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Skibusem
do Zieleńca i na trasy 
Duszniki Arena

Obawiacie się, że podczas wyjaz-
du na narty spędzicie większości 
czasu w korkach? Martwicie się o 
miejsce parkingowe? A może nie 
dysponujecie własnym środkiem 
transportu? Zapomnijcie o tych 
problemach. W okresie zimowym 
na trasie Duszniki-Zdrój – Ziele-
niec i Duszniki-Zdrój – Duszniki 
Arena będzie kursował miejski 
Skibus.

Skibus ruszy w pierwszy dzień świąt 
(25 grudnia) i będzie kursował do 
końca lutego. W tym sezonie kur-
sy będą odbywały się na dwóch li-
niach – na linii express i na linii 
miejskiej. Autobusy będą wykony-
wały codziennie łącznie po osiemna-

ście kursów. Linia miejska będzie za-
trzymywać się również na stacji PKP, 
aby ułatwić dostanie się do Zieleńca 
wszystkim przyjeżdżającym do Dusz-
nik pociągiem. Opłaty za przejazd ski-
busami pozostają na poziomie z po-
przedniego sezonu:
 � dla gości nocujących na terenie 
miasta przejazd skibusem będzie 
darmowy, pod warunkiem, że będą 
mieli przy sobie dowód uiszczenia 
opłaty uzdrowiskowej;

 � dla mieszkańców Dusznik-Zdroju 
przejazd skibusem będzie darmo-
wy, pod warunkiem wyrobienia w 
Urzędzie Miejskim Skibuspassa;

 � dla pozostałych bilety w cenie 5 zł 
do nabycia u kierowcy. 

Szczegóły na visitduszniki.pl
inf. UM

Przywitaj Nowy Rok
na dusznickim Rynku
Jak co roku, 31 grudnia wieczorem 
zapraszamy wszystkich mieszkań-
ców oraz turystów na dusznicki 
Rynek, gdzie będziemy mieli oka-
zję bawić się wspólnie podczas im-
prezy sylwestrowej. 

Jeśli nie macie jeszcze planów na tę 
noc – to już macie! Choć temperatu-
ra na zewnątrz pewnie nie będzie roz-
pieszczać, zabawa przed ratuszem za-
powiada się naprawdę gorąco. Nowy 

Rok przywitamy z bowiem z blueso-
wo-rockowym zespołem Danny Boy 
Experience. Chłopaki grają z ikrą „co 
im serce podpowiada”. 

Impreza sylwestrowa wystartuje o 
godzinie 22:00 i potrwa do godziny 
1:00. O północy wystrzelą fajerwerki.

Rozpocznijmy rok 2019 razem!

inf. UM

Drodzy Czytelnicy, Mieszkańcy Dusznik-Zdroju,
Szanowni Goście naszego miasta
Zechciejcie przyjąć najserdeczniejsze życzenia:
wesołych, spokojnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia,
wypełnionych radością i miłością, w gronie najbliższych. 

Niech Nowy Rok przyniesie same miłe przeżycia
i niech natchnie Was energią na kolejne miesiące.  
 
Władze gminy, pracownicy Urzędu Miasta
oraz redakcja Kuriera Dusznickiego

Wesołych
Świąt!
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NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE KOMISJI UZDROWISKOWEJ I SPRAW GOSPODARCZO-TECHNICZNYCH

Po południu uruchomiono stacjo-
narne punkty poboru wody bu-
telkowanej w remizie OSP, Hali 
Sportowej oraz Teatrze Zdrojo-
wym im. F. Chopina. Dodatko-
wo dwa beczkowozy z wodą pit-
ną przemieszczały się cyklicznie 
po następ ujących lokalizacjach: 
ul. Słowackiego (parking naprze-
ciwko DZK sp. z o.o.), Rynek 
(przy Urzędzie Miejskim, parking 
przy Hali Sportowej, ul. Zdrojo-
wa (przy posesji nr 20) oraz ul. 
Chopina (przy wejściu do Parku 
Zdrojowego). Uzdatnianie wody 
do stanu, który pozwalał na jej 
spożycie, trwało do godz. 10:00 
12 grudnia. Do tego czasu miesz-
kańcom wydano 12.200 szt. 5-li-
trowych butelek wody mineralnej 
(61.200 l) oraz rozwieziono becz-
kowozami 54.000 l wody pitnej. 
W związku z sytuacją kryzysową 
13 grudnia odbyło się spotkanie 
Komisji Uzdrowiskowej i Spraw 
Gospodarczo-Technicznych Rady 
Miejskiej Dusznik-Zdroju.

– Zebraliśmy się, aby wyjaśnić spra-
wę wody pitnej w mieście, sytuacji, w 
której wystąpiła w wodzie bakteria 
coli, jej przyczyn i skutków – rozpo-
czął przewodniczący komisji Mar-
cin Zuberski. Na sali zgromadzi-
li się wszyscy radni Rady Miejskiej, 
burmistrz Piotr Lewandowski, prezes 
DZK Grzegorz Pytlowany, naczelnik 
OSP Marek Kijanka oraz mieszkań-
cy. O zabranie głosu jako pierwszy zo-
stał poproszony burmistrz.

– Te ostatnie dni nie były łatwe 
dla naszego miasta i musieliśmy 
sobie poradzić z sytuacją kryzy-
sową. (…) Postaram się przedstawić 
krótko, jakie działania i kiedy zostały 
podjęte. (...) Można powiedzieć, że cała 
sytuacja rozpoczęła się tydzień przed 
wydaniem komunikatu o braku przy-
datności wody do spożycia – mówił 
burmistrz Lewandowski. 

Dokładnie 23 listopada, kiedy to 
nastąpiła awaria wodociągu na ulicy 
Zdrojowej, po usunięciu której zleco-
no kontrolne badanie wody w dniu 
28 listopada. Wyniki pobranej prób-
ki, pomimo brązowego zabarwienia 
wody, były pozytywne i woda nadawa-
ła się do picia. Procedura poawaryjna 
jest taka, że gdyby woda odbiegała od 
przyjętych norm, informację przeka-
zano by natychmiast telefonicznie do 
DZK. Trzeba pamiętać, że pełne wyni-
ki badań są dostępne dopiero po 3-4 
dniach, co wynika z procedur bada-
nia wody. 

– W związku z tym, że do 4 grud-
nia nie otrzymaliśmy żadnych in-

formacji z Sanepidu, a kolor wody 
nadal się utrzymywał, poprosiłem 
Marcina Zuberskiego, kierownika 
działu technicznego, aby zapytał o wy-
niki pobranej próbki oraz poprosił o 
badanie kolejnej próbki – wyjaśniał 
prezes Pytlowany. Badanie powtórzo-
no kontrolnie tydzień później, czyli 6 
grudnia.

Zaczęło się 7 grudnia
Pytlowany: – W dniu następnym (7.12.) 
kierownik działu technicznego otrzy-
mał telefoniczną informację, że 
wstępne wyniki są niepoprawne. 
Zasugerowano obecność w wo-
dzie bakterii coli. Prewencyjnie 
nakazano poinformować miesz-
kańców, że woda jest niezdatna 
do spożycia przez ludzi. Oznaczy-
ło to nie tylko zakaz jej picia, niezdat-
ność do przygotowywania posiłków, 
ale również korzystania z niej do ce-
lów higienicznych. Poinformowałem 
telefonicznie burmistrza miasta o za-
leceniach Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej. Burmistrz Lewandowski 
był w tym momencie podczas wyjaz-
du służbowego wraz z pracownikami 
i radnymi, poza terenem gminy. Na-
tychmiast zawrócił, jednocześnie na 
moją prośbę zabierając po drodze do 
Duszniki-Zdroju panie z Sanepidu w 
Kłodzku, tak aby mogły pobrać kolej-
ną próbkę do badań. 

W siedzibie spółki zwołano sztab 
antykryzysowy, a burmistrz zarządze-
niem powołał Miejski Zespół Za-
rządzania Kryzysowego. W jego 
skład weszli: burmistrz Piotr Lewan-
dowski, prezes DZK Grzegorz Pytlo-
wany, inspektor ds. gospodarki ko-
munalnej w UM Barbara Rodak, 
dyrektor OPS Elżbieta Paluch, naczel-
nik OSP Marek Kijanka, Agnieszka 
Kunc – pracownik UM odpowiedzial-
ny za zarządzanie kryzysowe, sekre-
tarz gminy Wiesław Bator, skarbnik 
gminy Elżbieta Błasiak, kierownik 
działu technicznego w DZK Marcin 
Zuberski, dyrektor MOKiS Magdale-
na Kijanka.

W pierwszej kolejności podję-
to działania informacyjne, następnie 
działania mające zabezpieczyć dosta-
wy wody pitnej dla mieszkańców. Naj-
pierw o zakazie spożywania wody, a 
następnie o sposobach i harmono-
gramach dostawy wody pitnej poin-
formowano mieszkańców za pomocą 
informatora SMS, mediów społeczno-
ściowych, komunikatów na klatkach 
schodowych budynków. Telefonicz-
nie poinformowano Miejski Zespół 
Szkół, wszystkie obiekty noclego-

we oraz restauracje w mieście. Do-
datkowo rodzice uczniów Miejskiego 
Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdro-
ju otrzymali informacje za pośrednic-
twem e-Dziennika, po ulicach krążył 
samochód MOKiS-u i ogłaszał infor-
macje za pomocą megafonu, a dusz-
niccy księża przekazywali komunika-
ty podczas nabożeństw.

Dzięki wsparciu Usług Komunal-
nych Sp. z o.o. ze Szczytnej otrzy-
maliśmy do dyspozycji beczkowóz o 
pojemności 5.000 l oraz drugi z Wo-
dociągi Kłodzkie Sp. z o.o. z Kłodzka 
o pojemności 7.000 l. Woda, którą do-
starczano nimi mieszkańcom, była po-
bierania głównie w gminie Szczytna. 
W pierwszej kolejności za ich pomocą 
zaopatrzono w wodę ośrodki noclego-
we i restauracje. Pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej dostarczali wodę 
butelkowaną do swoich podopiecz-
nych, z reguły osób starszych, które 
nie mogły sobie same donieść wody z 
wyznaczonych punktów. 

W sobotę 8 grudnia uruchomio-
no infolinię, którą obsługiwał pra-
cownik OPS, gdzie można było zgła-
szać zapotrzebowanie na dostawę 
wody do domu. Dostawy realizowa-
ne były przez dusznicką OSP. Przez 
cały weekend trwała akcja wydawa-
nia wody z beczkowozów oraz bu-
telkowanej, jednocześnie Dusznicki 
Zakład Komunalny prowadził wzmo-
żone działania mające na celu uzdat-
nienie wody oraz dezynfekcję sieci 
wodociągowej. Pracownicy DZK pa-
trolowali również rzekę i jej okolice w 
celu znalezienia ewentualnego miej-
sca skażenia wody. Podczas całej akcji 
Dusznicki Zakład Komunalny regu-
larnie wydawał komunikaty dotyczące 
bieżących dostaw wody beczkowoza-
mi oraz wydawania jej w 5-litrowych 
butelkach w wyznaczonych punktach.

W poniedziałek 10 grudnia pra-
cownicy Powiatowej Stacji Epidemio-
logiczno-Sanitarnej z Kłodzka pobrali 
kolejną próbkę wody do badań. Wy-
dano również komunikat odnośnie 
próbek pobranych w dniach 6 i 7 
grudnia 2018. „W badanych prób-
kach wody stwierdzono baterie 
typu coli w liczbie 33 jtk. 31 jtk. i 
23 jtk. Przy dopuszczalnej warto-
ści 0 jtk. Ponadto w próbkach wody 
stwierdzono przekroczenie parame-
tru fizycznego – barwy, oraz chemicz-
nego – manganu. (…) Woda w obec-
nym stanie nie nadaje się do spożycia 
przez ludzi, nawet po przegotowaniu...” 
– czytamy w komunikacie. 

