zabawą rozgrze-
wali gości w ten dzień, a także tym, 
którzy przekazali dary na licytacje. 
Przypominamy, że środki pieniężne 
zebrane podczas tegorocznego finału 
przeznaczone są na zakup sprzętu dla 
specjalistycznych szpitali dziecięcych.  
Duszniki grają z WOŚP do koń-
ca świata i jeden dzień dłużej! 

inf. Sztabu WOŚP
w Dusznikach-Zdroju

Ponad 32 tys. 
dla WOŚP
od Dusznik!

Wśród 23 wolontariuszy kwestujących w tym dniu na rzecz WOŚP były duszni-
czanki (od lewej) Martyna Bernacka, Weronika Zając, Natalia Mądrzyk.
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Urząd Miasta w Dusznikach-Zdroju 
informuje, że stawki opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
wynoszą:
• odpady zbierane i odbierane w 

sposób selektywny – 13,00 zł za 
osobę,

• odpady zbierane i odbierane w 
sposób zmieszany – 25,00 zł za 
osobę.

Należności za dany miesiąc prosi-
my wpłacać na indywidualne numery 
rachunków bankowych do 20. każde-
go miesiąca, zgodnie z danymi zawar-
tymi w złożonej  deklaracji dot. gospo-
darowania odpadami komunalnymi.  

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzy-
mać blankiety wpłat, należy zgłosić się 
do Urzędu Miejskiego w Dusznikach-
-Zdroju, Biuro Obsługi Interesanta, 
lub wysłać e-mail na adres gks@dusz-
niki.pl,; sco@duszniki.pl 

Informacja telefoniczna: tel. 748 
697 669, 748 697 666.

Opłaty
za odpady
komunalne

Turystyczny
telegram
W ostatnią niedzielę stycznia, tj. 
27.01.2019 r. o godz. 11:00 w Te-
atrze Zdrojowym im. F. Chopina od-
będzie się Dolnośląska Narada Tu-
rystów Pieszych. W programie: 
obrady Dolnośląskiej Narady Tury-
stów Pieszych, wręczenie wyróżnień, 
dyplomów i nagród, występ Grupy Te-
atralnej Misz-Masz. Wstęp wolny. Ser-
decznie zapraszamy.

* * *

Podczas ferii zimowych, tj. od 
14.01.2019 do 24.02.2019 r. Mu-
zeum Papiernictwa będzie czyn-
ne od poniedziałku do piątku w godz. 
9:00 – 18:00, w soboty w godz. 9:00 
– 17:00 i w niedziele w godz. 9:00 – 
15:00. Przypominamy, że zwiedzanie 
Muzeum rozpoczyna się najpóźniej 2 
godziny przez zamknięciem. Serdecz-
nie zapraszamy.

Ferie zimowe 2019
Aktywne ferie 
w Zieleńcu
Zima w pełni, sezon feryjny roz-
poczęty. Grzechem będzie nie 
skorzystać z oferty, jaką przygoto-
wała na ten czas stacja narciarska 
Zieleniec.

Warunki zimowe są doskona-
łe, więc podczas ferii warto wybrać 
się na narty bądź snowboard. Ale w 
okresie ferii Zieleniec Ski Arena ma 
do zaoferowania o wiele więcej. Przy-
gotowana została cała masa atrak-
cji, nie tylko na stokach, do udziału 
w których zapraszamy młodszych i 
starszych. Idealną opcją jest udział ca-
łych rodzin we wspólnej zabawie. 

Harmonogram atrakcji 
podczas zimowych ferii 
przedstawia się nas-
tępująco:

Zabawy na śniegu z instrukto-
rami szkół narciarskich – w każ-
dą środę w godz. 19:00 – 21:00. Każda 
szkółka będzie prowadzić zabawy w 
następujących terminach:
• 16.01. Akademicka Szkoła Narciar-

stwa i Snowboardu (przy wypoży-
czalni),

• 23.01. Szkoła Narciarska i Snow-
boardowa Mieszko (przy wypoży-
czalni),

• 30.01. Centrum Szkoleniowe SKI 
& Snow Bartuś (przy stoku Bartuś),

• 06.02. SKI Team Zieleniec (przy 
wyciągu Nartorama Patyczak N4),

• 13.02. Sudety Centrum Szkolenio-
we (przy wyciągach Antek),

• 20.02. Szkoła Nauki Jazdy Na Nar-
tach i Snowboardzie Diamencik 
(przy karczmie Diament).
Taneczne czwartki w ośrodku 

Hanka – w każdy czwartek ferii w 
godz. 19:00 – 23:00. Zajęcia dla doro-
słych, z muzyką na żywo – wstęp wol-
ny. Terminy zajęć prezentują się na-
stępująco: 17, 24 i 31 stycznia, 7, 14 i 
21 lutego.

Codziennie dla dorosłych 
od godz. 21:00 w dyskote-
ce „5” przy stoku W5 Winter-
pol będzie miała miejsce zabawa, 

Ferie w mieście
Ferie zimowe głównie kojarzą się z 
jazdą na nartach i sankach oraz z sza-
leństwem w śniegu. Dla wszystkich 
spędzających ferie w Dusznikach-
-Zdroju Miejski Ośrodek Kultury i 
Sportu przygotował masę atrakcji. 

W okresie trwania ferii dla naszego 
województwa, tj. od 28 stycznia do 
10 lutego, serdecznie zapraszamy do 
skorzystania z bogatej oferty zajęć. Na 
wszystkie dzieci czekać będą m.in.: za-
jęcia ruchowe, sportowe, artystyczne 
oraz teatralne. Ponadto dla umilenia 
wolnego czasu zostaną przygotowane 
teatrzyki i pokazy bajek. 

Dzieci lubiące aktywne spędzanie 
czasu i zabawę z rówieśnikami mają 
szansę wziąć udział w grach i zaba-
wach zespołowych, które będą orga-
nizowane na Hali Sportowej. 

Dla dzieci został przewidziany ku-
lig wraz z ogniskiem w dniach 1 i 
8 lutego. Koszt kuligu to 20 zł. Na tą 
atrakcję obowiązują wcześniejsze za-
pisy pod nr tel. 515 159 735. Pozosta-
łe zajęcia są bezpłatne. 

Nasi animatorzy, odpowiedzialni za 
prowadzenie zajęć to wspaniali peda-
godzy, którzy kochają zabawy z dzieć-
mi. Bez wątpienia zatroszczą się o jak 
najlepsze wypełnienie wolnego cza-
su dla waszych pociech. Szczegóło-
we informacje dotyczące poszcze-
gólnych wydarzeń można uzyskać 
w Miejskim Ośrodku Kultury i 
Sportu w Dusznikach-Zdroju bądź 
telefonicznie – 515 159 735.  Cały 
plan zajęć prezentuje się następująco:

28.01 PONIEDZIAŁEK
9:00 – 11:00 zajęcia w Muzeum Pa-
piernictwa. Ilość osób ograniczona, 
obowiązują zapisy w MOKiS ul. Zdro-
jowa 8, tel. 515 159 735
16:15 – 18:00  zajęcia z Misz Masz 
MOKiS, ul. Zdrojowa 8

29.01 WTOREK
10:00 – 12:00 – zajęcia na strzelnicy 
LOK  (pod przedszkolem)
11:00 – 12:30 – ,,Bricolage’’ Zabawa z 
książką kucharską.
Biblioteka Miejska,  ul. Zdrojowa 8 
17:00 – 19:00 – zajęcia kreatywne w 
MOKiS, ul. Zdrojowa 8

Dziękuję Strażakom
i Pani Ani za uratowa-
nie mi życia oraz
Pani Gosi za nowy 
dom. 
Felek
Miauuuuuuu!

30.01 ŚRODA
11:00 – 12:30 – ,,Ptasi domek z fanta-
zją’’ Biblioteka Miejska, ul. Zdrojowa
16:00 – 17:00  zajęcia taneczne
salka fitness, hala sportowa

31.01 CZWARTEK
17:30 – 18:30 – badminton
hala sportowa
17:00 – 19:00 – zajęcia fotograficzne 
MOKiS, ul. Zdrojowa 8

01.02 PIĄTEK
11:00 – 14:00 – Kulig z ogniskiem i 
kiełbaską. Zapisy w MOKiS, ul. Zdro-
jowa 8, tel. 515 159 735, koszt: 20 zł
16:00 – 17:00 - zajęcia na strzelnicy 
LOK (pod przedszkolem)

04.02 PONIEDZIAŁEK
9:00 – 11:00 – zajęcia w Muzeum Pa-
piernictwa. Ilość osób ograniczona, 
obowiązują zapisy w MOKiS, ul. Zdro-
jowa 8, tel. 515 159 735
16:15 – 18:00 – zajęcia z Misz Masz 
MOKiS, ul. Zdrojowa 8

05.02 WTOREK
10:00 – 12:00 – zajęcia na strzelnicy 
LOK (pod przedszkolem)
11:00 – 12:30 – ,,Bake off junior’’ 
Warsztaty z książką kucharską. Bi-
blioteka Miejska, ul. Zdrojowa 8
17:00 – 19:00 – zajęcia kreatywne w 
MOKiS, ul. Zdrojowa 8

06.02 ŚRODA
11:00 – 12:30 - ,,Łapiemy gwiazdy z 
nieba’’. Zajęcia z projektorem gwiazd.
Biblioteka Miejska, ul. Zdrojowa 8 
16:00 – 17:00 – zajęcia taneczne
salka fitness, hala sportowa

07.02 CZWARTEK
11:00 – 13:00 – ,,Karnawał u Kró-
lowej Śniegu’’ Biblioteka Miejska, 
ul. Zdrojowa 8
17:30 – 19:00 – badminton
hala sportowa
17:00 – 19:00 – zajęcia fotograficzne 
MOKiS, ul. Zdrojowa 8

08.02 PIĄTEK
11:00 – 14:00 – Kulig z ogniskiem i 
kiełbaską. Zapisy w MOKiS, ul. Zdro-
jowa 8, tel. 515 159 735, koszt: 20 zł

Duszniki-Zdrój
19 stycznia, godz. 19:30 
Bal charytatywny MZS pt. „Dusznic-
kie Casyno Royale”  
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina; bilety 
110 zł/os. do nabycia w dusznickich 
szkołach