W tym samym dniu Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej zwrócił się 
do przychodni na terenie miasta z za-

pytaniem, czy zaobserwowano wzrost 
zachorowań i dolegliwości związa-
nych z układem pokarmowym. – Je-
dynie w jednej z trzech przychod-
ni zgłosiło się pięcioro pacjentów 
z dolegliwościami żołądkowymi. 
W związku z czym nie odnotowano 
zdarzenia wybiegającego poza przyję-
te przez przychodnie normy. 

– 12 grudnia otrzymaliśmy in-
formację z Sanepidu o warunko-
wym dopuszczeniu wody do spoży-
cia. Warunkowo, oznacza, że wszelkie 
nakazane działania dotyczące uzdat-
niania wody powinny być utrzymane, 
czyli podwyższone chlorowanie wody 
– zakończył sprawozdanie z podjętych 
działań burmistrz.

Kryzys trwa 
– Komunikat, że woda jest zdatna do 
spożycia, nie oznacza według mnie, że 
Miejski Zespół Zarządzania Kryzyso-
wego powinien zakończyć funkcjo-
nowanie – mówił burmistrz. – Dlate-
go, że ten kryzys dalej jest. Jest pod 
względem takim, że nie jesteśmy za-
bezpieczeni przed takimi zagrożenia-
mi w przyszłości. 

Lewandowski informował, że pod-
jął już starania, aby przy wykorzy-
staniu różnych dostępnych struktur 
takich jak: zarządzanie kryzysowe 
powiatu i województwa, Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska czy 
samego Wojewody, jak najszybciej 
rozpocząć działania w formie anty-

kryzysowej, pozwalające wywiercić i 
podłączyć do naszej sieci studnię głę-
binową jako niezależne źródło zasila-
nia miasta w wodę. Dopiero wów-
czas, będziemy mogli mówić o 
zakończonym kryzysie.

Nie jest to jedyny wniosek wycią-
gnięty z kryzysu wodnego w naszym 
mieście.  – Dopiero taka sytuacja, jaka 
wydarzyła się u nas, obnażyła fakt, że 
w powiecie tak naprawdę są dwa 
beczkowozy do przewozu wody 
pitnej. Jednym z moich wniosków 
jest zakup takiego samochodu. Czy 
to nasza gmina przy wsparciu z ze-
wnątrz, czy sam powiat – mówił Le-
wandowski. Poza samochodami, któ-
re widzieliśmy w naszym mieście w 
akcji, jest jeszcze lista osób prywat-
nych posiadających pojazdy przysto-
sowane do przewozu wody. Jednak po 
kontakcie telefonicznym okazuje się, 
że większość nie posiada aktualnych 
badań Sanepidu. Użycie ich pojazdów 
byłoby mocno nieodpowiedzialne.

– Zastanawialiśmy się, co zrobić, 
by w takich sytuacjach lepiej docie-
rać z informacjami do osób star-
szych. Rozwiązaniem wydaje się być 
informator SMS, który jest darmowy, 
a większość osób jest wstanie odczy-
tać komunikat na ekranie swojego 
telefonu komórkowego. Pracownicy 
OPS-u, którzy mają zaufanie wśród 
swoich podopiecznych, podczas wizyt 
pomagali im rejestrować się w syste-
mie – kontynuował burmistrz. Jest to 
sposób, który pozwala nam automa-

Informację o pogorszonym stanie wody w sieci i braku jej przydatności do spożycia Dusznicki Zakład Komunalny otrzymał 
z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku 7 grudnia ok. godz. 11:00. W trybie natychmiastowym zebrał się 
sztab antykryzysowy, by koordynować działania na terenie gminy. 
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tycznie dotrzeć bezpośrednio do wielu 
osób. Obecnie w systemie zarejestro-
wanych jest ok. tysiąca numerów. (…) 
Trudno było nam ustalić, o której go-
dzinie beczkowóz będzie w danej lo-
kalizacji. Był moment, że beczka sta-
ła na rynku przez 2 godziny, bo przez 
tyle czasu stała przy nim kolejka osób 
po wodę. Wprowadzało to chaos i nad 
tym musimy popracować na przy-
szłość. Bardzo dziękuję wolonta-
riuszom, którzy zaangażowali się 
w akcję wydawania wody, poma-
gając przy jej rozładunku, wyda-
waniu i dostarczaniu do miesz-
kań osobom, które same nie były 
wstanie jej sobie donieść.

Uciąć spekulacje
– Skąd mamy w mieście wodę? Czy 
kanalizacja Zieleńca miała wpływ na 
skażenie wody? – dopytywał wice-
przewodniczący Rady Miejskiej Ro-
bert Kowal.

– Duszniki obecnie czerpią wodę 
z ujęcia podstawowego na Bystrzycy 
Dusznickiej oraz pomocniczego na 
Białym Potoku. W zasadzie od okre-
su letniego poziom wody na ujęciu 
pomocniczym nie pozwalał na wyko-
rzystanie tylko i wyłącznie jego do za-
opatrywania miasta w wodę. Jest ona 
na tym ujęciu lepszej jakości i mniej 
narażona na zanieczyszczenie niż na 
Bystrzycy – informował Grzegorz Py-
tlowany. – Dlatego, kiedy tylko stan 
potoku na to pozwala, sieć zaopatry-
wana jest w wodę z ujęcia pomocni-
czego. 

– W przeszłości istniało ujęcie w Łę-
życach, z którego korzystaliśmy. Zo-
stało ono zbudowane w latach 60.-70. 
XX w., pierwotnie po to, aby zasilić w 
wodę Kudowę-Zdrój. Później z ujęcia 
korzystała Szczytna i Duszniki-Zdrój. 
Zrezygnowano z tego przed objęciem 
przeze mnie stanowiska prezesa DZK 
i przyczyn tej decyzji dokładnie nie 
znam. (…) 

– Jeżeli jesteśmy całkowicie przełą-
czeni na Biały Potok, to ewentualne 
awarie sieci kanalizacyjnej w Zieleń-
cu nie zagrażają ujęciu wody. Nato-
miast jeżeli czerpiemy wodę z ujęcia 
na Bystrzycy Dusznickiej, to jest re-
alne zagrożenie skażenia wody. Trze-
ba jednak pamiętać, że wyniki ba-
dań wykazały, że w wodzie nie 
było bakteri E.Coli – czyli pocho-
dzenia kałowego – podkreślił. – Nie 
chcę tutaj spekulować, bo dochodzi-
ły do nas sygnały o kilku czynnikach, 
które mogły mieć wpływ na zaist-
niałą sytuację. – Mając na uwadze 
wszystkie spekulacje, które poja-
wiły się podczas akcji, informacje, 
które publikowane były zwłaszcza 
w mediach społecznościowych i 
powtarzane, wiele niewiadomych 
oraz pytań, wysłałem burmistrzo-
wi wniosek do prokuratury o 
wszczęcie postępowania, który on 
podpisał i złożył – informował pre-
zes DZK. 

W wodzie oprócz bakterii wykryto 
również zwiększoną zawartość man-
ganu. Przyczyn jego obecności w wo-
dzie może być kilka. Z jednej strony 
nie można wykluczyć dodatkowego 
zrzutu odpadów ciekłych do rzeki, a 
z drugiej należy pamiętać o charakte-
rystyce geologicznej i mineralnej Gór 
Orlickich i Bystrzyckich – mangan 
mógł zostać wypłukany ze skał. Pra-
cownicy Sanepidu zasugerowali, że 
źródłem skażenia mogą być torfowi-
ska. Po niewielkich opadach pojawiły 
się odcieki i to również z nich w wo-
dzie mógł znaleźć się mangan. Trze-
ba również pamiętać o tym, że poziom 
rzeki jest niższy, niż w latach poprzed-
nich, kiedy to przebarwienie wody po-
jawiało się tylko po dużych opadach 
deszczu. Obecnie w Bystrzycy Dusz-
nickiej występuje zwiększone stężenie 
odcieków humusowych oraz minera-

łów i metali wypłukiwanych ze skał 
ze względu na niski poziom wody. 
Dlatego też mniejsza ilość odcieków 
jest w stanie ją zabarwić, a w naszej 
stacji uzdatniania wody nie ma apara-
tury pozwalającej na jej odbarwienie.
Zresztą, jak wielokrotnie informowa-
no mieszkańców, zabarwienie wody 
nie ma nic wspólnego z jej jakością.

– Obecnie uzdatnianie wody w na-
szej stacji odbywa się przy wykorzy-
staniu podchlorynu sodu, a nie chlor-
ku, co wpływa na znacznie mniej 
intensywny zapach uzdatnianej wody. 
Pamiętajmy też, że rozporządzenie o 
jakości wody mówi między innymi 
o maksymalnych ilościach środków 
stosowanych przy uzdatnianiu wody i 
jest to kontrolowane w zeszycie pra-
cy stacji uzdatniania wody. (…) Jak czy-
tamy w materiałach Sanepidu, praca 
podchlorynu sodu następuje pewny-
mi etapami. Wytrącanie i utlenianie 
metali ciężkich odbywa się w pierw-
szej kolejności. Być może „skupie-
nie się” podchlorynu sodu na utlenia-
niu tego metalu ciężkiego, który się 
znalazł w wodzie w zwiększonej ilo-
ści, spowodowało, że kolejne etapy zo-
stały przeprowadzone nie w pełni czy 
cały proces nie był efektywny do koń-
ca – tłumaczył Grzegorz Pytlowany. 
Jest tutaj wiele pytań, dlatego spra-
wę w szerszym kontekście zbada 
prokuratura.

To będzie kosztowało
29 września 2017 r. DZK złożyło do 
Rady Miejskiej propozycję, aby w pla-
nie rozwoju sieci i urządzeń wodocią-
gowych i kanalizacyjnych na kolejne 
lata uwzględnić wykonanie dwóch od-
wiertów głębinowych. Proponowano 
lokalizację na Podgórzu, gdyż istnie-
je tam już wykonany odwiert, oraz na 
Wapiennikach. Druga lokalizacja wy-
nikała ze względu na informacje po-
zyskane od prof. Fistka o wodonośno-
ści terenu i stosunkowo niewielkich 
kosztach dobudowania ewentualnego 
przyłącza studni do sieci. Plan uchwa-
lony przez Radę Miejską w 2013 r. 
obejmował działania za kwotę ok. 6 
mln. zł, plan na lata 2018-2022 to już 
koszt 15 mln. Patrząc jednak na wzro-
sty cen, realna jego wartość to ok. 20 
mln zł. – Oczywiście, można się zga-
dzać lub nie z pewnymi propozycja-
mi, ale alternatywne źródło wody po-
winno być priorytetem nie tylko dla 
nas, ale i dla całego miasta – podkre-
ślał Pytlowany. –  Nasza sieć wymaga 
inwestycji, bo jest niedoinwestowana i 
nie jest to problem 3, 5 czy 8 lat. Od 
początku tego roku borykamy się 
z wieloma awariami sieci przede 
wszystkim wodociągowej. Pokazu-
je to, że to ostateczny czas, by zacząć 
mocno i konsekwentnie inwestować.

– Jaka jest przyczyna, że woda 
bywa brudna? Ona jest zdatna do 
spożycia? Czy wpływ na jej kolor 
ma tylko to, że czerpiemy ją tyl-
ko z rzeki, czy coś jeszcze? – kon-
tynuował pytania radny Kowal. – W 
opracowaniach na temat wody w By-
strzycy Dusznickiej są informacje, że 
odcieki humusowe, mające taką, a nie 
inną barwę, powodują przebarwienie 
wody. Sposób uzdatniania na naszej 
stacji SUW, która pomimo przeprowa-
dzonych modernizacji jest prehisto-
ryczna, nie pozwala na odbarwienie 
wody. Zwróciliśmy się z zapytaniem 
do Politechniki Wrocławskiej i Ślą-
skiej o możliwości i koszt przebadania 
naszej wody, tak aby móc zmoderni-
zować naszą stację stricte pod ką-
tem wody, którą uzdatniamy, tak, aby 
był to proces jak najbardziej wydaj-
ny. Koszty samych badań w cyklu 
rocznym, po to, by przejść wszyst-
kie pory roku i mieć świadomość 
jakim procesom i zmianom podle-
ga ta woda, to 100 tys. zł – odpowia-
dał prezes Pytlowany. Po tych bada-

niach można by zastanawiać się nad 
konkretnymi zmianami na stacji. 

Pytanie zasadnicze, czy to wła-
ściwy kierunek? Jeżeli cały czas 
mamy do czynienia z obniżką wód 
powierzchniowych, to właściwym jed-
nak wydaje się inwestowanie w ujęcie 
głębinowe. Dzięki niemu w przypad-
ku przebarwienia wody, czy zanie-
czyszczenia innymi substancjami na 
rzece, moglibyśmy przepiąć sieć miej-
ską na niezależne źródło. Wody po-
wierzchniowe są narażone na zanie-
czyszczenia z różnych powodów. Poza 
odciekami, nietrudno wyobrazić sobie 
sytuację, w której do Bystrzycy Dusz-
nickiej wpada samochód, z którego 
następuje wyciek paliwa. Wówczas, 
jeżeli poziom Białego Potoku będzie 
niewystarczający, by zasilać sieć miej-
ską, to mamy miasto odcięte od bieżą-
cej wody. Inwestycje, o których tylko 
mówiono od wielu lat, są niezbędne, 
by uniknąć takich sytuacji.

– W jakich miejscach i jak czę-
sto pobierane są próbki wody do 
badań i czy są pobierane na fil-
trach? – pytał radny Wojciech Kuklis.

Pytlowany: – Przed każdym rokiem, 
zgodnie z rozporządzeniem ws. jako-
ści wody, do Sanepidu przedkładamy 
harmonogram pobrania próbek w 
ramach kontroli wewnętrznej. Mamy 
wyznaczone stałe punkty do poboru 
próbek wody i są to: hydrant przy re-
mizie OSP, ul. Wojska Polskiego 4a, 
czyli Restauracja Eden, ul. Sudecka 2 
– Hotel Sonata, Piastów Gród, Stacja 
Uzdatniania Wody ul. Wojska Polskie-
go oraz woda powierzchniowa na na-
szych dwóch ujęciach. Harmonogram 
badań, zaakceptowany przez Sane-
pid, w 2018 i 2019 r. jest analogiczny i 
próbki pobierano czterokrotnie: w lu-
tym, czerwcu, sierpniu i październiku. 
Oczywiście, po każdorazowej większej 
interwencji w sieć wykonywane są ba-
dania dodatkowe na nasze zlecenie.

Radna Małgorzata Hołyst: – Pona-
wiam pytanie Roberta Kowala. Czy 
ścieki z Zieleńca mają wpływ na 
jakość naszej wody? Wspólnie z 
radną Patrycją Bednarz odbyłyśmy 
spotkanie z mieszkańcami z okręgów 
wyborczych 6 i 9 i w związku z oczeki-
waniami mieszkańców mam wniosek 
o powołanie grupy do sprawdzania 
gospodarstw domowych i pensjona-
tów w Zieleńcu w zakresie gdzie idą 
ścieki. Czyli sprawdzenie, czy zużycie 
wody ma odzwierciedlenie w odpro-
wadzonych ściekach.

– Trzeba by mieć mocne dowody, 
by móc wypowiedzieć zdanie „tak” czy 
„nie”. W związku z tym, że sam mam 
wątpliwości, dlatego zbada to proku-
ratura. Mając na uwadze rozwój Zie-
leńca, trzeba skanalizować jego lewą 
stronę. Na szczęście gmina roz-
strzygnęła już przetarg na prace 
projektowe sieci wodociągowej 
i zawarta w tym jest właśnie sieć 
kanalizacyjna dla nieskanalizo-
wanej dzisiaj części Zieleńca oraz 
opracowanie sposobu zrzutu ście-
ków do sieci miejskiej tak, żeby 
był on bezpieczny. Dzisiaj samo usy-
tuowanie przebiegu zrzutu z kanaliza-
cji w Zieleńcu stwarza zagrożenie –  
odpowiadał prezes.

Trzeba wiercić
– Jaka jest średnica rury do zrzutu? 
Jak głęboko jest wkopana? Czy ona 
kanalizuje całą prawą część Zieleńca? 
– pytał radny Jakub Biernacki. – Ska-
nalizowana część Zieleńca zaczyna się 
od wjazdu od strony krajowej drogi 
nr 8 do Ośrodka Absolwent. Kanali-
zacja do przepompowni jest gra-
witacyjna i na tym odcinku jest to 
rura o średnicy 200 mm.  Od prze-
pompowni, gdzie ścieki są roz-
drabniane i tłoczone pod ciśnie-
niem, rura ma średnicę 90 mm 
– tłumaczył Marcin Zuberski, kierow-

nik działu technicznego DZK. –  Za-
kopana na głębokości ok 50 cm, rura 
ta ma długość około 6 km. Z mojego 
doświadczenia i obserwacji podczas 
usuwania awarii, brakuje tam pod-
sypki piaskowej, a rura posado-
wiona jest bezpośrednio na podło-
żu skalnym. Jeżeli do tego dołożymy 
ciężki sprzęt który pracuje w lesie 
jeżdżąc drogą, pod którą leży rura, 
mamy główne przyczyny częstych 
awarii na tym odcinku.

– Pamiętajmy, że w sezonie zimo-
wym w Zieleńcu przebywa ok 1.400-
1.500 turystów, do tego prawdopodob-
nie w przyszłym roku otwarta zostanie 
część apartamentowca i nowy obiekt 
noclegowy, co szacunkowo da nam 
kolejne 1.200-1.300 osób. Panie bur-
mistrzu kwestia modernizacji ka-
nalizacji jest po prostu prioryte-
tem. Musimy te prace uwzględnić 
w budżecie, żeby nie były to tylko 
wirtualne działania przenoszone z 
roku na rok – zaapelował Biernacki.

– 9 cm na Zieleńcu, gdzie mówimy 
o 1.500 osobach dziennie w weekend! 
W Dusznikach jest cztery i pół tysiąca 
mieszkańców, a rura kolektora do Po-
lanicy ma średnicę 50 cm. Co będzie 
jak dojdzie nam Infinity i drugi hotel? 
Pytam się jak, panie burmistrzu, 
gmina zabezpieczyła swój interes 
i bezpieczeństwo mieszkańców, bo 
taki ma obowiązek, określając wa-
runki zabudowy? – pytał radny Ku-
klis.

Burmistrz Lewandowski: – Według 
dokumentacji projektowej, obec-
na sieć jest wstanie obsłużyć 3 ty-
siące osób. Jeżeli mówimy o tym, że 
mamy takie piki po 1.500 osób naraz 
korzystających, to oznacza to, że sieć 
jest przygotowana na jeszcze raz tyle. 
To co się dzieje natomiast, to wynik 
jakości wykonania tej instalacji. Brak 
podsypki, położenie na kamieniach, 
sprawia, że ta instalacja się rusza, w 
efekcie czego pęka. Z perspektywy 
czasu ówczesne wykonanie było kary-
godne. Pod tym względem, bez wzglę-

du na to, czy liczba turystów będzie 
się zwiększać czy też nie, jest to dla 
nas priorytet, co zapowiedziałem 
na początku tej kadencji. Inwestor, 
czyli spółka budująca apartamento-
wiec Infinity, też zaprojektowała 
rozwiązania, które pozwalają na 
użytkowanie sieci kanalizacyjne w 
momentach, gdy inni z niej nie ko-
rzystają. Zaprojektowano zbiorniki 
buforowe, co oznacza, że w momen-
tach, kiedy jest największe zużycie 
przez gości, czyli rano i wieczorem, te 
ścieki nie spływają od razu, tylko gro-
madzone są w zbiorniku, by w mo-
mentach, kiedy nikt z sieci nie korzy-
sta, np. w środku nocy, można było 
je powoli zrzucić. Jest to jedno z roz-
wiązań zabezpieczających.(…) To jedna 
sprawa, ale został również podpisany 
list intencyjny pomiędzy inwesto-
rem, a gminą. Spółka wyraża w 
nim wolę współpracy i chce przy-
łączyć się do finansowania rozwią-
zań, które pozwolą, aby cały Ziele-
niec był skanalizowany, a obecna 
sieć zmodernizowana.

– Jestem radnym wiele lat i umiem 
przyznać się do błędu. Dobiliśmy 
dna. To, że jesteśmy w tym miejscu, w 
którym jesteśmy, to nasza wina, rad-
nych i burmistrzów. Bo to my prze-
suwaliśmy w czasie inwestycje w na-
sze wodociągi, bo nic się nie działo, 
chociaż DZK informowało o słabym 
stanie sieci i zmniejszającej się ilo-
ści wody. Musimy w końcu zacząć 
działać, a nie tylko snuć plany – 
podsumował Kowal.

– Jest to na pewno temat na kolejną 
komisję infrastruktury, żeby zdecydo-
wać się, w którą stronę idziemy. Kwo-
ta, która pozwoli wykonać uję-
cie głębinowe dla miasta, została 
przeze mnie zawarta w projekcie 
budżetu na rok 2019 – poinformo-
wał burmistrz Lewandowski.

Szymon
Korzuch

Grzegorz Pytlowany: – Od początku tego roku borykamy się z wieloma
awariami sieci przede wszystkim wodociągowej. Pokazuje to, że to

ostateczny czas, by zacząć mocno i konsekwentnie inwestować
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Hausner-Rosik przewodniczącą, 
Kowal jej zastępcą

INAUGURACYJNE POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ ÓSMEJ KADENCJI, 22 LISTOPADA

– No, to miłe zaskoczenie – powiedział Jakub Biernacki do Roberta Kowala, zapomniawszy wcze-
śniej wyłączyć mikrofon. Rzeczywiście, chyba nikt się nie spodziewał, że radna z komitetu wybor-
czego burmistrza Piotra Lewandowskiego przewodniczącą rady zostanie wybrana jednogłośnie.

Inny układ sił
Nowo wybrani radni stawili się w 
komplecie. Zanim wybrali przewod-
niczącą, niełatwe zadanie poprowa-
dzenia sesji przypadło najstarszemu 
spośród nich – Stanisławowi Puch-
niakowi. Zatem to on pierwszy zabrał 
głos – powitał zgromadzonych w sali 
obrad dusznickiego ratusza i pogratu-
lował wyboru swoim kolegom i kole-
żankom z rady. Odegrano hymn pań-
stwowy. Potem dość niespodziewanie 
prowadzący udzielił głosu Krzysztofo-
wi Wojtyle – radnemu minionej ka-
dencji. 