21 stycznia 
Projekcje filmów: 
Miśków dwóch w Nowym Jorku – 
godz. 16:00 
Zabawa zabawa – godz. 18:00 
Fuga – godz. 20:00 
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina; bilety 
normalne 16 zł, ulgowe 14 zł

27 stycznia, godz. 11:00 
Dolnośląska Narada Turystyki Pie-
szej Teatr Zdrojowy im. F. Chopina; 
wstęp wolny

2-9 lutego 
Zimowy Kurs Wokalny – koncerty w 
ramach kursu 
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina; wstęp 
wolny

16 lutego, godz. 19:00 
Koncert „Ponad Chmurami” 
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina; bilety 
20 zł normalne, 15 zł grupowe

Polanica-Zdrój
18 stycznia, godz. 15:00 
Dzień Babci i Dziadka – program ar-
tystyczny w wykonaniu przedszkola-
ków z Wesołego Przedszkola w Ba-
śniowej Krainie 
Teatr Zdrojowy im. M. Ćwiklińskiej; 
wstęp wolny

27 stycznia, godz. 13:00 
Krakowski Salon Poezji 

Teatr Zdrojowy im. M. Ćwiklińskiej; 
wstęp wolny

28 stycznia, godz. 11:00 
Spektakl interaktywny – Teatr Lalki 
i Aktorki 
Teatr Zdrojowy im. M. Ćwiklińskiej; 
wstęp wolny

29 stycznia, godz. 10:00 
Warsztaty manualne, teatralne, roz-
grywki w kręgle; wstęp wolny

29.10.2019, godz. 16:00 
Spotkanie z podróżnikiem Bolesła-
wem Grabowskim Teatr Zdrojowy 
im. M. Ćwiklińskiej w Polanicy-Zdro-
ju; wstęp wolny

29 stycznia, godz. 10:00 
Planszówki – rozgrywki, warsztaty te-
atralne, Zumba Show dla dzieci 
Teatr Zdrojowy im. M. Ćwiklińskiej; 

wstęp wolny

31 stycznia, godz. 10:00 
Gra miejska, warsztaty teatralne 
Teatr Zdrojowy im. M. Ćwiklińskiej; 
wstęp wolny

1 lutego, godz. 10:00 
Finał warsztatów teatralnych, wy-
cieczka do Staropolanki 
Teatr Zdrojowy im. M. Ćwiklińskiej; 
wstęp wolny

2 lutego, godz. 19:00 
Spektakl „Scenariusz dla trzech akto-
rów”, reż. M. Grabowski 
Teatr Zdrojowy im. M. Ćwiklińskiej; 
rezerwacja biletów, tel. 748 690 643, 
bilety: 60 zł, w dniu koncertu 70 zł

Kalendarz wydarzeń

na którą serdecznie zapraszamy. 
Od wtorku do niedzieli od godz. 
19:00 do ostatniego gościa zaprasza-
my do Joy 21 Club Hanka.

Jeśli chcecie na chwilę odpocząć 
od nart, a przy okazji sprawić świet-
ną niespodziankę najmłodszym, za-
praszamy w każdy poniedziałek (14, 
21 i 28 stycznia, 4, 11 i 18 lutego) o 
godz. 17:00 do ujeżdżalni Gryglów-
ka na oprowadzanki konne po 
ujeżdżalni, po których do zabawy z 
końmi zapraszamy właśnie najmłod-
szych. Cena 20 zł za 3 okrążenia. Kon-
takt: 726 763 870. 

W każdy wtorek (15, 22 i 29 stycz-
nia, 5, 12 i 19 lutego) od 18:00 będzie 
można spędzić wieczór przy ognisku 
organizowanym przez schronisko Or-
lica.

Ferie to też doskonały czas aby za-
dbać o bezpieczeństwo na stoku. Jest 
to dla nas sprawa priorytetowa, dlate-
go w ciągu najbliższych tygodni od-
będą się prelekcje w ramach pro-
jektu „Bezpieczne Szusowanko”, 
zorganizowane wspólne przez przed-
stawicieli stacji narciarskich i GOPR. 
W trakcie ich trwania poruszane będą 
istotne kwestie dotyczące zasad i bez-
pieczeństwa na stokach. 

Prelekcje odbywać się będą w Vi-
tal & SPA Resort Szarotka o godzi-
nie 18:00 w następujących terminach: 
18 i 25 stycznia, 1, 8, 15 i 22 lutego.
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Współpraca
kontrolowana

3. SESJA RADY MIEJSKIEJ DUSZNIK-ZDROJU, 20 GRUDNIA

Radni, aczkolwiek przychylni przeprowadzaniu na Jamrozowej Polanie kolejnych dużych zawodów, odłożyli 
projekt uchwały wyrażającej wolę dalszego ich organizowania we współpracy w z Polskim Związkiem Biathlo-
nu. Choć podjęcie uchwały tak naprawdę do niczego gminy nie zobowiązuje, chcą najpierw poznać warunki 
umowy tę współpracę określające. Powodem – obawy o niespodziewane wydatki.

Bez komentarza
Tuż po rozpoczęciu obrad przewodni-
cząca RM Aleksandra Hausner-Rosik 
udzieliła głosu  Annie Ciurlej, która 
wcześniej poprosiła o możliwość wy-
stąpienia podczas sesji. Duszniczanka 
odczytała opublikowany 30 listopada 
w internetowym portalu społeczno-
ściowym tekst Jacka Szkudelskiego, 
redaktora naczelnego Nowej Gaze-
ty Gmin: Rada miasta Duszniki-
-Zdrój (większość) to szkodniki – 
ludzie, którzy nie wiedzą po co się 
tam znaleźli, nie wiedzą w co się 
gra i bezwiednie podnoszą ręce 
wzajemnie się na siebie ogląda-
jąc.  Dusznicka rada jest najgor-
sza w historii. Zbieranina ślepych 
owiec prowadzonych przez głup-
ca na rzeź. Rzeź nas, mieszkań-
ców.  Trzeba tym nieroztropnym 
ludziom bardzo patrzeć na ręce i 
tym samym się deklaruję, iż będę 
się bacznie przyglądać poczyna-
niom „naszych wybrańców”. Tak 
mi dopomóż Bóg!

– To zbulwersowało mnie, jako 
mieszkankę, taka opinia o radzie, o 
burmistrzu i o nas, mieszkańcach – 
relacjonowała Ciurlej. Swoje oburze-
nie internetowym hejtem zakomuni-
kowała bezpośrednio Szkudelskiemu, 
który – występując w Facebooku pod 
pseudonimem Jack Skudli – potwier-
dził, że jest autorem wpisu. Poprosiła 
go o udział w sesji i wyjaśnienie jego 
intencji, jednak redaktor nie był przy-
był.

Anna Ciurlej oświadczyła, że nie ży-
czy sobie być obrażaną, zwłaszcza że 
Jacek Szkudelski jest osobą publiczną 
i „takich rzeczy nie wolno mu pisać”. 
– Można krytykować radę, można 
polemizować, ale przede wszyst-
kim nie wolno obrażać – powie-
działa. 

Jedynie wiceprzewodniczący rady 
Robert Kowal zabrał głos w tej spra-
wie: – Nie wiem, jak można po jednej, 
dwóch sesjach powiedzieć cokolwiek 
o radnych, ale myślę, że nie będzie-
my komentować, bo tu nie ma co ko-
mentować.

Na wniosek burmistrza Piotra Le-
wandowskiego do porządku obrad 
w punkcie „przyjęcie uchwał” wpro-
wadzono projekt uchwały w sprawie 
współpracy gminy z Polskim Związ-
kiem Biathlonu. Nie było dalszych 
wniosków, porządek obrad został 
przyjęty.

Pierwszy z zaplanowanych tema-
tów sesji to problem zanieczyszcze-
nia sieci wodociągowej i związany 
z tym brak wody pitnej w kranach w 
dniach 7–12 grudnia. 13 grudnia od-
było się w tej sprawie nadzwyczajne 
posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej 
i Spraw Gospodarczo-Technicznych 
Rady Miejskiej Dusznik-Zdroju (re-
lacja w poprzednim numerze „Kurie-
ra”). Większość z obecnych 14 rad-
nych uczestniczyła w tym spotkaniu, 
a jego nagranie jest dostępne w inter-
necie. Burmistrz, nie chcąc się powta-
rzać, zgłosił tylko gotowość odpowie-
dzi na pytania. Jednak pytań nie było.

Inwestycje 
przesunięte
Pierwszy z rozpatrywanych projektów 
uchwał dotyczył zmiany w uchwa-
le budżetu gminy na rok 2018. W 
projekcie założono po stronie docho-
dów: zwiększenie ich o 24,7 tys. zł z ty-
tułu rozliczenia podatku VAT w związ-
ku z budową parkingu za hotelem 
„Sonata”; zmniejszenie o kwotę 2.978 
tys. zł w związku z brakiem realiza-
cji w 2018 r. inwestycji współfinan-
sowanych ze środków Unii Europej-
skiej – przebudowy Alei Chopina oraz 
budowy wieży widokowej na Orlicy i 
ścieżek rowerowych, tzw. singletrac-
ków”; zmniejszenie o 1.036 tys. zł  z ty-
tułu sprzedaży mienia komunalnego; 
zwiększenie o 22,7 tys. zł z tytułu opłat 

za zezwolenia na sprzedaż alkoho-
lu; zmniejszenie o 333 tys. zł z tytułu 
planowanych dochodów z obiektów 
sportowych. Po stronie wydatków: 
zmniejszenie o 10,5 tys. zł kwoty prze-
znaczonej na wycinkę drzew; zwięk-
szenie o 84,8 tys. zł na budowę parkin-
gu za hotelem „Sonata”; zmniejszenie 
o 4.335 tys. zł z tytułu braku realizacji 
w 2018 r. ww. inwestycji współfinanso-
wanych ze środków Unii Europejskiej 
(tu łącznie z wkładem własnym gmi-
ny); zwiększenie o 84,5 tys. zł z tytułu 
odsetek od samorządowych papierów 
wartościowych, zwiększenie o 22,7 tys. 
zł na zadania związane z przeciwdzia-
łaniem alkoholizmowi; zmniejszenie 
o 156 tys. zł z tytułu dotacji celowej z 
budżetu dla jednostek nie zaliczanych 
do sektora finansów publicznych (pla-
nowany udział gminy w wycofanym 
programie ograniczenia niskiej emi-
sji); o 10,5 tys. zł z tytułu umieszczenia 
trzech psów w schronisku dla zwie-
rząt.