Ten złożył nowo wybranym rad-
nym gratulacje i życzył wszystkiego 
najlepszego w pracy na rzecz miasta. 
– Jako radni poprzedniej kadencji na 
ostatniej sesji złożyliśmy sprawozda-
nia i chciałbym zachęcić radnych do 
zaglądnięcia do tych sprawozdań. To 
będzie ewentualnie jakąś kontynuacją 
działań już podjętych przez poprzed-
nią radę. (…) Macie jeszcze troszecz-
kę czasu do przyjęcia budżetu, więc 
jeszcze możecie w tym budżecie spra-
wy, które was interesują, albo które są 
dla was ważne, wprowadzić do działań 
Urzędu Miasta. (…) Muszę przyznać, 
że osiem lat tutaj spędziłem i… może 
nie łza, ale jednak to jakieś przyzwy-
czajenie, że w tej sali podejmowali-
śmy jakieś decyzje, spieraliśmy się ze 
sobą. Bo nie zawsze się zgadzaliśmy, 

co wcale nie znaczy, że mieliśmy złe 
intencje. Mieliśmy różne punkty wi-
dzenia. Myślę, że przy tej radzie teraz 
może będzie inny układ sił i będzie 
to korzystniejsze dla miasta – powie-
dział Wojtyła. 

Obok niego wśród publiczności za-
siedli także przewodniczący rady po-
przedniej kadencji Andrzej Rymar-
czyk oraz kolejny były radny Janusz 
Holcman. Obecny był również Grze-
gorz Średziński burmistrz trzech 
wcześniejszych kadencji (1994 – 2002, 
2006 – 2010).

W atmosferze spokoju
Przewodnicząca Miejskiej Komi-
sji Wyborczej Barbara Rodak wrę-
czyła radnym oraz burmistrzowi 
zaświadczenia o wyborze. Radny-se-
nior odczytał tekst ślubowania rad-
nych: „wierny Konstytucji i prawu 
Rzeczypospolitej Polskiej,  ślubu-
ję  uroczyście obowiązki radne-
go sprawować godnie, rzetelnie i 
uczciwie, mając na względzie do-
bro mojej gminy i jej mieszkań-
ców”. Radni kolejno składali ślubo-
wanie mówiąc „ślubuję” lub „ślubuję, 
tak mi dopomóż Bóg”.

Nie było uwag co do porządku ob-
rad, zatem przystąpiono do wyboru 
przewodniczącego Rady Miejskiej. 
Radna Patrycja Bednarz zapropono-
wała kandydaturę Aleksandry Hau-

sner-Rosik. Więcej zgłoszeń nie było. 
Jednogłośnie wybrano komisję skru-
tacyjną w składzie: Jakub Biernacki 
(przewodniczący), Krystyna Cieślak, 
Agnieszka Maksylewicz.

Po przerwie przewodniczący komi-
sji skrutacyjnej przedstawił regulamin 
głosowania w wyborach na przewod-
niczącego i wiceprzewodniczącego 
rady. Zgodnie z tym regulaminem 
głosowanie było tajne i odbywało się 
za pomocą kart do głosowania.

Po kolejnej przerwie Biernacki 
ogłosił wynik głosowania – na prze-
wodniczącą Rady Miejskiej Dusz-
nik-Zdroju wybrano jednogłośnie 
Aleksandrę Hausner-Rosik, co sala 
powitała oklaskami. 

Również jednogłośnie rada przy-
jęła stosowną uchwałę o wyborze 
przewodniczącej. Zaraz potem Hau-
sner-Rosik została poproszona przez 
radnego-seniora o przejęcie prowa-
dzenia sesji. Nowo wybraną prze-
wodniczącą burmistrz powitał bukie-
tem kwiatów. – Piętnaście głosów „za” 
jest dla mnie miłym zaskoczeniem, 
bardzo, bardzo dziękuję. Obiecuję, że 
uczynię wszystko, aby nasze wspólne 
spotkania, aby podejmowane przez 
nas decyzje odbywały się w atmosfe-
rze spokoju... przede wszystkim w po-
szanowaniu godności – mówiła nieco 
stremowana Hausner-Rosik, zajmując 
miejsce obok Lewandowskiego.

Po tylu latach
Następny punkt obrad to wybór wi-
ceprzewodniczącego rady. Małgorza-
ta Hołyst zgłosiła kandydaturę Rober-
ta Kowala i było to jedyne zgłoszenie. 
Procedura głosowania identyczna, jak 
przy wyborze przewodniczącej, przy 
czym za zgodą radnych nie wybierano 
już nowej komisji skrutacyjnej ani nie 
odczytywano regulaminu. Również 
Kowal został wybrany jednogłośnie i 
takoż przyjęto uchwałę o jego wybo-
rze. – Robert, po tylu latach! – powi-
tał go burmistrz przy stole prezydial-
nym inicjując oklaski. Rzeczywiście, 
Kowal jest aktualnie najbardziej 
doświadczonym członkiem rady – 
to już jego piąta kadencja. Był rad-
nym w latach 1998–2002 i jest nim 
nieprzerwanie od 2006. – Chciałbym 
podziękować za zaufanie. Mam  na-
dzieję, że nie zawiodę waszego zaufa-
nia – powiedział nowo wybrany wice-
przewodniczący.

Zbliżony staż w dusznickiej radzie 
ma Piotr Zilbert, który zasiadał w niej 
w latach 1998–2002 i 2006–2014, a 
więc to jego czwarta kadencja.

Nie mam słów
Po ustanowieniu prezydium rady 
przyszedł czas na jeszcze jedno ślu-
bowanie:  – Obejmując urząd bur-
mistrza miasta, uroczyście ślubu-
ję, że dochowam wierności prawu, 
a powierzony mi urząd sprawować 
będę tylko dla dobra publicznego 
i pomyślności mieszkańców mia-
sta Duszniki-Zdrój – wygłosił Piotr 
Lewandowski i po raz kolejny na sali 
rozległy się oklaski. Na sali obecna 
była jego żona Aleksandra.

Po ślubowaniu burmistrz przedsta-
wił „sprawozdanie o stanie gminy”. 

– Nie chciałbym dziś przedstawiać 
dokładnie całego raportu o stanie 
gminy, na tej uroczystej sesji chciał-
bym jednak podkreślić kilka ważnych 
dla miasta spraw i powiedzieć o wy-
zwaniach, jakie nas czekają.

– Najpierw chciałbym bardzo ser-
decznie, korzystając z tej okazji, po-
dziękować mieszkańcom miasta, bo 
to zaufanie po czterech latach, trud-
nych, dla mnie przynajmniej, owoc-
nych dla miasta, ale trudnych w pra-
cy, dało taki wynik, że pierwszy raz w 
historii Dusznik w pierwszej turze zo-
stał wybrany burmistrz i… Nie mam 
słów, tak naprawdę, żeby wyra-
zić, jak jestem wdzięczny wszyst-
kim, którzy zagłosowali na mnie, 
wszystkim, którzy uwierzyli w ten 
plan, który chcemy zrealizować i 
którzy ocenili te cztery lata bardzo 
pozytywnie. Bardzo dziękuję pań-

stwu za zaufanie.
– Ale ten wynik to nie jest tylko 

wynik mój. Na ten wynik pracowa-
ło wiele osób, na ten wynik praco-
wali pracownicy Urzędu Miejskiego, 
pracownicy jednostek podległych. 
To wszystko, co my robiliśmy razem 
przez cztery lata, spowodowało, że 
właśnie tak, a nie inaczej mieszkań-
cy Dusznik zdecydowali. Więc bardzo 
dziękuję pracownikom, dziękuję pani 
dyrektor Renacie Brodziak, dziękuję 
pani dyrektor Wioletcie Żurek, pani 
dyrektor Elżbiecie Paluch, pani dy-
rektor Magdalenie Kijance, panu pre-
zesowi Grzegorzowi Pytlowanemu, 
panu naczelnikowi Markowi Kijan-
ce. Naprawdę, zarządzane przez was 
instytucje, szkoły, to co razem robili-
śmy, a realizowaliśmy różne projekty, 
to jest część waszego sukcesu i cieszę 
się, że mogę z wami współpracować.

– Dziękuję serdecznie osobom mi 
najbliższym, mojej rodzinie. Najpierw 
chciałbym podziękować moim rodzi-
com za to, że nauczyli mnie, żebym 
zawsze dążył do marzeń, żebym je 
spełniał i że nie ważne jakie marze-
nia mam – są one do osiągnięcia. A 
żonie, Oli, dziękuję, ze pozwala mi się 
realizować i pozwala te marzenia speł-
niać. Zdaje mi się, że tu chyba każ-
dy burmistrz, każdej gminy, poprzed-
nicy moi też potwierdzą, że ta praca 
to jest nie tylko dużo satysfakcji, ale 
też dużo wyrzeczeń. Szczególnie jeśli 
chodzi życie prywatne, życie rodzinne. 
Więc dziękuję wam serdecznie i dzię-
kuję, że dalej pozwalacie mi robić to, 
co kocham.

– W tej kadencji minionej, w tych 
czterech latach, były też osoby, które 
nam wszystkim, Dusznikom, poma-
gały i którym chciałbym też podzię-
kować. Zawsze gotowy, żeby udzielić 
rady, były burmistrz pan Grzegorz 
Średziński. Dziękuję serdecznie. Dzię-
kuję, że miałem i  – mam nadzieję – 
mam nadal w tobie wsparcie, przyja-
ciela, który doradzi. Dziękuję mojemu 
przyjacielowi Krzysztofowi Jankow-
skiemu, który – można powiedzieć to 
samo – zawsze radą dobrą mnie wes-
prze. Nie zawsze się zgadzamy, ale za-
wsze cenię sobie wasze rady.

Duszniki w sercu
– Dziękuję też osobom, które pomo-
gły nam już bezpośrednio w tym świe-
cie samorządowym: panu Czesławowi 
Kręcichwostowi, który pełnił przez 
ostatnie cztery lata funkcję radnego 
województwa dolnośląskiego i jed-
nocześnie przewodniczącego komi-
sji finansów. Pomógł nam naprawdę 
w wielu sprawach i powinniśmy mu 
wszyscy w Dusznikach być wdzięczni. 

fot. G. Średziński
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Również poseł naszego regionu pan 
Michał Dworczyk odegrał bardzo 
ważną rolę i odgrywa dalej. Współ-
pracujemy bardzo blisko i cieszę się, 
że ma Duszniki w swoim sercu i za-
wsze znajdzie czas na to, żeby w waż-
nych dla naszego miasta sprawach się 
spotkać, czy tu gdzieś w regionie, czy 
w ministerstwie.

– Dziękuję też, a jednocześnie gra-
tuluję – i mam nadzieję na współpra-
cę bardzo owocną dla naszego miasta 
– radnej pani Krystynie Śliwińskiej. 
Też pomagała w wielu sprawach, a 
teraz ma szansę tutaj przyczynić się 
w sprawach ważnych dla Dusznik w 
powiecie kłodzkim. I w tym miejscu 
gratuluję też pani Anetcie Kościuk. A 
mam nadzieję, że ze wszystkimi rad-
nymi powiatu kłodzkiego będzie nam 
się dobrze współpracowało.

– Chciałbym podziękować też rad-
nym byłej kadencji. Kadencji, która – 
jak już wspomniałem – była trudna i 
w której często się nie zgadzaliśmy. 
Ale udało nam się wiele rzeczy razem 
zrobić, więc za to serdecznie dziękuję. 
Dziękuję też byłemu przewodniczące-
mu rady miejskiej i mam nadzieję, że 
teraz ta rada i te nadchodzące pięć lat 
będą upływały już w troszeczkę innej, 
lepszej atmosferze.

Do roboty
– Gratuluję serdecznie wam, drodzy 
radni. Jeszcze jakiś czas temu z dużą 
grupą z was się spotykaliśmy, rozma-
wialiśmy o naszych wspólnych ma-
rzeniach, o tym, jak chcemy, żeby te 
Duszniki wyglądały. Mówiliśmy sobie 
o problemach naszego miasta, a dzi-
siaj siedzimy tu, gdzie duża część z tej 
grupy, z mojego komitetu wyborcze-
go jest reprezentowana w radzie miej-
skiej. Za to dziękuję jeszcze raz wy-
borcom, że tak zdecydowaliście. Że 

nie tylko zauważyliście tę pracę, któ-
rą ja wykonuję, ale zauważyliście też, 
jak potrzebna jest współpraca pomię-
dzy radą miejską a burmistrzem. I po-
wiem tak: nie ma już wymówek – do 
roboty po prostu. Wiem, że dużo wy-
zwań przed nami.

Priorytety
Mówiąc o stanie gminy, Lewandowski 
zaczął od sprawy najtrudniejszej – za-
dłużenia. Wynosi ono 13,659 mln. zł. 
Tymczasem wiele projektów jest na-
dal w trakcie realizacji – budowa wie-
ży widokowej na Orlicy, modernizacja 
Alei Chopina, budowa ścieżek rowe-
rowych ze szczytu Orlicy (tzw. single 
tracki), projektowanie sieci wodno-ka-
nalizacyjnej dla Zieleńca oraz, będą-
ca w końcowej fazie, budowa parkin-
gu ze stacją elektrycznych rowerów. 
Trwają intensywne prace nad planem 
zagospodarowania przestrzennego 
dla Podgórza i części Zieleńca. – To 
jest plan, nad którym zaczęliśmy pra-
ce i który trzeba mądrze, bez zbęd-
nej zwłoki uchwalić – podkreślił bur-
mistrz. Przekazał też radnym świeżą 
informację o najnowszym projek-
cie, na który gmina właśnie otrzy-
mała dofinansowanie – elektronicz-
ny system informacji turystycznej. 
– To trochę koniec ery wywieszania 
plakatów – oznajmił. – Rozpocznie-
my reklamę tego, co robimy, wszyst-
kich naszych imprez kulturalnych, 
sportowych, poprzez ekrany, poprzez 
system, który dotrze nie tylko na uli-
ce naszych miast w postaci ekranów, 
ale dotrze też do wszystkich chętnych 
przedsiębiorców, do hotelarzy, re-
stauratorów, którzy chcą mieć u sie-
bie wyświetlone na żywo informacje 
o tym, co się dzieje w gminie. Dzięki 
temu będziemy docierać do większej 
ilości turystów.

Wśród największych wyzwań za 
priorytetowe uznał burmistrz zaopa-
trzenie Zieleńca w wodę i odpo-
wiednią kanalizację. Ta część mia-
sta rozwija się bardzo intensywnie, 
co ma pozytywny wpływ na docho-
dy gminy. Ale oznacza to również zo-
bowiązania, które trzeba zrealizować 
– podkreślił. Łączy się z tym rozwój 
Podgórza i przygotowywany dla tej 
części miasta plan zagospodarowania 
przestrzennego. Plan to jednak tylko 
pierwszy krok. – Jest to duży, skompli-
kowany temat, który na pewno zajmie 
nam wiele, wiele godzin na komisji in-
frastruktury.

Kolejne wyzwanie to moderni-
zacja oświetlenia miejskiego. – 
To jest rzecz, którą próbowałem w 
ostatniej kadencji rozpocząć, niestety 
nie było na to zgody. Ale dzisiaj sta-
jemy w obliczu podwyżek cen ener-
gii na poziomie 45 proc. – powiedział 
Lewandowski. W efekcie w projek-
cie przyszłorocznego budżetu trzeba 
zarezerwować ponad 300 tys. zł wię-
cej na opłacenie rachunków za zu-
żywany przez miasto prąd. Dlatego 
modernizacja powinna nastąpić jak 
najszybciej, by gmina mogła zuży-
wać jak najmniej energii elektrycznej. 
Przykłady gmin, które zrealizowały 
kompleksowe projekty modernizacji 
oświetlenia, pokazują „fascynujące wy-
niki”, nawet do 70 proc. oszczędności 
– przekonywał burmistrz. – To są bar-
dzo duże oszczędności i to jest nasza 
odpowiedzialność za wydatki w tym 
mieście, ale także za środowisko – za-
uważył.

Z tym ostatnim wiąże się też następ-
ne ważne dla miasta wyzwanie – wy-
korzystanie geotermii. Starania o to 
zostały rozpoczęte w poprzedniej ka-
dencji. Lewandowski liczy, że w roku 
2019 gmina otrzyma dofinansowanie 
na dokończenie badań na odwiercie 

GT-1. Istnieją już projekty na kolejne 
trzy odwierty. – Chodzi o to, by zo-
stawić Duszniki naszym dzieciom, na-
szym wnukom, bez tych śmierdzą-
cych kominów, po prostu czyste.

Za bardzo istotne zadanie bur-
mistrz uznał również współpracę 
z Policją w kwestii poprawy bez-
pieczeństwa w mieście. Dla rozwo-
ju gminy ogromnie ważne jest z kolei 
przygotowanie terenów inwesty-
cyjnych dla branży hotelarskiej. 

– Chciałbym życzyć nam, wszyst-
kim duszniczanom, państwu radnym 
i sobie, powodzenia, samych trafnych 
decyzji i wysokich wpływów z podat-
ków – zakończył Lewandowski.

Bierzecie 
odpowiedzialność
Korzystając z możliwości zabrania gło-
su w punkcie „sprawy różne”, Robert 
Kowal pogratulował burmistrzowi 
sukcesu pierwszej w historii Dusznik 
reelekcji w pierwszej turze i wprowa-
dzenia do rady dużej grupy kandy-
datów swojego komitetu. – Mam na-
dzieję, że wykorzysta pan to bardzo 
dobrze. Większość w demokracji to 
jest super narzędzie, tylko, jak to z na-
rzędziami, trzeba się nim umieć od-
powiednio posłużyć. Mam nadzieję, 
że pan to zrobi i jeszcze większy suk-
ces osiągnie pan przy następnych wy-
borach, że ocenią pana jeszcze lepiej, 
niż teraz.

Kowal pogratulował też wszystkim 
radnym i przytoczył z pamięci sło-
wa byłego burmistrza Grzegorza Śre-
dzińskiego, napisane w portalu spo-
łecznościowym, że radni mają swój 
znaczący udział w kierowaniu mia-
stem i nie są tylko maszynkami do 
głosowania, ale są odpowiedzialni za 
to, co robią, jak głosują.

Sekretarz gminy Wiesław Bator 

przypomniał radnym o innym ro-
dzaju odpowiedzialności wynikają-
cym z przyjęcia przez nich mandatu 
– o konieczności złożenia w terminie 
oświadczeń majątkowych.

Na koniec burmistrz przedstawił 
radnym obecnych na sesji pracowni-
ków ratusza: skarbniczkę gminy Elż-
bietę Błasiak, sekretarza gminy Wie-
sława Batora, kierowniczkę referatu 
Finansowego Katarzynę Skowron, ad-
wokata Tomasza Stefańskiego oraz 
odpowiedzialnego za obsługę rady 
Damiana Bochnaka. Ciepło podzię-
kował im za ich pracę, której „ludzie 
nie widzą”, a która czasami znacznie 
wykracza poza standardowe godziny 
urzędowania.

Na żywo
Dla zdecydowanej większości nowo 
wybranych radnych podjęcie ich 
obowiązków wiąże się z opanowa-
niem nie tylko procedur, ale i umie-
jętności korzystania z wprowadzone-
go w poprzedniej kadencji systemu 
informatycznego e-sesja, wspomaga-
jącego przeprowadzanie, dokumen-
towanie oraz transmisję internetową 
sesji. Radni wyposażeni są w tablety, 
za pomocą których potwierdzają swo-
ją obecność, zgłaszają chęć włączenia 
się do dyskusji lub złożenia wniosku, 
no i głosują. Jedynie Biernacki i Ko-
wal, którzy zasiadali także w radzie 
poprzedniej kadencji, mają już w tym 
doświadczenie i pamiętają np., kiedy 
należy włączyć i wyłączyć mikrofon. 
Stąd w transmisji można było niejed-
nokrotnie usłyszeć nieoficjalne frag-
menty rozmów.

Pierwsza sesja ósmej kadencji 
trwała 2 godz. i 14 min.

Krzysztof
Jankowski

Radni VIII kadencji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z burmistrzem, skarbnikiem i sekraterzem gminy. 
Od lewej w pierwszym rzędzie siedzą: Elżbieta Błasiak – skarbnik gminy, Małgorzata Hołyst, Elżbieta Żulińska, Agnieszka Maksylewicz, Aleksandra Hausner-Rosik – przewodnicząca RM, 

Patrycja Bednarz, Krystyna Cieślak. Stoją od lewej w drugim rzędzie: Jakub Biernacki, Robert Kowal – zastępca przewodniczącej RM, Mieczysław Jakóbek,
Wojciech Kuklis, Piotr Zilbert, Mateusz Rybeczka, Ryszard Olszewski, Piotr Lewandowski – burmistrz miasta, Wiesław Bataor - sekretarz gminy, Marcin Zuberski i Stanisław Puchniak.
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Pierwsze decyzje
DRUGA SESJA RADY MIEJSKIEJ, 29 LISTOPADA

Już tydzień po inauguracyjnej sesji Rada Miejska ósmej kadencji zebrała się w pełnym składzie na swoje pierwsze 
zwyczajne obrady. Zakończenie budowy parkingu, krótkoterminowy kredyt, który w związku z tym miasto musi za-
ciągnąć, a także podwyżka dla burmistrza Piotra Lewandowskiego – to tematy, które wywołały dyskusję.

Po oficjalnym powitaniu uczestni-
ków sesji przez przewodniczącą rady 
Aleksandrę Hausner-Rosik, wystąpi-
li przedstawiciele Ligi Obrony Kra-
ju – prezes Zarządu Miejskiego LOK 
w Dusznikach-Zdroju Ryszard Ku-
backi oraz prezes Zarządu Powiato-
wego LOK w Kłodzku Wiktor To-
czyński. Dziękując za bardzo dobrze 
układającą się współpracę z dusznic-
kim samorządem, Toczyński wręczył 
burmistrzowi Piotrowi Lewandow-
skiemu pamiątkowy medal LOK wy-
bity z okazji 100-lecia odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Natomiast 
Urząd Miejski otrzymał decyzją pre-
zesa Zarządu Głównego LOK medal 
„Za zasługi dla LOK”. To odznacze-
nie odebrał sekretarz gminy Wiesław 
Bator. Prezes Toczyński zaprosił rad-
nych i pracowników ratusza na spe-
cjalne spotkanie strzeleckie.

Radni jednogłośnie przyjęli wnio-
sek burmistrza o wprowadzenie do 
porządku obrad projektu uchwały 
dot. pomocy społecznej (o czym da-
lej). Radny Wojciech Kuklis zgłosił 
wątpliwość, czy przyjmowanie uchwał 
bez ich wcześniejszego rozpatrzenia w 
komisjach nie jest sprzeczne ze Statu-
tem Miasta i nie spotka się z negatyw-
ną opinią wojewody. – Wydaje mi się,-
że najpierw należy powołać komisje, a 
później głosować uchwały – zauważył.