Projekt zmniejsza dochody gminy 
o 4.299 tys. zł do kwoty 23.669 tys. 
zł, a wydatki o 4.299 tys. zł do kwoty 
25.314 tys. zł.

Dopłaty przewidziane
Zmiany te były omawiane podczas po-
siedzenia Komisji Finansów. Jej prze-
wodniczący, Jakub Biernacki, zako-
munikował, że komisja zaopiniowała 
projekt pozytywnie. Szczegóły przy-

bliżyła jeszcze pozostałym radnym 
skarbnik gminy Elżbieta Błasiak. Po-
informowała m.in., że owe trzy inwe-
stycje współfinansowane z budżetu 
Unii Europejskiej, które wypadają z 
budżetu 2018, ponieważ ich realizacja 
się nie rozpoczęła, przeniesione zosta-
ją na rok 2019. Redukcja planu sprze-
daż majątku komunalnego wynika z 
jego niskiego wykonania – niecałe 
700 tys. zł do 30 listopada 2018. Z ko-
lei brak dochodów z obiektów spor-
towych wynika z przekazania tych 
obiektów w zarząd MOKiS-owi. 

Radny Piotr Zilbert dopytywał ja-
kiego rodzaju dochody przewidywano 
z obiektów sportowych i czy te docho-
dy zostały przez MOKiS zrealizowa-
ne. Skarbnik odpowiedziała, że chodzi 
o wpływy z wynajmu na Jamrozo-
wej Polanie, nie dysponowała nato-
miast na sesji danymi co do wielko-
ści realizacji tych wpływów. Zilbert 
zapytał ponadto, czy w budżecie mia-
sta na rok 2019 przewiduje się środki 
na dofinansowania do zrealizowanych 
wcześniej modernizacji ogrzewania – 
chodzi o mieszkańców, którzy złożyli 
wnioski o  dofinansowanie, ale go nie 
otrzymali z powodu zamknięcia pro-
gramu. Według skarbnik w projek-
cie przyszłorocznego budżetu zapla-
nowano na ten cel kwotę 130 tys. zł, 
a oprócz tego kolejne 300 tys. na inny 
program ograniczania niskiej emisji.

Więcej pytań nie było, uchwałę o 
zmianach w budżecie przyjęto jedno-

głośnie. Stosownie do tych zmian pod-
jęto, również jednogłośnie i przy ak-
ceptacji Komisji Finansów, uchwałę 
w sprawie zmian wieloletniej pro-
gnozy finansowej gminy Duszni-
ki-Zdrój. W wykazie przedsięwzięć 
przesunięto inwestycje nie zrealizo-
wane w roku 2018 na rok 2019. Za-
nim uchwała została podjęta Piotr Zil-
bert pytał o różnicę pomiędzy planem 
dochodów i wydatków gminy na rok 
2018. Elżbieta Błasiak wyjaśniła, że w 
uchwale budżetowej zaplanowano de-
ficyt, którego aktualna wysokość to 
1.624 tys. zł, a który pokryty został za-
ciągniętym wcześniej kredytem.

Strój dusznicki
Kolejną uchwałą rada powołała za-
stępców przewodniczących trzech 
ze swoich komisji stałych. Wice-
przewodniczącym Komisji Uzdrowi-
skowej i Spraw Gospodarczo-Tech-
nicznych został Jakub Biernacki, 
Komisji ds. Społeczno-Kulturalnych, 
Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki – 
Mateusz Rybeczka, Komisji Finansów 
– Ryszard Olszewski. Wiceprzewodni-
czący komisji rewizyjnej oraz komisji 
skarg, wniosków i petycji powoływani 
są wewnątrz tych komisji.

Rok 2019 będzie w naszej gmi-
nie „Rokiem Zieleńca”. A to dlate-
go, że w tymże roku przypada 300. 
rocznica pierwszej wzmianki o tej czę-
ści Dusznik. Rada jednogłośnie pod-
jęła uchwałę w tej sprawie. Historia 
i tradycja Zieleńca będzie przypomi-
nana i akcentowana przy okazji róż-
nych miejskich imprez i wydarzeń, w 
uchwale rada zwraca się również do 
organizacji pozarządowych o aktyw-
ne uczestnictwo w obchodach „Roku 
Zieleńca”.

Burmistrz zwrócił uwagę, że pierw-
szy zieleniecki akcent pojawił się już 
podczas ostatniej Miejskiej Wigilii 
w Rynku – przedstawiciele Zieleńca 
wystąpili w swoich góralskich odzie-
niach, on sam też został w takie ubra-
ny. Owe stroje zostały stworzone spe-
cjalnie na zamówienie zieleniaków 
– jest nawet propozycja, by zastrzec 
ich wzór jako „strój dusznicki”.

Ile kosztuje 
Puchar IBU?
Ostatni z rozpatrywanych projek-
tów uchwał: w sprawie współpracy 
z Polskim Związkiem Biathlonu 
przy organizacji zawodów biathlo-
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nowych rangi międzynarodowej 
oraz krajowej na terenie gmi-
ny Duszniki-Zdrój w latach 2019–
2022. Burmistrz tłumaczył, że jest to 
uchwała „intencjonalna”, wyrażająca 
wolę współpracy z Polskim Związ-
kiem Biathlonu w związku z przyzna-
niem gminie przez tenże związek oraz 
Międzynarodową Unię Biatlonu (IBU) 
organizacji szeregu imprez. Chodzi 
głównie o Puchar IBU w latach 2019, 
2020 i 2022 oraz Mistrzostwa Europy 
w r. 2021. Uchwała ma być wyraże-
niem woli organizacji tych zawodów 
w Dusznikach. Szczegółowe umowy 
będą zawierane osobno dla każdej z 
imprez.

Piotr Zilbert chciał wiedzieć, jakie 
są koszty oraz źródła finansowania 
Pucharu IBU, który ma się odbyć na 
Jamrozowej Polanie w styczniu. Piotr 
Lewandowski nie dysponował jednak 
szczegółowymi danymi, te ma przed-
stawić radnym p.o. dyr. Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu na posie-
dzeniu komisji, gdyż to MOKiS zaj-
muje się organizacją imprezy w ra-
mach swojego budżetu. – Nie ma 
oddzielnej kwoty przeznaczonej 
przez miasto na organizację Pu-
charu IBU – poinformował bur-
mistrz.

Radny Mieczysław Jakóbek niepo-
koił się, że gmina znowu będzie mu-
siała dopłacić do zawodów, jak po im-
prezach rolkarskich w 2006 i 2010 
r. czy po Mistrzostwach Europy w 
Biathlonie w  r. 2017. Tymczasem 
miasto ma wiele innych wydatków, 
wśród których jest sprawa wodocią-
gów.

Wiceprzewodniczący Robert Kowal 
zauważył, że przy omawianiu takich 
tematów powinna być obecna szefo-
wa MOKiS, która mogłaby udzielić 
radnym informacji i odpowiedzieć na 
ich pytania. Okazało się, że dyrektor-
ka jest akurat na spotkaniu z przedsta-
wicielami TVN w sprawie transmisji 
finału Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy organizowanego w Dusz-
nikach.

Jakub Biernacki zaapelował, by pre-
liminarz Pucharu IBU jak najszybciej 
trafił do rąk radnych.

Piotr Zilbert poprosił o podanie 
kwoty dotacji przewidywanej dla MO-
KiS w 2019 r. w budżecie gminy. Od-
powiedź skarbnik: 1.223 tys. zł. – Je-
śli chodzi o te zawody, to ja w planie 
finansowym MOKiS tego nie widzia-
łam, tam nie ma takiej imprezy – do-
dała Elżbieta Błasiak.

Radny zapytał również, kiedy, w ja-
kiej formie i z jakich źródeł MOKiS 
spłaci pożyczkę (1.360 tys. zł), której 
gmina udzieliła tej jednostce na po-
krycie długów powstałych w wyni-
ku organizacji Mistrzostw Europy w 
Biathlonie w 2017 r. Skarbnik poin-
formowała, że sprawę tę reguluje spe-
cjalne porozumienie podpisane z MO-
KiS, na mocy którego spłata pożyczki 
rozpocznie się w 2019 r. i będzie trwa-
ła pięć lat – po 272 tys. zł rocznie. 

Odpowiadając na pytanie Roberta 
Kowala, burmistrz przyznał, że widział 
preliminarz zbliżającego się Pucha-
ru IBU, jednak kwoty w nim zawar-
te jeszcze się zmieniały ze względu na 
nowe oferty, choćby w kwestii wyna-
jęcia armat śnieżnych. Lewandowski 
poprosił telefonicznie szefową MO-
KiS  o przerwanie spotkania i przy-
słanie aktualnego preliminarza. Ko-
wal zwrócił uwagę, że ten dokument 
powinien był wcześniej trafić do rad-
nych i zaapelował, by radni byli in-
formowani przed kolejnymi impreza-
mi o przewidywanych kosztach. – Po 
imprezie to już będzie musztarda po 
obiedzie – dodał.

Bez zobowiązań
Radna Małgorzata Hołyst oświadczy-
ła, że nie znając finansowych konse-

kwencji współorganizacji planowa-
nych zawodów biathlonowych, nie 
może opowiedzieć się za projektem 
uchwały. – Wydaje mi się, że pani dy-
rektor najpierw powinna przedstawić 
plan tych imprez, jakie to będą kosz-
ty, i dopiero chyba moglibyśmy tę 
uchwałę przegłosować. Bo po prostu 
nie wiem za czym mam głosować.