Lewandowski poinformował rad-
nych, że w poprzedniej kadencji wie-
le z podjętych uchwał nie było opinio-
wanych przez komisje i nie zostały 
one zakwestionowane przez wojewo-
dę. Również zdaniem radcy prawne-
go Leszka Filipiaka radni nie powinni 
mieć obaw w stosowaniu tego punk-
tu Statutu Miasta, który dopuszcza 
pomijanie opinii komisji, zwłaszcza, 
że przygotowane na tę sesję projek-
ty uchwal należą do standardowych i 
można je omówić podczas sesji. 

Radni przyjęli porządek obrad, Ku-
klis wstrzymał się od głosu.

Posiłek w szkole 
i w domu
Pierwszym z procedowanych projek-
tów uchwał był ten wprowadzony do 
porządku obrad przez burmistrza – w 
sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do 
korzystania z pomocy społecz-
nej przez osoby objęte rządowym 
programem „posiłek w szkole i w 
domu” na lata 2019–2023. Bliższe 
informacje na ten temat przedstawi-
ła radnym dyr. Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Elżbieta Paluch. Z początkiem 
2019 r. wchodzi w życie nowy pro-
gram rządowy, który uprawnionym 
dzieciom oraz osobom starszym i nie-
pełnosprawnym umożliwia skorzysta-
nie ze świadczenia w postaci gorącego 
posiłku. Żeby umożliwić uczestnictwo 
w tym programie większej liczbie 
osób, podwyższa się kryterium docho-
dowe, decydujące o uprawnieniu do 
skorzystania z programu, do 1.051,50 

zł dla osoby samotnej i 792 zł dla oso-
by w rodzinie. 

Radni nie mieli pytań, uchwałę 
przyjęto jednogłośnie.

Chwilówka
Zmiany w uchwale budżetowej na 
rok bieżący – to kolejny z projektów 
uchwał. Jak wyjaśniała skarbnik gmi-
ny Elżbieta Błasiak, zmiana polega 
głównie na wprowadzeniu do budże-
tu kredytu w wysokości 1 mln, który 
gmina planuje zaciągnąć, żeby zapła-
cić za budowę parkingu za hotelem 
„Sonata” (projekt „Park & Ride”), zanim 
spłyną środki przyznane na ten cel z 
funduszy Unii Europejskiej (2,407 mln 
zł). Po otrzymaniu tych środków w 
przyszłym roku kredyt zostanie spła-
cony jednorazowo w całości.

Oprócz tej zmiany, projekt uchwa-
ły zwiększa dochody i wydatki o kwo-
tę 28.930 zł pochodzącą z Polskiego 
Związku Biathlonu z przeznaczeniem 
na dodatkowe szkolenia sportowe w 
Szkole Mistrzostwa Sportowego oraz 
przenosi 57.360 zł z zadania „moder-
nizacja dróg gminnych” na „budowę 
przyłącza wodociągowego Podgórze 
3”. To ostatnie gmina musiała wyko-
nać ze względu na spowodowany su-
szą brak wody w rejonie posesji.

Wojciech Kuklis wyraził obawę, 
że ten kredyt wciąga gminę w spi-
ralę kredytową. Zauważył przy tym, 
że wkład własny gminy do zadania 
jest mniejszy niż 1 mln zł. Zdaniem 
burmistrza to nieporozumienie. Nie 
chodzi bowiem o zwiększenie wkła-
du własnego gminy, chodzi o to, że 
miasto nie otrzyma w br. na swo-
je konto pieniędzy z Unii Europej-
skiej na to zadanie. Tymczasem 
trzeba zapłacić wykonawcy inwe-
stycji. Pieniądze powinny spłynąć 
w styczniu lub w lutym i wtedy 
kredyt zostanie od razu spłacony. 
Wysokość wkładu własnego gminy 
się nie zmienia, co więcej, trwają sta-
rania o dodatkowe zwiększenie kwoty 
dofinansowania.

Nie przekonało to radnego Kukli-
sa, który dopytywał jeszcze, skąd pew-
ność, że pieniądze unijne spłyną w przy-
szłym roku. – Może zostaną w budżecie 
UE dopiero uchwalone na budżet 2020 
r.? Z tego, co czytałem, tak to się odbywa 
w tej chwili – stwierdził.

Skarbnik Błasiak wytłumaczyła rad-
nemu, że dofinansowanie będzie pocho-
dziło z budżetu UE na lata 2014-2020. Bo 
budżety unijne są uchwalane na sześć 
lat, a nie rocznie, jak w gminie. Kredyt 
jest na pokrycie wkładu unijnego, nie 
gminnego, dlatego w uchwale mówi się 
o „finansowaniu wyprzedzającym”. W 
świetle prawa gmina musi spłacić kre-
dyt zaciągnięty na takie finansowanie w 
ciągu 90 dni od otrzymania celowego 
dofinansowania.

Radny Jakub Biernacki dopytywał, 
skąd kwota 1 mln zł. Skarbnik odpowie-
działa, że taka kwota wynika z wyliczeń.

Radny Ryszard Olszewski zapytał 

o koszty kredytu. To będzie wiadomo 
po rozstrzygnięciu przetargu na kre-
dyt – wyjaśniła Błasiak. Symulacje po-
kazują, że jeśli spłata nastąpiłaby we 
wrześniu (termin maksymalny), to 
wyniosłyby one ok. 24 tys. zł.

Lewandowski dodał jeszcze, że w 
większości dofinansowywanych 
projektów nie ma prefinansowa-
nia – gmina nie otrzymuje środ-
ków przed zakończeniem inwe-
stycji. Musi więc zaciągnąć kredy na 
zapłacenie wykonawcy. Dopiero po 
rozliczeniu zadania spływa kwota do-
finansowania. Trzeba się więc zawsze 
liczyć z tym, że oprócz udziału wła-
snego w inwestycji gminie dochodzi 
koszt zaciągnięcia kredytu.

Kwestia 
odbioru

Radny Piotr Zilbert pytał: o ostatecz-
ny termin wykonania zadania „Park & 
Ride” przez wykonawcę, o termin od-
bioru całości robót budowlanych, o 
termin rozliczenia projektu z Regio-
nalnym Programem Operacyjnym 
oraz o to, czy kredyt zwiększy zadłu-
żenie gminy do ponad 14,6 mln zł.

Burmistrz zaczął od końca: zwięk-
szy, ale nie wpłynie to na wskaźni-
ki zadłużenia gminy, gdyż chodzi o 
kredyt zaciągany w związku z zada-
niem dofinansowanym ze środków 
unijnych. Dalej: odbiór parkingu pla-
nowany jest na dzień jutrzejszy (30 
listopada), zaś rozliczenie z wojewódz-
twem – do poniedziałku (3 grudnia).

– Naprawdę pan uważa, że z dniem 
jutrzejszym roboty będą zakończone 
na tej budowie, wszystko jest zakoń-
czone i nadaje się do odbioru zgodnie 
ze specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót, jaką państwo żeście 
do tej inwestycji przygotowali?

– To nie ma naprawdę znaczenia, 
co ja uważam. (…) Mamy nadzór bu-
dowlany, mamy inspektora nadzoru, 
który jutro będzie odbierał. I to, czy 
odbierze, czy nie, jutro się o tym prze-
konamy. Nie jestem budowlańcem.

Zilbert: – To jest istotne pytanie w 
tym momencie. Bo ja rozumiem, je-
żeli te roboty zostaną odebrane w ta-
kiej formie, w jakiej one są, to mogą 
być duże problemy. A ja byłem tam 
dzisiaj i jeżeli wybierzemy dzisiaj ko-
misje rady, to ja będę bardzo prosił, 
wnioskował o to, żeby w trybie pil-
nym zwołać komisję na poniedziałek, 
w sprawie infrastruktury technicznej, 
i żebyśmy tam poszli i dokonali prze-
glądu robót budowlanych i tego od-
bioru.

Również radny Mieczysław Jaku-
bek wyraził zaskoczenie, że „jutro bę-
dzie to gotowe”. Jego zdaniem na bu-
dowie parkingu jest jeszcze wiele 
pracy.

Lewandowski przekonywał, że są 
osoby za to odpowiedzialne, z upraw-
nieniami, które będą odbierać inwe-
stycję. Większa jej część zresztą zo-

stała już odebrana i zapłacona – bo 
projekt jest rozliczany na bieżąco. Po-
została końcówka. – Odnieśmy się do 
dokumentu kogoś, kto się na tym zna 
i się pod tym podpisuje, a będzie to 
nadzór.

Wiceprzewodniczący Robert Ko-
wal: – Jeszcze tam pracy jest dużo, ale 
jeszcze została prawie doba. (…) Zo-
stawmy to nadzorowi. My nie będzie-
my za to odpowiedzialni, my mamy 
tylko przypilnować, czy faktycznie zo-
stało to zrobione i jak to będzie wyglą-
dało na wiosnę. Bo na wiosnę pewnie 
wyjdą jakieś niedociągnięcia, które 
wykonawca będzie musiał poprawić. 
(…) Zapewne ze względu na pogodę te 
prace zostały przeciągnięte w czasie. 
Poczekajmy na odbiór, zobaczymy co 
będzie w odbiorze. Może okaże się, że 
nie zostało to odebrane.

Burmistrz poinformował jeszcze, 
że gmina dysponuje zabezpieczeniem 
gwarancyjnym wykonawcy w kwocie 
72 tys. zł na wypadek konieczności 
wprowadzenia poprawek.

Bez limitu
Przewodnicząca udzieliła jeszcze raz 
głosu Piotrowi Zilbertowi, zaznacza-
jąc, że to sytuacja wyjątkowa, w związ-
ku z brakiem wcześniejszej dyskusji 
w niepowołanych jeszcze komisjach 
rady. Radny: – Jeżeli rozliczenie ma 
nastąpić do poniedziałku, to ja rozu-
miem, że pani skarbnik ma w budże-
cie miasta przygotowane pieniądze na 
dokonanie przelewu dla wykonaw-
cy, który nastąpi prawdopodobnie z 
dniem jutrzejszym. Nie potrzebuję od-
powiedzi, bo na pewno tak jest.

Zilbert odniósł się też do uwagi 
przewodniczącej: – Proszę mi nie li-
mitować głosu, dobrze? Bo żadnych 
wyjątków nie będzie. Ja będę mówił, 
kiedy będę chciał, i odnosił się do 
wszystkich kwestii, jakie będę chciał 
poruszyć. Ja przyjmowałem ten statut 
swego czasu, i to pan Robert Kowal 
pamięta, to jest nawet zapisane w pro-
tokole, że ja powiedziałem, że ja przyj-
muję statut, ale nie będę się stosował 
do pewnego paragrafu, który tam jest, 
o którym pani na pewno wie, że rad-
ny ma pięć minut i dwie minuty na 
„ad vocem”.

Hauser-Rosik podziękowała za 
uwagę, ale – stwierdziła – „powinni-
śmy się jednak dostosowywać do sta-
tutu, który dla nas jest jak gdyby bi-
blią”.

Uchwałę dot. zmian w budżecie 
podjęto głosami 12 radnych. Przeciw-
ko głosowali Jakóbek, Kuklis i Zilbert. 
Już bez dyskusji i takim samym wy-
nikiem głosowania przyjęto kolejną 
uchwałę – w sprawie zmiany wielo-
letniej prognozy finansowej gmi-
ny. Do prognozy wprowadzono kwo-
tę kredytu wpisanego wcześniej do 
budżetu. Planowane zadłużenie gmi-
ny na koniec br. wyniesie w związku z 
tym 14,66 mln zł.