– To nie jest zobowiązanie do wy-
dania danej kwoty, to jest tylko wyra-
żenie woli, że chcemy współpracować 
z Polskim Związkiem Biathlonu, po-
nieważ zostały nam przyznane takie 
imprezy – wyjaśniał Lewandowski. 
Zwrócił uwagę, że nie ma możliwości 
przedstawienia teraz preliminarzy za-
wodów, które mają się odbyć w ko-
lejnych latach. Powtórzył, że każdo-
razowo podpisywana jest umowa, 
która określa m.in. jakie dofinan-
sowanie gmina otrzyma z tytułu 
organizacji danej imprezy. Jeżeli 
MOKiS będzie potrzebował finanso-
wego wsparcia samorządu miejskie-
go w przeprowadzeniu danej impre-
zy, będzie składał wniosek o zmianę 
w uchwale budżetowej i wówczas rada 
będzie mogła wyrazić swoją wolę – 
czy chce przeznaczyć na to środki, 
czy tez nie.

Odpowiadając na pytania Jakuba 
Biernackiego burmistrz poinformo-
wał, że inicjatywa zaproponowania 
radzie takiej uchwały wyszła od Pol-
skiego Związku Biathlonu, który – po 
otrzymaniu od Międzynarodowej Unii 
Biathlonu czteroletniego planu zawo-
dów – chciał wyraźnej deklaracji sa-
morządu w kwestii podjęcia się prze-
prowadzenia tych imprez. Zwłaszcza 
że w radzie poprzedniej kadencji były 
różne opinie co do przyszłości biathlo-
nu na międzynarodowym poziomie 
w Dusznikach. – Rozumiem, że była 
obawa pani prezes, biorąc pod uwa-
gę wydarzenia z poprzedniej kaden-
cji i organizowanych imprez – dodał 
Biernacki.

Dalsze wątpliwości zgłaszał rad-
ny Jakubek. – Panie Mieczysławie, 
ta uchwała nie rodzi żadnych zobo-
wiązań gminy dotyczących finansów. 
Jest tylko intencjonalna i dotyczy tyl-
ko współpracy z PZBiath – podkreśli-
ła  Aleksandra Hausner-Rosik.

Najpierw umowa
Radni będący członkami Komisji 
ds. Społeczno-Kulturalnych, Oświa-
ty, Zdrowia, Sportu i Turystyki dyspo-
nowali projektem umowy ramowej o 
współpracy z PZBiath, który otrzyma-
li na posiedzeniu komisji. Nawiązując 
do tego projektu Piotr Zilbert wyraził 
wątpliwość, czy gmina będzie mogła 
wycofać się z przeprowadzenia im-
prezy, do której zorganizowania zo-
bowiąże się tą umową. – Ta umowa 
nie jest podpisana (…), to jest propozy-
cja PZBiath, ona nie jest załącznikiem 
do tej uchwały. Podjęcie uchwały nie 
skutkuje podpisaniem tej umowy – 
wyjaśniał znowu burmistrz. 

Zdaniem Roberta Kowala, przed 
podjęciem uchwały warto było pod-
dać zaproponowaną przez PZBiath 
umowę ocenie prawnej oraz mery-
torycznej i zastanowić się, czy taką 
umowę należy zawrzeć. – Radni mają 
słuszne pytania – ocenił wiceprzewod-
niczący.

Burmistrz zapewnił, że projekt 
umowy będzie przeanalizowany i z 
poprawkami skierowany do rozpa-
trzenia w Komisji Finansów. Przeko-
nywał, że gmina nie będzie zobowiązy-
wać się do ponoszenia jakichkolwiek 
kosztów nie znając wcześniej ich wy-
sokości, a umowa ramowa o współ-
pracy z PZBiath powinna mieć bar-
dziej charakter intencjonalny, tak jak 
omawiany projekt uchwały. 

– Panie burmistrzu, ja jestem ca-
łym sercem za współpracą z PZBiath, 
bo od lat kilku czy kilkunastu bardzo 

dobrze układa się ta współpraca (…), 
ale teraz, powiem szczerze, nie wiem, 
czy podejmę decyzję, żeby przyjąć tę 
uchwałę – oznajmił Robert Kowal. 
Wiceprzewodniczący chciałby, żeby 
najpierw dopracować projekt umo-
wy ramowej z PZBiath, przy akcep-
tacji obu stron. Zaproponował, by 
odłożyć podjęcie uchwały na se-
sję styczniową.

Burmistrz znowu argumentował, 
że projekt umowy nie jest związany 
bezpośrednio z omawianym projek-
tem uchwały: – Tutaj tylko i wyłącznie 
ustosunkowujemy się do decyzji Mię-
dzynarodowej Unii Biathlonu, że przy-
znaje nam organizację imprez na ko-
lejne cztery lata i wyrażamy wolę, że 
chcemy współpracować przy organi-
zacji tych imprez.

Z troski o budżet
Dyskusja toczyła się jeszcze po krót-
kiej przerwie. Robert Kowal złożył 
wniosek formalny o przełożenie pro-
cedowania projektu na sesję stycz-
niową. Wniosek poparł Piotr Zilbert. 
– Nikt nie jest przeciwny temu, żeby 
organizować tutaj imprezy, ale chcia-
łem przypomnieć, że wszystkie zawo-
dy sportowe, które się odbyły w Dusz-
nikach-Zdroju, biathlonowe, nie tylko 
te w poprzedniej kadencji, ale jeszcze 
wcześniejsze, i te które się nie odby-
ły, przyniosły miastu straty i to w jed-
nym wypadku dość poważne. Wyda-
je mi się, że powinniśmy podejść do 
organizacji tych zawodów z większą 
troską o budżet miasta – powiedział 
radny. Również Jakub Biernacki opo-
wiedział się za odłożeniem dalszego 
procedowania projektu uchwały na 
kolejną sesję. 

Poproszony przez przewodniczą-
cą o opinię, radca prawny Leszek 
Filipiak potwierdził, że podjęcie 
uchwały nie będzie miało skut-
ków finansowych. – Myślę, że tu 
chodziło panu burmistrzowi przede 
wszystkim o wsparcie rady przy ne-
gocjacji umowy, którą będzie negocjo-
wać. To jest dla niego jakby taki atut 
do rozmów z PZBiath.  

Lewandowski kilkukrotnie przypo-
minał, że uchwała i umowa o współ-

pracy z PZBiath to dwie różne rzeczy 
i nie należy ich łączyć. Jednak biorą-
cy udział w dyskusji radni widzieli to 
inaczej – umowa powinna być pod-
stawą do podjęcia uchwały i stanowić 
jej załącznik – postulowali. – Umo-
wa jest już realizacją, wykonaniem 
pewnych kompetencji i tutaj nie po-
winna ona być już żadnym załączni-
kiem do uchwały powiedział Leszek 
Filipiak, poproszony o kolejną opinię 
przez wiceprzewodniczącego. Zda-
niem radcy kwestię umowy ramowej 
należy oddzielić od uchwały intencyj-
nej, gdyż po analizie może się okazać, 
że ta umowa – również bardzo ogól-
nikowa i intencyjna (poza wspomnia-
nym wcześniej punktem) jest jednak 
zbędna i gmina będzie zawierać już 
tylko umowy na organizację konkret-
nych imprez.

W głosowaniu rada poparła 
wniosek Kowala o wycofanie pro-
jektu uchwały. Za wnioskiem gło-
sowali: Patrycja Bednarz, Jakub Bier-
nacki, Krystyna Cieślak, Małgorzata 
Hołyst, Mieczysław Jakóbek, Robert 
Kowal, Wojciech Kuklis, Agniesz-
ka Maksylewicz, Stanisław Puchniak, 
Piotr Zilbert, Marcin Zuberski; prze-
ciwko: Elżbieta Żulińska; wstrzymali 
się od głosu: Aleksandra Hausner Ro-
sik i Ryszard Olszewski.

Deweloper 
na horyzoncie
Chociaż przewodnicząca ogłosiła roz-
poczęcie dyskusji nad sprawozdaniem 
burmistrza z jego pracy za okres 22 
listopada – 10 grudnia, Robert Kowal 
wrócił jeszcze do poprzedniego te-
matu: – Panie burmistrzu, my, przy-
najmniej ja osobiście, jestem za tym i 
będę pana wspierał w wielu rzeczach, 
jak do tej pory, ale ja chcę wiedzieć, 
co mam wspierać. (…) Oczekuję tylko, 
żebyśmy współpracowali, a nie wrzu-
cali sobie niektóre rzeczy tak nagle – 
powiedział. 

Radni jak zwykle prosili burmistrza 
o rozwinięcie niektórych punktów 
sprawozdania. Jakub Biernacki py-
tał o rozmowy z potencjalnymi inwe-
storami. 23 listopada burmistrz spo-
tkał się z inwestorem, który zamierza 

nabyć nieruchomość od osoby pry-
watnej, ale chciał dowiedzieć się, ja-
kie są plany rozwoju miasta, Rynku 
w szczególności. Natomiast 30 listo-
pada burmistrz spotkał się, w obec-
ności Aleksandry Hausner-Rosik, z 
przedstawicielami firmy deweloper-
skiej, która jest zainteresowana budo-
wą mieszkań w gminie lub regionie. 
– Mam nadzieję, że przekonaliśmy 
ich do tego, że warto inwestować w 
Dusznikach. (…) Tego typu różnych 
spotkań jest dużo, z niektórych coś 
wynika, z niektórych nie – mówił Le-
wandowski, dodając, że bardzo dobrze 
odebrany został udział przewodniczą-
cej Rady Miejskiej w spotkaniu, po-
twierdzający jednomyślność repre-
zentantów władz samorządowych w 
kwestii rozwoju miasta.

Źródło 
pilnie poszukiwane
Radna Małgorzata Hołyst intereso-
wała się działaniami podejmowany-
mi przez Miejski Zespół Zarządzania 
Kryzysowego, powołany 7 grudnia w 
związku z problemami w zaopatrzeniu 
miasta w wodę pitną. – Fakt, że pora-
dziliśmy sobie z problemem w mia-
rę szybko, nie znaczy, że zagrożenia 
już nie ma – powiedział burmistrz. 
Jego zdaniem zagrożenie dla mia-
sta cały czas jest i będzie się utrzy-
mywać do czasu, kiedy miasto nie 
uzyska oddzielnego źródła zasi-
lania w wodę. W ramach pracy ze-
społu odbyło spotkanie ze specjalistą 
dr. Fistkiem na temat możliwości no-
wych wierceń i ewentualnej odbudo-
wy rurociągu do ujęcia w Łężycach. 
Lewandowski chce jak najszybciej 
przedstawić radzie projekt konkret-
nych rozwiązań. Taki projekt, jak i 
szacunkowy kosztorys, są niezbędne, 
żeby gmina mogła zwrócić się o po-
moc w tej sprawie do instytucji pań-
stwowych.

Hołyst zapytała jeszcze, czy DZK 
kontroluje wodę we współpracy z Sa-
nepidem częściej niż standardowo raz 
w miesiącu i czy sytuacja jest monito-
rowana przez gminę. Radny Marcin 
Zuberski, kierownik działu technicz-
nego DZK, wyjaśnił, że dodatkowe 

Radny Wojciech Kuklis złożył pisemną interpelację w sprawie sytuacji kryzysowej
związanej z niedawnym zanieczyszczeniem  ujęcia wody pitnej
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próbki były pobierane, a najbliższe 
badania są zaplanowane na początek 
stycznia. W okresie międzyświątecz-
nym nie ma bowiem możliwości prze-
prowadzenia badań laboratoryjnych. 
Zuberski zapewnił, że DZK na bieżą-
co współpracuje w Sanepidem w roz-
wiązywaniu i wyjaśnianiu problemu, a 
kontrolerzy  przyjeżdżają niemal co-
dziennie lub przedstawiciel Zakładu 
jedzie do Kłodzka. – Sytuacja jest cały 
czas monitorowana – zapewnił.

– A gdyby coś się wydarzyło, jutro, 
pojutrze czy w sobotę, to co my zrobi-
my? – pytał Robert Kowal zaskoczony 
informacją o braku możliwości prze-
prowadzenia analizy wody w okresie 
międzyświątecznym. Zuberski wyja-
śnił, że samo DZK nie ma możliwo-
ści zlecenia badania w tym okresie. 
Jeśli jednak sytuacja objęta jest nadzo-
rem Sanepidu, jak to miało miejsce w 
pierwszej połowie grudnia, to labora-
torium w razie potrzeby pracuje rów-
nież w dni wolne od pracy.

Radni nie mieli więcej pytań do 
sprawozdania, ale Piotr Lewandow-
ski sam rozwinął jeden z tematów, 
dotyczący jego spotkania z prezesem 
Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Pol-
skie” dr. Waldemarem Krupą 29 listo-
pada. – W przyszłym roku jesienią 
będziemy mieć u siebie Kongres 
Uzdrowisk Polskich, będą burmi-
strzowie wszystkich gmin uzdrowi-
skowych Polski, będą też przedsta-
wiciele samych uzdrowisk. (...) To jest 
dobra dla nas, jak mi się wydaje, wia-
domość na rok 2019.

Najgorzej w Rynku
Pierwszy temat „interpelacji, zapytań, 
wolnych wniosków i spraw różnych” 
to mobilna stacja badania jakości 
powietrza, która stanęła niedawno w 
okolicy hali sportowej. Radna Krysty-
na Cieślak zapytała w imieniu miesz-
kanki: dlaczego w tamtym miejscu i 
dlaczego po instalacji stacji pozosta-
wiono bałagan? 

Burmistrz: stacja została zainsta-
lowana przez Wojewódzki Instytut 
Ochrony Środowiska i ma badać 
powietrze w naszej gminie przez 
cały rok. To obowiązek związany z 
naszym statusem uzdrowiska. Takie 
stacje funkcjonowały już w Polanicy i 
Kudowie, teraz przyszedł czas na nas. 
Lokalizację stacji ustalała na miejscu 
ze swoimi pracownikami dyrektor In-
stytutu, pytając oczywiście gminę o 
zgodę. Jeśli bałagan jest wynikiem ich 
działania, to zwrócę się do nich, żeby 
to zostało uporządkowane.

Małgorzata Hołyst dociekała, dla-
czego stacja pomiarowa nie została 
zainstalowana w okolicy Rynku, gdzie 
zanieczyszczenie powietrza przez 
dymy z kominów jest szczególnie wi-
doczne i uciążliwe. Natomiast w oko-
licy, gdzie stację ustawiono, budynki 
mają w większości ogrzewanie gazo-
we, więc tam nie ma takiego proble-
mu. – Najgorzej oddycha się w Ryn-
ku i uważam, że takie urządzenie tutaj 
powinno stać.

Burmistrz: są jakieś zasady, jakieś 
regulacje, w jakich miejscach takie 
stacje mają stać. To chyba nie powin-
no być ani w lesie, ani w skupisku źró-
deł zanieczyszczenia, aby uzyskać wy-
nik uśredniony. To miał być teren, 
gdzie jest określona odległość od bu-
dynków oraz przewiew. – To nie jest 
nasza decyzja, my zgodziliśmy się tyl-
ko na użyczenie tego miejsca.

Hołyst zwróciła też uwagę na nie-
estetyczne witryny nieczynnych skle-
pów i innych nieużywanych lokali. – 
Jesteśmy miasteczkiem turystycznym, 
przyjeżdżają goście na okres świą-
teczny, okres ferii. Zresztą przez cały 
rok to razi mieszkańców, mnie osobi-
ście tak samo. Nieładnie to wygląda – 
stwierdziła, prosząc burmistrza o in-
terwencję. Ten obiecał, że zwróci się 

ze stosownym pismem do właścicieli.
Radna Hołyst zgłosiła ponadto chęć 

przejścia z Komisji Skarg i Petycji do 
Komisji Finansów.

Parking i parking
Radny Ryszard Olszewski chciał wie-
dzieć, czy parking za hotelem „Sonata” 
został ostatecznie odebrany i czy były 
przy tym jakieś zastrzeżenia.

Burmistrz: parking został najpierw 
odebrany z usterkami, które w ciągu 
dwóch tygodni zostały usunięte przez 
wykonawcę. Zostały mu jeszcze jed-
nak do wykonania elementy, na wy-
konanie których nie pozwoliła pogo-
da, jak oznakowanie poziome (pasy, 
strzałki). To będzie mogło zostać uzu-
pełnione przy dodatnich temperatu-
rach. Generalnie inwestycja została 
odebrana i rozliczona.

Radny Jakub Biernacki zaapelował 
o zintensyfikowanie prac nad budże-
tem gminy na 2019 r. oraz o zwołanie 
dodatkowej sesji w tej sprawie.

Biernacki pochwalił przygotowa-
nie przez MOKiS tras biegowych w 
okolicy Orlicy, wykorzystywanych już 
przez wielu narciarzy. Jednak w związ-
ku z tym – zauważył – obszar przy ka-
mieniu Rübartscha został całkiem za-
korkowany przez auta. Pytał o nowe 
miejsca parkingowe w tym miejscu, 
których utworzenie we współpracy 
z Lasami Państwowymi zapowiadał 
burmistrz.

Burmistrz: te miejsca parkingowe 
zostały zrealizowane, teren został po-
szerzony.

Później Biernacki zwrócił się o 
przypilnowanie odśnieżania nowych 
miejsc parkingowych, ponieważ pod 
śniegiem nie widać, że one tam są.

Co powiedzieć gościom?
Radny Wojciech Kuklis zwrócił się o 
wyjaśnienia na temat nierozstrzygnię-
tego jeszcze przetargu na skibusy, od-
wołania imprezy „Dusznickie olimpy 
sportu”, oraz informacji TVP Wrocław 
z 7 grudnia o śledztwie prowadzonym 
przez prokuraturę w sprawie  inwesty-
cji na Jamrozowej Polanie, w którym 
zarzuca się burmistrzowi przekrocze-
nie uprawnień i brak nadzoru nad in-
westycją.

Burmistrz: jeśli chodzi o przetarg – 
żadna firma się nie zgłosiła, ale trwają 
rozmowy, negocjacje z kolejną firmą, 
na tych samych zasadach i warun-
kach, jakie były zawarte w przetargu. 
Możliwe, że jutro albo w poniedziałek 
umowa mogłaby być podpisana. Gala 
„Olimpy sportu” została przełożona na 
termin po sezonie zimowym, z kilku 
różnych względów, m.in. powodu nie-
obecności niektórych z nagradzanych 
sportowców. Impreza będzie kontynu-
owana, bo jest wiele osób w dusznic-
kim środowisku sportowym, którym 
trzeba podziękować, są też firmy, któ-
re chcą to wspierać. – Jeśli chodzi o 
śledztwo, to mogę tylko powiedzieć, że 
nic mi o tym nie wiadomo.

– Panie burmistrzu, to jest następ-
ny przykład, że wszystko robimy na 
ostatnią chwilę. O skibusie wiedzieli-
śmy wcześniej, to jest bardzo dobra 
inicjatywa, pan to zainicjował, to jest 
super. Ale teraz proszę mi powiedzieć, 
co ja mam powiedzieć gościom? I 
inni, którzy przyjmują ludzi w Duszni-
kach? (…) Że skibusa nie ma? – obu-
rzał się Robert Kowal.

Burmistrz: – Ja nie powiedziałem, 
że tego skibusa nie będzie, powiedzia-
łem, że trwają rozmowy, negocjacje z 
inną firmą i dążymy do tego, żeby do-
kładnie tego 25. ten skibus był.

Kowal: – Dobrze, że trwają rozmo-
wy. Ale wie pan, który dzisiaj jest? Ju-
tro przyjeżdżają już klienci. Co pan 
zrobi, jak panu odmówią? Będziemy 
wozić taksówkami tych ludzi? Bo oni 
przyjeżdżają, wybrali ofertę dusznicką 

i zieleniecką, bo wiedzą, że jest skibus. 
I to naprawdę fajnie zaczęło funkcjo-
nować. A pan na ostatnią chwilę…

Burmistrz: prace nad przetargiem 
trwały długo, to nie jest kwestia ostat-
niego miesiąca. Były rozmowy z róż-
nymi firmami, byliśmy przekonani, 
że wszystko zmierza w odpowiednim 
kierunku. Sytuację skomplikował 
fakt, że częścią przetargu było wyko-
rzystanie autobusów elektrycznych, 
więc doszły ustalenia z firmami, któ-
re te autobusy przewoźnikom chcia-
łyby wynająć. 

[Umowa z przewoźnikiem zosta-
ła później podpisana i skibus ruszył 
zgodnie z planem.]