100 m kw. – 2 zł więcej
Określenie wysokości stawek po-
datku od nieruchomości na rok 
2019 – to następny z rozpatrywanych 
projektów uchwał. Jak co roku, ak-
tualizuje się wysokość podatku w ra-
mach określonych przez ministra fi-
nansów jego górnych stawek. Te zaś 
są podnoszone o ogłaszany w komu-
nikacie prezesa GUS stopień wzrostu 
cen towarów i usług, który po pierw-
szym półroczu br. wyniósł 1,6 proc.

Przy przyjęciu zaproponowanych 
w uchwale maksymalnych stawek 
wpływy z tytułu podatku od nierucho-
mości od osób fizycznych wzrosłyby 
o 25.495 zł, zaś od osób prawnych –  
35.619 zł w skali roku – informowała 
skarbnik gminy. Przypomniała rów-
nież, że nieprzyjęcie stawek maksy-
malnych będzie rodziło konieczność 
wyjaśnienia w sprawozdaniach finan-
sowych, dlaczego gmina pozbawia się 
dochodów. Na prośbę Roberta Kowa-
la podała, że przy 100 m kw. budynku 
mieszkalnego wzrost podatku wynie-
sie 2 zł rocznie. Dla osób prawnych 
przy nieruchomości o pow. 1.000 m 
kw. – 370 zł rocznie. 

Radni nie mieli pytań. Projekt przy-
jęto 14 głosami przy sprzeciwie Pio-
tra Zilberta.

Ile weźmie 
na rękę? 

To było pierwsze pytanie w dyskusji 
nad projektem uchwały w sprawie 
wynagrodzenia burmistrza mia-
sta Duszniki-Zdrój. Wedle projektu 
wynagrodzenie zasadnicze burmistrza 
miałoby wynosić 4.700 zł, dodatek 
funkcyjny – 1.900 zł, dodatek specjal-
ny – 2.640 zł, dodatek za wieloletnią 
pracę – 611 zł. Razem 9.851 brutto. Na 
rękę ok. 6.400 zł. 

– A jakie były stawki w poprzedniej 
kadencji? – zapytał radny Ryszard Ol-
szewski. Wyjaśniała skarbnik: pier-
wotnie wynagrodzenie zasadnicze 
burmistrza wynosiło 5.000 zł. Z dniem 
1 lipca br. rząd ograniczył płace bur-
mistrzów i prezydentów miast, jednak 
rada nie podjęła stosownej w tej spra-
wie uchwały. Lewandowski sam zło-
żył oświadczenie, w którym poprosił o 
zredukowanie stawki zgodnie z prze-
pisami do 4.700 zł i ta kwota, maksy-
malna w gminie do 15 tys. mieszkań-
ców, obowiązuje. Do tego 8 proc. za 
wysługę lat, 1.300 zł dodatku specjal-
nego i 1.500 zł dodatku funkcyjnego. 
Razem – 7.800 brutto.

Wojciech Kuklis zapytał, czy wszyst-
kie składniki proponowanego wyna-
grodzenia burmistrza to stawki mak-
symalne. – Tak – potwierdziła Elżbieta 
Błasiak.

Piotr Zilbert: – Proszę państwa, 
przed chwilą podjęliście uchwałę w 
sprawie wysokości stawek podatku od 
nieruchomości, przyjmując te stawki 
na najwyższym możliwym poziomie, 
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jaki może być w kraju, dla mieszkań-
ców Dusznik-Zdroju. W tej chwili bę-
dziemy podejmować uchwałę o pod-
wyżce dla pana burmistrza, z tego co 
pani skarbnik mówiła, 2.000 zł plus, 
i to jest najwyższa stawka, jaką może 
uzyskać burmistrz w tym kraju w 
mieście do 15 tys. mieszkańców. Ja ro-
zumiem, że zwycięzcy biorą łupy, ale 
ja nie sądziłem, że państwo będziecie 
łupili mieszkańców Dusznik-Zdroju.

Radny zwrócił przy tym uwagę, że 
w projekcie przyszłorocznego budże-
tu przewidziano podwyżki płac dla 
pracowników gminy w wysokości 5 
proc. – Prawdopodobnie, w skutku, 
pani skarbnik mnie może poprawi, 
średnio tak dla każdego pracownika 
po 130 zł brutto. A państwo chcecie 
tutaj podnieść panu burmistrzowi o 
2.000 zł brutto…

Zilbert zaproponował wycofanie 
projektu z porządku obrad i odesłanie 
do komisji celem przedyskutowania. – 
Zazwyczaj na pierwszej sesji ustalało 
się pensję panu burmistrzowi, nigdy 
nie było komisji, ale nic nie stoi na 
przeszkodzie, żebyśmy dyskutowali 
na ten temat – powiedział Robert Ko-
wal. Postulował przerwę celem omó-
wienia kwestii w kuluarach.

– Ja bym prosił, żebyśmy nicze-
go w kuluarach nie dyskutowali, nie 
uzgadniali, bo nieładnie to przed na-
szymi wyborcami, lepiej to przedysku-
tować na komisji – odpierał Zilbert. 
Przyznał, że rzeczywiście zwykle usta-
lało się podwyżkę dla burmistrza na 
pierwszej lub drugiej sesji, ale nigdy 
wcześniej burmistrzowi nie przyzna-
wano najwyższej możliwej kwoty.

– Wszystko się zgadza, panie Pio-
trze, nigdy takiej podwyżki nie było. 
Ale, jak pamiętam, nigdy też nie było 
reelekcji burmistrza w wolnych wy-
borach – przypomniał Kowal. Opo-
wiedział się za dyskusją „na wizji” za-
miast odsyłania projektu do komisji.

Wniosek Zilberta został odrzuco-
ny. Głosowali za nim: Mieczysław Ja-
kóbek, Wojciech Kuklis, Mateusz 
Rybeczka, Piotr Zilbert, Marcin Zu-
berski. Pozostali radni byli przeciwni. 

Po krótkiej przerwie przewodni-
cząca zapytała o propozycje zmiany w 
projektowanym wynagrodzeniu bur-
mistrza, ale nikt takowych nie zgłosił. 
Wiceprzewodniczący Kowal przypo-
mniał „jako pracodawca”, że burmistrz 
ma nienormowany czas pracy i czę-
sto pełni obowiązki znacznie dłużej 
niż przeciętny pracownik. Jego zda-
niem proponowana płaca burmi-
strza, ok. 6.400 na rękę jest porów-
nywalna z zarobkami dobrego, nie 
najlepszego, szefa kuchni w Dusz-
nikach. – Pan burmistrz zarządza 
miastem prawie pięciotysięcznym i to 
jest wielka odpowiedzialność. (…) Jeśli 
się coś będzie działo nie tak, zawsze 
możemy mu obniżyć.

Rada przyjęła uchwałę 12 głosami, 
„przeciw” głosowali Jakóbek, Kuklis i 
Zilbert.

Komisje
Następną uchwałą radni jednogło-

śnie przyjęli Program współpracy 
gminy miejskiej Duszniki-Zdrój 
z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na rok 2019. Treść pro-
gramu nie odbiega od tegorocznego. 
Środki przeznaczone na jego realiza-
cję są również w takiej samej wyso-
kości – 162 tys. zł, także proponowa-
ny ich podział: 13 tys. zł na politykę 
społeczną, 55 tys. na kulturę, 94 tys. 
na sport. 

Kolejnymi dwiema uchwałami 
również jednogłośnie rada wyłoniła 
składy swoich komisji tematycznych 
oraz ich przewodniczących. 

Komisja Skarg, Wniosków i Pe-
tycji: Patrycja Bednarz (przewodni-

cząca), Małgorzata Hołyst, Mieczysław 
Jakubek, Wojciech Kuklis, Agniesz-
ka Maksylewicz, Stanisław Puchniak.  
Ta komisja to nowość, wprowadzo-
na przez ustawodawcę od bieżącej ka-
dencji.  

Komisja Rewizyjna: Małgorza-
ta Hołyst (przewodnicząca), Krystyna 
Cieślak, Agnieszka Maksylewicz, Elż-
bieta Żulińska.

Komisja Finansów: Jakub Bier-
nacki (przewodniczący), Aleksandra 
Hausner-Rosik, Robert Kowal,  Ry-
szard Olszewski, Elżbieta Żulińska. 

Komisja ds. Społeczno-Kultu-
ralnych, Oświaty, Zdrowia, Sportu 
i Turystyki: Krystyna Cieślak (prze-
wodnicząca), Aleksandra Hausner-
-Rosik, Mieczysław Jakubek, Robert 
Kowal, Wojciech Kuklis, Mateusz Ry-
beczka, Piotr Zilbert, Marcin Zuber-
ski, Elżbieta Żulińska.

Komisja Uzdrowiskowa i Spraw 
Gospodarczo-Technicznych (zwa-
na komisją infrastruktury): Marcin 
Zuberski (przewodniczący), Patrycja 
Bednarz, Jakub Biernacki, Małgorza-
ta Hołyst, Mieczysław Jakubek, Robert 
Kowal, Wojciech Kuklis, Ryszard Ol-
szewski, Stanisław Puchniak, Mateusz 
Rybeczka, Piotr Zilbert,.

Postanowiono, że wybór wiceprze-
wodniczących komisji zostanie doko-
nany po pierwszych spotkaniach ze-
społów. 

Na potężną skalę
Zanieczyszczenie Bystrzycy 

Dusznickiej, zarówno śmieciami, jak 
i krzewami oraz drzewami – to temat 
poruszony przez Małgorzatę Hołyst, 
która jako pierwsza wystąpiła w ostat-
nim punkcie sesji „interpelacje, zapy-
tania, wolne wnioski i sprawy różne”. 
Radna poprosiła burmistrza o przed-
stawienie tego, co się w tej kwestii bę-
dzie działo w przyszłym roku.

Lewandowski przypomniał, że za 
stan rzeki odpowiadają Wody Polskie. 
Miasto podejmuje od ok. dwóch lat in-
terwencje dostarczając zdjęcia i filmy 
przedstawiające bardzo zły stan kory-
ta rzeki. W br. odbyło się spotkanie w 
Starostwie Powiatowym, gdzie przed-
stawiciele Wód Polskich zaprezento-
wali zakres prac, jaki planuje się prze-
prowadzić na Bystrzycy Dusznickiej 
w ramach działań przeciwpowodzio-
wych. Trwają prace projektowe i gmi-
na może jeszcze zgłosić do nich swoje 
uwagi. W jednym z dwóch wariantów 
przewiduje się budowę dużego zbior-
nika retencyjnego poniżej Zieleńca. – 
Inwestycja zapowiada się na potęż-
ną skalę, z wymianą kilku mostów, 
z poszerzeniami tej rzeki, z budo-
waniem nowego kanału ulgi przy 
Muzeum Papiernictwa – relacjono-
wał burmistrz. Nad planami przedsię-
wzięcia ma w najbliższym czasie po-
chylić się Komisja Uzdrowiskowa i 
Spraw Gospodarczo-Technicznych.

Rok planu
Wojciech Kuklis zaapelował o po-

moc w sprawie wycieńczonego psa 
błąkającego się na drodze powiatowej 
do Zieleńca w rejonie filtrów i torfo-
wisk. Prosił też o interwencję u staro-
sty powiatowego w sprawie fatalne-
go funkcjonowania komunikacji 
autobusowej PKS w godzinach do-
jazdów uczniów do szkół. Burmistrz 
obiecał zajęcie się sprawą psa i skie-
rowanie pisma w sprawie PKS.

Jakub Biernacki przypomniał o 
zbliżającym się procedowaniu projek-
tu budżetu gminy na przyszły rok, a 
także o zgłaszanej w poprzedniej ka-
dencji potrzebie zinwentaryzowania 
nieruchomości miejskich. Zauważył, 
że warto by się zastanowić nad po-
wrotem do funkcjonowania rad go-

spodarczych, które zostały powołane 
na początku poprzedniej kadencji. Za-
apelował też, by zintensyfikować pra-
ce związane z przygotowaniami planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go dla terenów Podgórza i Zieleń-
ca, bo temat jest obszerniejszy, niż się 
wydawało.

Lewandowski zapewnił, że inwenta-
ryzacja nieruchomości zostanie przy-
gotowana. Co do rad gospodarczych 
– obie (dla Zieleńca i Podgórza oraz 
dolnej części miasta) nadal formalnie 
funkcjonują, choć spotkania ostatnio 
się nie odbywały. Burmistrz obiecał je 
zwołać. Jego zdaniem warto, by rad-
ni mogli zapoznawać się ze zdaniem 
przedsiębiorców w wielu sprawach. Z 
kolei temat planu zagospodarowania 
ma być szerzej omawiany na najbliż-
szym posiedzeniu komisji infrastruk-
tury.

Robert Kowal zapytał, czy planu-
je się przywitanie Nowego Roku 
w Rynku, czy podpisano umowę na 
prowadzenie usług ski-busa. Poprosił 
też burmistrza o przygotowanie pro-
jektu zmian w Statucie Miasta, o któ-
rych w poprzedniej kadencji rada dys-
kutowała, ale nie zdążyła wprowadzić. 
Chodzi o m.in. wprowadzenie zapisów 
o transmitowaniu i rejestrowaniu sesji 
oraz posiedzeń komisji. 

Odpowiedzi: zabawa sylwestrowa w 
Rynku jest planowana; umowa na ski-
-busa nie jest jeszcze podpisana, ale 
jest gotowy grafik, będą dwie linie – 
łącznie 18 wjazdów do Zieleńca dzien-

nie; prace nad zmianami w statucie 
już się rozpoczęły.

Rok projektowania
Burmistrz zaprosił radnych na dwa 

wyjazdowe spotkania. Pierwsze do 
Polic, by zapoznać się z działalnością 
tamtejszego Centrum Integracji Spo-
łecznej, które proponuje Dusznikom 
współpracę z wykorzystaniem obiek-
tu Duszniki Arena. Drugie – do Piły, 
by w centrum Philipsa zapoznać się 
z najnowocześniejszymi rozwiązania-
mi w systemach energooszczędnego 
oświetlenia. Temat związany z pilną 
koniecznością ograniczenia energo-
chłonności miejskich latarni.

– Problem stary, jak świat: wymiana 
rury zasilającej w wodę na ul. Zdro-
jowej – przypomniał Stanisław Puch-
niak. Powiedział o niedawnej, kolejnej 
awarii tego wodociągu. Lewandowski 
poinformował, że w projekcie budżetu 
gminy jest zarezerwowana kwota na 
projekt kompleksowego remontu uli-
cy z wymianą sieci. Zapowiedział, że 
przyszły rok będzie „rokiem pro-
jektowania” na rzecz rozwiązywa-
nia najważniejszych problemów 
infrastrukturalnych miasta.

Robert Kowal zapytał jeszcze o za-
pewnienie bezpieczeństwa w mie-
ście w zbliżającym się sezonie zimo-
wym. Zwrócił się też o przygotowanie 
choćby najmniejszej trasy biegowej 
na Jamrozowej Polanie, by umożliwić 

młodzieży biathlonowe treningi, sko-
ro już rozpoczęto naśnieżanie.

Odpowiedzi: miasto jak zwykle 
zwróciło się o stałą obecność policjan-
tów w Zieleńcu, przy czym pojawiają 
się oni wówczas również w dolnej czę-
ści miasta, co ma pozytywny wpływa 
na bezpieczeństwo. Komendant po-
wiatowy będzie zaproszony na jedną 
z sesji. Naśnieżanie – jeśli prognozy 
nie są korzystne, to trzeba zaczekać i 
zostawić śnieg na pryzmie, bo wtedy 
mniej się go traci. 

Jakub Biernacki przypomniał jesz-
cze o konieczności kontynuacji prac 
nad szlakami turystycznymi w okoli-
cy miasta.

*
Warto odnotować, że wraz z nową 

kadencją, zarówno w bezpośredniej 
transmisji obrad, jak i na portalu e-se-
sja, pojawiły się imienne wyni-
ki głosowań. Możemy teraz spraw-
dzić, jakie stanowisko zajął w danym 
głosowaniu każdy z radnych. Próby 
wprowadzenia tego rozwiązania przez 
burmistrza w poprzedniej kadencji 
nie spotkały się z przychylnością rady 
– argumentowano, że wymaga to wła-
śnie zmiany Statutu Miasta, jednak 
prace w tym kierunku nie postępowa-
ły i zmiany tej nie udało się wprowa-
dzić do końca poprzedniej kadencji.

Sesja trwała  nieco ponad 3 godz. 
Następną zaplanowano na czwartek 
20 grudnia.

Krzysztof Jankowski

Kolejny Puchar IBU
na Duszniki Arena!

9-13 STYCZNIA 2019

Kolejny raz dusznicka arena 
biathlonowa będzie gospodarzem 
międzynarodowej imprezy. W 
dniach 7–13 stycznia, zostanie ro-
zegrany Puchar IBU w biathlonie. 

Puchar IBU to zmagania ustępu-
jące rangą jedynie Pucharowi Świa-
ta. W sezonie zimowym 2018–19 za-
wody te będą gościły w dziewięciu 
miastach, m.in. estońskiej Otepaa czy 
niemieckim Obertilliach. To, że Dusz-
niki-Zdrój znalazły się pośród tak zna-
nych ośrodków biathlonowych, może 
napawać dumą, ale również wyma-
ga od organizatorów perfekcyjnego 
przygotowania. 

Swoje uczestnictwo w zawodach 
zgłosiło prawie 250 zawodników z 20 
krajów. Obecność potwierdziła także 
kadra Polski biathlonistów. Oprócz 
nich wystartują także reprezentan-
ci m.in. Norwegii, Kanady czy Włoch. 
Ciekawostką jest, że do startu zgłosiła 
się jedna osoba z… Grenlandii! Liczną 
ekipę przysyłają także Chiny, w któ-
rych biathlon cieszy się coraz większą 
popularnością. 

Liczymy, że tak jak podczas Mi-
strzostw Europy 2017, pogoda dopi-
sze i nie będzie problemu z przygoto-
waniem obiektu. Jak na razie armatki 
śnieżne pracują pełną mocą i organi-

zacja Pucharu wydaje się być nieza-
grożona. 

Każdy może mieć swój wkład przy 
organizacji Pucharu – Miejski Ośro-
dek Kultury i Sportu poszukuje wo-
lontariuszy do pomocy. Szczegóły pod 
nr tel. 748 669 438

Wstęp na zawody będzie darmowy. 
Zachęcamy do śledzenia oficjalnego 
profilu Duszniki Arena na facebooku, 
gdzie podawane będą najświeższe in-
formacje.

Damian
Bochnak



INFORMATOR SAMORZĄDOWY DUSZNIK-ZDROJU

Wydawca: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
Redaktor wydania: Damian Bochnak • tel. +48 748 669 210 • email: duszniki@duszniki.pl •

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA 

www.duszniki.pl
ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU 
MIASTO DUSZNIKI-ZDRÓJ

KURIER DUSZNICKI

Podsumowanie
z historycznym deserem

Krótko
Muzeum Papiernictwa w grudniu 
czynne jest od wtorku do niedzie-
li, w godz. 9:00 – 15:00. W dniach 25-
26.12.18 Muzeum będzie nieczynne. 
Zwiedzanie Muzeum rozpoczyna się 
najpóźniej godzinę przed zamknię-
ciem.

* * *

W sezonie zimowym trasy na Szcze-
lińcu Wielkim i Błędnych Ska-
łach są nieczynne! Wstęp tylko na 
własne ryzyko.

* * *

III Sesja Rady Miejskiej w Dusz-
nikach-Zdroju odbędzie się 
20.12.2018 o godz. 14:00 w sali posie-
dzeń Urzędu Miejskiego. Transmisje 
na żywo dostępne są na stronie dusz-
nikizdroj.esesja.pl

* * *
1 stycznia 2019 r. o godz. 17:00 w sie-
dzibie Fundacji Międzynarodowych 
Festiwali Chopinowskich w Duszni-
kach-Zdroju, Rynek 8-10, odbędzie 
się tradycyjny Koncert Noworocz-
ny, podczas którego wystąpi zespół 
CelloManiax. Serdecznie zapraszamy.

* * *

Kalendarz wydarzeń
Duszniki-Zdrój

27 grudnia, czwartek
Dziecięcy Puchar Orlicy – Edycja Bo-
żonarodzeniowa 
Zieleniec Ski Arena

31 grudnia, poniedziałek,  22:00
Sylwester na Rynku 
 
13 stycznia, niedziela, 15:00
27. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy 
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
wstęp wolny 
W programie: 
Koncert kolęd w wykonaniu naj-
starszego chóru męskiego w Polsce 
„Dzwon” z Gniezna, koncert Chóru 
Makrotumia i ks. Bogdana Skowroń-
skiego i licytacje.

16 stycznia, środa, 15:30  
Koncert Camerata Vladislavia  
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety indywidualne 20 zł,
grupowe 15 zł

19 stycznia, sobota, 19:30 
Bal charytatywny MZS pt.:
„Dusznickie Casyno Royale”  
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina; 
bilety 110 zł/os. do nabycia
w dusznickich szkołach

Polanica-Zdrój

19 grudnia, środa, 16:00 
Jasełka w wykonaniu uczniów
i podopiecznych Fundacji „Szansa” 
Teatr Zdrojowy,
wstęp wolny

29 grudnia, sobota, 19:00 
Koncert Zimowy w ramach
Dolnośląskiego Festiwalu
Muzycznego 
Teatr Zdrojowy w Polanicy-Zdroju, 
wstęp 25 zł

1 stycznia, wtorek, 19:00 
Wielka Gala Noworoczna 
Teatr Zdrojowy, wstęp 40 zł

Kudowa-Zdrój

19 grudnia, środa, 17:00 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki 
Miejska Biblioteka Publiczna;
wstęp wolny 

Członkowie Towarzystwa Miło-
śników Dusznik-Zdroju zebrali 
się w 30 listopada w sali dusznic-
kiego MOKiS-u. 

Spotkanie poprowadzili prezes sto-
warzyszenia Damian Bednarz z wi-
ceprezesem Janem Tarkiewiczem. 
Prezes przedstawił roczny raport z 
działalności TMDZ, a skarbnik orga-
nizacji Elżbieta Bezeg – raport finan-
sowy. 

W andrzejkowy piątek nie mogło 
oczywiście zabraknąć życzeń skła-
danych przybyłym na spotkanie An-
drzejom, były nawet imieninowe pre-

zenty. 
W takiej miłej atmosferze rozpoczę-

ła się prelekcja Roberta Cetnarowicza 
o urodzonym w 1852 r. w Dusznikach 
(wówczas Reinerz) Eduardzie Schulze, 
o jego karierze wojskowej oraz licz-
nych, bardzo dalekich jak na tamte 
czasy podróżach. 

Spotkanie zwieńczył skromny po-
częstunek, któremu towarzyszyły dłu-
gie rozmowy. Wszystkim gościom 
serdecznie dziękujemy za przybycie. 
Zapraszamy na następne spotkania.

TMDZ

FOTORELACJA - RYNEK W DUSZNIKACH-ZDROJU 16.12.2018

Wigilia duszniczan 2018