Śliskie tematy
Mieczysław Jakóbek skrytykował zi-
mowe utrzymanie miasta, mówiąc o 
bardzo śliskich chodnikach, szczegól-
nie niebezpiecznych dla osób star-
szych. Przykłady – tzw. promenada, 
teren przy „Lewiatanie”. Mówił o pro-
blemie mieszkańca z podłączeniem 
się do komina. Wskazał na koniecz-
ności zabezpieczenia zapadającej się 
studzienki. Złożył interpelację, w któ-
rej zwrócił się o wyszczególnienie po-
wodów i podstaw zwiększenia kwoty 
wydatków na budowę parkingu za ho-
telem „Sonata” o 84,8 tys. zł, które rada 
przyjęła wcześniej uchwałą o zmianie 
budżetu.

Burmistrz: promenada od kilku 
lat jest odśnieżana, ale nie posypywa-
na, o czym informują znaki. Chodzi-
ło o utrzymanie zimowej atmosfery w 
uzdrowisku. Natomiast Aleja Chopi-
na jest czarna. Teren przy Lewiatanie 
– zależy, do kogo należy utrzymanie 
tego miejsca. Komin – sprawa typowo 
sąsiedzka, nie w kompetencji gminy, 
do rozstrzygnięcia przez sąd.

W kwestii parkingu odpowiedzia-
ła skarbnik: chodzi o rozliczenie VAT, 
nie było tam żadnych dodatkowo zle-
conych prac.

Również Patrycja Bednarz interwe-
niowała w sprawie śliskich chodni-
ków,podając przykład przejścia z par-
kingu za hotelem „Sonata” do Rynku. 
Ryszard Olszewski zauważył, że ktoś 
powinien nadzorować, czy odpowie-
dzialni za utrzymanie chodników wy-
wiązują się z obowiązku.

Burmistrz: Urząd Miasta moni-
toruje wykonanie zadań powierzo-
nych Dusznickiemu Zakładowi Ko-
munalnemu przez gminę. Tam gdzie 
oczyszczanie zlecone jest DZK umo-
wą prywatną, a więc także w przy-
padku wspólnot, najlepiej interwenio-
wać bezpośrednio w DZK. Pracownik 
gminy też interweniuje, ale nie da 
rady być wszędzie. 

Robert Kowal zauważył, że są jesz-
cze turyści, którzy jak nas widzą, tak 
nas piszą, i którzy nie wiedzą gdzie in-
terweniować. Jest wielu prywatnych 
właścicieli, którzy nie wywiązują się 
z obowiązku utrzymania chodnika. 
Kiedyś pilnowała tego (lub nie) straż 
miejska, teraz powinna to być osoba 
ze strony miasta. – To już powinno 
być rozwiązane.

Wojciech Kuklis złożył jeszcze pi-
semną interpelację w sprawie sytuacji 
kryzysowej związanej z niedawnym 
zanieczyszczeniem ujęcia wody pit-
nej. Pyta w niej o m.in. o plany zarzą-
dzania kryzysowego. Całość ujął w 29 
punktach, ale nie odczytał ich. Zwró-
cił się o odpowiedź na piśmie oraz o 
opublikowanie interpelacji wraz z od-
powiedzią w internetowym Biuletynie 
Informacji Publicznej.

Sesję, która trwała niespełna trzy 
godziny, zakończyły życzenia świą-
teczne złożone wszystkim przez prze-
wodniczącą Aleksandrę Hausner-Ro-
sik. 

Krzysztof
Jankowski

Wypożyczalnia 
na Dusznickiej 
Arenie otwarta!
Dla wszystkich spragnionych jaz-
dy na nartach biegowych oraz dla 
osób, które chciałyby spróbować 
swoich sił w tym sporcie mamy 
dobrą wiadomość. Rusza wypoży-
czalnia sprzętu narciarskiego na 
Duszniki Arena!

Jeśli przyjechaliście do Dusznik ale 
nie posiadacie swojego sprzętu do 
narciarstwa biegowego lub jesteście 
w okolicy i chcielibyście spróbować 
swoich sił na biegówkach, zachęcamy 
do skorzystania z wypożyczalni, któ-
ra czynna będzie od poniedział-
ku do soboty w godz. 8:00 – 16:00. 
Koszt wypożyczenia sprzętu to 40 zł/
dzień. Jeśli planujecie pojeździć na 
nartach dłużej – bez obaw, możecie 
wypożyczyć sprzęt na kilka dni. 

Na wszystkich, którzy chcą posta-
wić swoje pierwsze kroki na biegów-

kach, czekać będą wykwalifikowani 
instruktorzy narciarstwa biegowego – 
szczegóły do uzgodnienia na Duszni-
ki Arena. 

Dodatkowo pasjonaci nocnych 
biegów mogą skorzystać z oświe-
tlonych pętli i wybrać się na narty 
po zmroku. Trasy oświetlone są we 
wtorki, piątki i soboty w godz. 17:00 
– 20:00. Warto wybrać się na biegów-
ki wieczorową porą, gdyż oświetlone 
ośnieżone drzewa tworzą klimat iście 
z lodowej krainy.

Korzystanie z Areny jest całkowicie 
darmowe, a bezpośrednio przy obiek-
cie znajdują się darmowe parkingi. Je-
śli nie macie możliwości dojazdu swo-
im środkiem transportu, zachęcamy 
do skorzystania ze skibusa. Szczegó-
ły dotyczące jego kursowania można 
znaleźć na www.visitduszniki.pl

Na zakończenie rywalizacji w Dusznikach-Zdroju w podziękowaniu za wzorową 
organizację dyrektor techniczny Polskiego Związku Biathlonu Tomasz Bernat 
otrzymał z rąk dyrektora Pucharu IBU Kristjana Oji pamiątkową statuetkę.
Fot. PZBiath

FOTOKARTKA | IBU CUP 13.01.2019
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Źródło: Gazeta Gmin nr 1(15), styczeń 1994

Podczas sesji 13 grudniu 1993 r. Rada podję-
ła następujące uchwały: 

• W sprawie powołania komisji inwen-
taryzacyinej do przejęcia mienia ru-
chomego od FWP: powołano komisję, w 
skład której weszli radni Henryk Ugaren-
ko, Ryszard Poloczek, Zenon Pawlak. 

• W sprawie prowadzenia szkół podsta-
wowych: postanowiono nie przyjąć do za-
dań własnych gminy prowadzenia szkół 
podstawowych z dniem 1 stycznia 1994 w 
związku ze zmianą art. 104 ustawy o sys-
temie oświaty z dnia 7 września 1991 r., 
pozwalającą na przejęcie szkół w innym 
terminie. Decyzję tę uzasadnia się zaan-
gażowaniem dużych środków finanso-
wych w budowę nowego budynku szko-
ły, niewystarczającą wysokością środków 
uzyskanych z dotacji, koniecznością zaan-
gażowania środków wybiegających poza 
bieżące utrzymanie szkoły. 

• W sprawie zmiany uchwały nr 184/
XXVIII/93 Rady Miejskiej W Duszni-
kach-Zdroju z dnia 24 czerwca 1993 
r.: do uchwały w sprawie ustanowienia 
opłat za korzystanie z przedszkola z gru-
pą żłobkową radni dodali zapis o obowiąz-
ku pobierania od rodziców dzieci miesz-

kających poza terenem Dusznik opłat w 
wysokości pokrywającej rzeczywisty koszt 
utrzymania dziecka. Koszt ten będzie ob-
liczany na podstawie kosztów z ostatnich 
trzech miesięcy poprzedzających mie-
sięczną opłatę. Postanowienie to obowią-
zuje od 1 stycznia 1994 r. 

• W sprawie powołania Skarbnika Gmi-
ny Duszniki-Zdrój: z dniem 14.12.93 po-
wołano na Skarbnika Gminy, który jest 
głównym księgowym budżetu, panią Elż-
bietę Błasiak. 

• W sprawie zwiększenia planu docho-
dów i wydatków w budżecie miasta na 
rok 1993: plan zwiększono w dziale „kul-
tura fizyczna i sport” o dotację celową z 
budżetu państwa (5.000 tys.) 

• W sprawie zwiększenia planu docho-
dów i wydatków w budżecie miasta na 
rok 1993: zwiększono plan wydatków w 
par. „wynagrodzenia osobowe” (o 9.920 
tys.) w związku ze zwiększeniem subwen-
cji ogólnej z budżetu państwa. 

• W sprawie zwiększenia planu docho-
dów i wydatków w budżecie miasta na 
rok 1993: plan zwiększono o dotację ce-
lową (15.500 tys.) związaną z wyborami do 
Sejmu i Senatu. 

Uchwały Rady Miejskiej
Dusznik-Zdroju

Z prac Zarządu Miasta
• W świetle opinii Naczelnego Lekarza 

Uzdrowiska oraz uwzględniając aktualną 
funkcję lokalu przy ul. Wojska Polskiego 
25 (Biuro Usług Turystycznych), Zarząd 
zaopiniował negatywnie podanie w spra-
wie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

• Mając na uwadze zakończenie działalno-
ści gospodarczej przez Spółdzielnię Inwa-
lidów „Inspol” w pomieszczeniach budyn-
ku przy ul. Słowackiego 38, w związku z 
czym pomieszczenia te staną się wolne, 
Zarząd wystąpił do ZBGKiM o opracowa-
nie projektu ich zagospodarowania, ocenę 
stanu technicznego i możliwości przezna-
czenia na lokale mieszkalne lub użytkowe. 

• Zarząd nie zaakceptował warunków umo-
wy dot. opracowania treści kartograficz-
nej mapy miasta z powodu braku fundu-
szy. 

• Zarząd odstąpił od zawarcia umowy no-
tarialnej na sprzedaż działki nr geod. 
2/2/312 rejon A. M. z powodu dwukrot-
nej nie usprawiedliwionej nieobecności 
nabywcy w biurze notarialnym w Kłodz-
ku w wyznaczonych terminach. 

• Zarząd podjął uchwałę o przeznaczeniu 
kwoty 2 mln. zł na dofinansowanie dowo-
zu dzieci na basen kąpielowy do 31.12.93. 

• Student Wydziału Architektury Adam 
Cebula zaprezentował Zarządowi Mia-
sta swoją pracę dyplomową pt. Park Ar-
chitektoniczno-Krajobrazowy w Duszni-
kach-Zdroju. Praca, której promotorem 
jest dr inż. Alina Drapella-Hermansdorfer, 
obejmuje teren łąk poborowinowych po 
obu stronach Alei Chopina. Autor pracy 
zaproponował uporządkowanie terenów 
zielonych już istniejących i wprowadzenie 
nowych elementów krajobrazu jak: staw 
w okolicy rzeki, zabudowa źródła ..Agata” 
z zadaszonym ciągiem spacerowym, am-
fiteatr, górka saneczkowa dla dzieci, zie-
lone tereny rekreacyjne, pensjonat. Praca 
ta została przyjęta pozytywnie i ma szan-
se realizacji.

• Zarząd ustosunkował się negatywnie do 
wystąpienia w sprawie nabycia działki bu-
dowlanej przy trasie E-8 z przeznacze-
niem pod budowę motelu ze względu na 
niekorzystne dla miasta warunki oferty.

• W świetle aktualnych uwarunkowań 
prawnych, mając na względzie rozpoczę-
tą inwestycję budowy szkoły, Zarząd po-
stanowił wnieść o podjęcie uchwały o nie 

przejmowaniu od 01.01.94 szkoły podsta-
wowej. Zarząd ponownie rozpatrzy możli-
wość przejęcia szkoły po zakończeniu in-
westycji.

• W związku z rozbiciem na kilka uchwał 
warunków sprzedaży mienia komunalne-
go w Dusznikach, Zarząd zaproponował 
przygotowanie tekstu jednolitej uchwały 
(jednego aktu prawnego) w tej sprawie.

• Zarząd przedyskutował sprawę uzbro-
jenia terenu „Miejskiej Górki” pod bu-
downictwo w świetle bardzo późno uru-
chomionej dotacji celowej ze środków 
centralnych.

• Zarząd podjął uchwałę upoważniającą 
Burmistrza do podpisania porozumienia 
pomiędzy zarządami gmin Polanica-Zdr., 
Duszniki-Zdr. I Szczytna w celu utworze-
nia międzygminnej Fundacji Ochrony 
Środowiska.

• Zarząd zapoznał się z zaleceniami pokon-
trolnymi Regionalnej Izby Obrachunko-
wej.

• Zarząd postanowił zaproponować Radzie 
Miejskiej powołanie komisji inwentary-
zacyjnej, która podejmie pracę w związ-
ku z przejmowaniem mienia ruchome-
go od FWP.

• Podjęto decyzję o możliwości odpraco-
wani Wigilii przez pracowników Urzędu 
Miasta w sobotę11.12.93.

• Zapoznano się z przebiegiem prac zwią-
zanych z uzyskaniem poręczenia w celu 
otrzymania kredytu z Narodowego Fun-
duszu Ochron Środowiska.

• Zarząd zapoznał się z przygotowania-
mi do imprezy sportowej pod nazwą 
„Międzynarodowy Młodzieżowy Puchar 
IBU” (zawody biathlonowe). Postanowio-
no ogłosić przetarg nieograniczony na 
utrzymanie zieleni w mieście w roku 
1994. Taką samą decyzję podjęto w spra-
wie oświetlenia miasta.

• Zarząd postanowił rozważyć możliwość 
dokonania przetargu na roboty związane 
z oczyszczaniem miasta.

• W związku z nasilającymi się zarzutami 
podważającymi wiarygodność ustaleń ko-
misji przetargowych, Zarząd zapropo-
nował uaktywnienie radnych w pracach 
tych komisji.

• Opracowano pakiet projektów uchwał 
budżetowych, które mają być przedłożo-
ne na sesji Rady Miejskiej.

• Zarząd postanowił zaproponować Radzie 
Miejskiej podjęcie uchwały powołującej 
Skarbnika Gminy.

• Zarząd zaopiniował pozytywnie wystąpie-
nie o zezwolenie na sprzedaż piwa W ba-
rze „Na Skarpie” W Zieleńcu.

Z dusznickiego
komisariatu
W nocy 25/26.11 włamano się do sklepu 
wielobranżowego przy hali spacerowej w 
Zdroju. Sprawcy skradli odzież, kosmetyki. 
Straty sięgają 60 mln. zł. 

*  *  *
W nocy 28.11 dwóch młodych duszni-
czan pobiło przebywającego na wycieczce 
mieszkańca. Kędzierzyna.

*  *  *
W nocy 29/30 11 włamano się do baru 
„Filigran” w Zdroju. Zginął telewizor, kal-
kulator, wieża stereo. Wartość skradzionych 
przedmiotów szacuje się na ok. 15 mln. 

*  *  *
04.12 ok. godz. 22.30 nastąpiło włamanie 
do budynku jednorodzinnego przy ul. 
Wybickiego Skradziono sprzęt RTV, gotów-
kę, biżuterię, komputer na sumę ponad 72 
mln. zł. 

* * *
W nocy 6/7.12 włamano się do restaura-
cji „Zagłoba”. Sprawcy zabrali piwo, alko-
hol, słodycze radiomagnetofon. Straty ok. 8.5 
mln. zł. Jeden z włamywaczy został tym-
czasowo aresztowany. W przestępstwie 
uczestniczyła 14-letnia duszniczanka. 

Po ponad rocznym remoncie budynku by-
łego przedszkola przy ul. Zdrojowej, Filia 
kłodzkiego Oddziału Banku Zachodniego 
została oficjalnie otwarta 18 grudnia. 

Dla klientów Filia jest czynna od 20 grud-
nia w godz. 8-13, w soboty robocze 8-10. Jak 
zapewnia naczelnik Filii p. Lucyna Hanus, 
spóźniony biznesmen zostanie obsłużony 
również po godz. 13, jeśli tylko umówi się 
telefonicznie. W przyszłości, w miarę po-
trzeb, Bank uruchomi również drugą zmia-
nę, początkowo 1-2 dni w tygodniu. Klien-
tów z Dusznik i okolicy z pewnością ucieszy 
konkurencyjne oprocentowanie kredytu 
gotówkowego 41,4%. W dusznickim Banku 
Spółdzielczym – 53%

Bank Zachodni
w Dusznikach
otwarty!

Oto okładka pierwszego numeru „szkolne-
go nieregularnika prowokacyjnego” (w po-
mniejszeniu). To ekskluzywne pismo, skiero-
wane jest do „wszystkich olewaczy, których 
kredo życiowe stanowi tumiwisizm”. Redak-
tor pisze więc we wstępniaku „Do ludu”: „lu-
dzie ruszcie się!!!” Na razie ruszyli nieźle 
głową członkowie redakcji z Olą Depczyń-
ską i Grześkiem Nowakowskim na czele: 
Ciepły Szwagier, Ksantypa, Opos, oraz Kazik 
– autor opracowania graficznego i pomysło-
wdawca winiety. 
Na stronach (12 s. formatu A3) krótko treści-
wie same smakowite kąski: „Przecieki, czyli 
eksperymenty pedagogiczne: tym razem o 
seksie urzędowo”, konkurs na najstaranniej 
prowadzony zeszyt zw-t, ,,Sztuback a zdro-
wie” (ze świetnym wierszem Pawlikowskiej 
Jasnorzewskiej), „Kąt kulturysty czyli z kul-
turą za pan brat” (jest i recenzja spektaklu), 

„Głos Sztubaka” z dusznickiego LO
„Kąt literata czyli dajcie mi skrzydła!„ (An-
drzej Bursa i dwa jego wiersze), „Z naszego 
podwórka”, „Co w gronie piszczy? Tragedia 
w pokoju nauczycielskim”, „Kto to powiedział 
czyli psorski dowcip” (bardzo dobre), „Hu-
mor absurdalny niech żyje!!!”, „Czas na: ser-
wisy prasowe” (tak, tak to wiadomości z kra-
ju i ze świata!), „Głos ludu czyli kąt ogłoszeń 
protestów, zażaleń i... wyznań.
Jako weteran licealnej gazetki mogę powie-
dzieć tylko jedno: robić dalej i co najmniej 
tak dobrze! Zabawa przednia, no i zawsze ja-
kieś nowe doświadczenie. Może się przydać. 
Apel do Dyrekcji LO i profesorów: wspo-
magajcie, a broń Boże nie przeszkadzajcie. 
„,Gazeta Gmin” deklaruje chęć współpracy i 
dziękuje za dostarczenie egzemplarza „The 
Sztuback’s Voice”.

KmJ
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W harmonogramie zawodów znala-
zły się biegi sprinterskie kobiet na dy-
stansie 7,5 km (3 x 2,5 km z dwoma 
strzelaniami – raz w pozycji stojącej i 
raz leżącej), mężczyźni do pokonania 
mieli 10 km z pętlą biegową 3,3 km. 

Rosyjska dominacja
Sobotni sprint wśród kobiet wygra-
ła Natalia Gerbulova z Rosji, któ-
ra – pomimo dwóch karnych rund 
– wyprzedziła swoją rodaczkę Victo-
rię Slivko o ponad 5 sekund. Trze-
cie miejsce zajęła również Rosjanka 
– Anastasiia Morozova (+22,7 sek.). 
Czwarte i piąte miejsce wywalczyły 
Szwedki Johanna Skottheim (+25,5 
sek.) i Felicia Lindqvist (+35,6 sek.). 
Ze stratą dwóch dziesiątych do Lin-
dqvist pierwszą szóstkę zamknęła ko-
lejna Rosjanka – Elizaveta Kaplina. 
Bieg kobiet sprowadzał się do rywali-
zacji Rosjanek ze Szwedkami i to one 
rozdały między sobą najwyższe loka-
ty. Dopiero dziesiąta była Ukrainka – 
Nadia Bielkina. 

Tak swój sobotni występ podsumo-
wała najlepsza z Polek, Anna Mąka, 
która zakończyła ten dzień z jede-
nastą lokatą: – Moje nastawienie 
przed startem nie było optymi-
styczne, więc tym bardziej cieszę 
się z tego występu. Mam nadzieję, 
że teraz już będzie tylko lepiej. Pol-
scy kibice powinni jeździć na każ-
de zawody. Ich doping sprawia, że 
trasa wydaje się łatwiejsza. Star-
tuję na Pucharach IBU i nigdzie 
nie ma tylu widzów. To co się dzie-
je w Dusznikach jest niesamowi-
te. Mam nadzieję, że takie zawody 
będą tu co roku. 

Magdalena Gwizdoń uplasowała się 
na 13. miejscu. Dalsze miejsca Polek: 
52. Natalia Tomaszewska, 57. Joanna 
Jakieła, 69. Patrycja Stanek i 70. Ka-
mila Cichoń.

Również w przypadku biegu panów 
na podium mieliśmy ponownie zoba-
czyć tylko zawodników z Rosji. W so-
botę na Duszniki Arena Rosjanom 
byli w stanie przeciwstawić się tyl-
ko Norwedzy. To właśnie ich protest 
zmienił klasyfikację końcową. Wszyst-
ko dlatego, że podczas zawodów pod 
naporem śniegu na trasę spadło drze-
wo.  Szczęśliwie nikomu nic się nie 
stało, ale ośmiu zawodników zanoto-
wało z tego powodu straty czasowe. 
Pojawiły się protesty, kontrprotesty i 
protesty do kontrprotestów. Wszyst-
ko z tego powodu, że bonifikata 15 se-
kund, jaką otrzymał Johannes Dale, 
spowodowała zmiany w kolejności na 
podium. Norweg kosztem Latypowa 
wskoczył na trzecie miejsce. Pierw-

Impreza rozpoczęła się w piątek oficjalnym treningiem. Na listach startowych znalazło się ponad 200 zawod-
ników z 36 krajów. Obok Rosjan, Norwegów, Niemców i Czechów rywalizowali reprezentanci tak zdawałoby 
się egzotycznych dla biathlonu krajów, jak Korea, Chorwacja, Hiszpania, Brazylia, Grenlandia czy Australia. 
Przy trasach słychać było wielojęzyczny doping, z którego najczęściej wybijało się uniwersalne hop-hop-hop!

Międzynarodowa
Duszniki Arena

W DNIACH 11–13 STYCZNIA PO RAZ DRUGI GOŚCILIŚMY PUCHAR IBU

sze zajął Aleksander Powiarnicyn, 
który uzyskał czas lepszy o 25 sekund 
od Nikity Porszniewa. Obaj byli bez-
błędni na strzelnicy. 

Najlepszym z Polaków był Mate-
usz Janik, który dzięki świetnej dys-
pozycji biegowej zajął 16 miejsce (2-
0, +1:24,9). – Mogę być zadowolony 
z dyspozycji na trasie. Biegło mi 
się dzisiaj wyjątkowo dobrze. Żal 
strzelania w postawie leżąc, nie 
byłem się w stanie odpowiednio 
ułożyć, jakiś taki roztrzęsiony by-
łem. Po pudle w pierwszym strza-
le udało mi się pozbierać, ale 
potem znowu nie trafiłem w ostat-
nim. Za szybko chciałem pobiec 
na trasę i przez to straciłem kil-
ka pozycji. Muszę pochwalić kibi-
ców, wrzawa na trasie była niesa-
mowita – podsumował swój występ 
Janik, który wywalczył jedno z lep-
szych miejsc w historii startów pol-
skich biathlonistów w Pucharach IBU. 
Kolejny reprezentant biało czerwo-
nych, Marcin Szwajnos,  zajął dopie-
ro 45. miejsce. Pozostała czwórka na-
szych reprezentantów uplasowała się 
w drugiej 50-tce.

Niedzielne roszady
Po sobotnich wynikach dla niko-
go nie byłoby zaskoczeniem, gdyby 
ponownie powody do radości mie-
li głównie Rosjanie. Jednakże tylko 
Natalii Gerbulovej udało się po raz 
drugi stanąć na podium i to tak, jak 
w sobotę – na jego najwyższym stop-
niu. Niedzielny sprint pań na drugim 
miejscu zakończyła Szwedka Johan-
na Skottheim, a trzecia była Nadia 
Belkina z Ukrainy. 

Wśród Polek najlepsza tym razem 
była Magdalena Gwizdoń, która za-
jęła 16. miejsce. – Szkoda błędów w 
postawie leżąc. Nie zwalam tych 
pudeł na wiatr, bo akurat wtedy 
nie wiało. Stójka była już perfek-
cyjna. Celna, a do tego szybka. 
Mogłam więc się jeszcze włączyć 
do walki o niezłe miejsce, bo bie-
gowo wygląda to całkiem przy-
zwoicie. Myślę, że w najbliższym 
czasie uda mi się w końcu zło-
żyć bieg ze strzelaniem do kupy 
i będziemy cieszyć się z napraw-
dę wysokiej lokaty – powiedziała na 
mecie Gwizdoń.

Wśród panów dominował 24-let-
ni Philipp Horn z reprezentacji 
Niemiec. Tym samym reprezentacji 
Rosji nie udało się wyjechać z Dusz-
nik-Zdroju z kompletem zwycięstw. 
W niedzielę dla Rosji medal wywal-
czył Anton Babikov, zajmując drugie 
miejsce ze stratą 2,9 sek. Trzeci czas 
tego dnia należał do Czecha Adama 
Vaclavika (+11,2 sek.). Polacy pod 
nieobecność Mateusza Janika, który w 
tym dniu stratował w sztafecie zalicza-
nej do Pucharu Świata w Oberhofie, 
zajęli odległe lokaty. 

Maszyna z wieloma 
trybikami

Przygotowania do Pucharu IBU trwa-
ły od kilku miesięcy, a w jego organi-
zację zaangażowanych było w kulmi-
nacyjnym momencie ponad 100 osób.

– Stworzyliśmy bardzo dobre 
warunki do tego, by biathloniści 
mogli bić swoje życiowe osiągnię-
cia. Zawodnicy chwalili przede 
wszystkim świetne przygotowa-
nie tras biegowych oraz podkre-

ślali ich trudność. W podzięko-
waniu za wzorową organizację 
dyrektor techniczny Polskiego 
Związku Biathlonu Tomasz Ber-
nat otrzymał z rąk dyrektora Pu-
charu IBU Kristjana Oji pamiąt-
kową statuetkę. – podsumowała 
imprezę Dagmara Gerasimuk pre-
zes Polskiego Związku Biathlonu oraz 
członek Zarządu IBU.  – Warta pod-
kreślenia jest również frekwencja 
wśród kibiców. Żadne z wcześniej-
szych zawodów tej rangi nie przy-
ciągnęły na obiekt takiej widowni. 
Kolorowo było bowiem nie tylko 
na trybunie położonej na stadio-
nie, lecz przede wszystkim wokół 
tras. Chciałabym podziękować sę-
dziom i wolontariuszom, bo bez 
nich nie moglibyśmy być dzisiaj 
dumni z przeprowadzonej impre-
zy.  Kolejna okazja do kibicowa-
nia biathlonistom z całego świata 
już za rok w styczniu kolejny Pu-
char IBU w Dusznikach-Zdroju – 
dodała Gersimuk.

Szymon
Korzuch

W organizację drugiego dusznickiego Pucharu IBU zaangażowanych było ponad stu wolontariuszy i sędziów
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Puchar IBU 2019
220 lat maszyny 
papierniczej

NOWA WYSTAWA
W MUZEUM PAPIERNICTWA

Wystawa ma na celu pokazanie hi-
storii maszyny papierniczej w 220. 
rocznicę jej opatentowania, a przy 
tym historię zakładów w Ciepli-
cach pod Jelenią Górą, które pro-
dukują maszyny papiernicze już 
od 165 lat. 

Maszynowa produkcja papieru 
to wynalazek, który pozwolił na po-
wszechne wykorzystywanie tego ma-
teriału, co miało niebagatelny wpływ 
na rozwój kultury i cywili zacji. Dziś 
trudno wyobrazić sobie świat bez pa-
pieru – używając pa pierowych pro-
duktów każdego dnia, nie zdajemy so-
bie z tego sprawy. 

Na wystawie będzie można poznać 
trudne początki maszynowej pro-
dukcji papieru, porównać osiągi oraz 
rozmiary dzisiejszych maszyn z ich 
poprzednikami. Pierwsza ma szyna 
papiernicza, wynaleziona w 1798 r. 
przez Francuza Louis-Nicolas Rober-
ta w ogóle nie przypominała dzisiej-
szych urządzeń. Napędzana była kor-
bą i wytwarzała wstęgę pa pieru o 
szerokości 54 cm. W ciągu minuty po-

wstawało ok. 5 m takiej wstęgi, a pod-
czas całego dnia pracy nawet ok. 100 
kg gotowego papie ru. Dziś najnowo-
cześniejsze maszy ny papiernicze wy-
twarzają wstęgę papieru o szerokości 
nawet 12 m, z prędkością dochodzą-
cą do 2.100 m/min. Wydajność urzą-
dzeń wytwa rzających papiery pakowe 
sięga 1,6 tys. ton dziennie – podobne 
ilości w młynie papierniczym należa-
łoby produkować 5-8 tys. lat. 

Dzięki firmie PMPoland będzie 
moż na wirtualnie zwiedzić taką ma-
szynę oraz zobaczyć wstęgę papieru 
pro dukowanego w zakładach Mondi 
Świecie. 

Ekspozycja będzie dostępna w 
okre sie 18 stycznia – 24 lutego. Jedno-
cześnie przypominamy, że pod czas fe-
rii (14 stycznia –24 lutego) Muzeum 
czynne jest w godzinach: poniedziałek 
– piątek 9:00–18:00, sobota 9:00–17:00, 
niedziela 9:00–15:00.

Zapraszamy!

inf. Muzeum Papiernictwa

Wygrywając w drugim dniu zawodów Gerbulova zgarnęła pulę złotych medali wśród kobiet.
Od lewej:  J. Skottheim (SWE), N. Gerbulova (RUS), N. Belkina (UKR). 

W drugim dniu zawodów wśród polek najlepiej
zaprezentowała się Magdalena Gwizdoń

Zawodnicy mocno podkreślali
wysoką frekwencję kibiców

W Pucherze IBU wzięło udział
200 zawodników z 34 krajów

Kibice rosyjscy mieli powody do radości, ich reprezentanci 
zdobyli 3 złote, 3 srebrne i 1 brązowy medal

Mateusz Janik w pierwszym dniu zawodów zajął 16 miejsce

Lucas Martins reprezentant Brazyli był niewątpliwie
jednym z najbardziej egzotycznych zawodników


