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W 55. numerze Informatora

Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły się na
dobre wakacje. Ostatnie miesiące, tak inne od
tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni,
zmusiły nas wszystkich do zmiany swoich
przyzwyczajeń. W zasadzie w każdej sferze na-
szego życia zauważamy mniejszy lub większy
wpływ sytuacji związanej z epidemią koro-
nawirusa. 

Uczniowie szkół kończyli rok szkolny mniej uro-
czyście i radośnie niż w poprzednich latach.
Wyposażeni w maseczki i rękawiczki odbierali
swoje świadectwa bez możliwości spotkania
się ze swoimi kolegami, koleżankami i wy-
chowawcami w szkolnych klasach. Wielu z nich
opuszczało teren szkoły z niepewnością, czy
po wakacjach znów będą mogli wrócić do
szkoły i cieszyć się spotkaniami z rówieśnika-
mi. Dyrekcje i nauczyciele zadbali jednak,

aby ten dzień był przez uczniów mile wspo-
minany, a swieżo upieczeni absolwenci Szkoły
Podstawowej w Dusznikach, wspólnie z ro-
dzicami, znaleźli nietuzinkowy sposób na po-
dziękowanie nauczycielom za lata spędzone
w tej szkole.

Na początku lipca zakończyła się długo wy-
czekiwana przez mieszkańców Niewierza in-
westycja – przebudowa ulicy Leśnej. O planach
związanych z ta inwestycją pisaliśmy w kwiet-
niowym wydaniu Informatora. W tym nume-
rze prezentujemy finalny efekt jej realizacji.

Szkoły podstawowe otrzymały 27 nowych
laptopów do zdalnego nauczania z programu
Zdalna Szkoła. Na ich zakup Gmina Duszniki
otrzymała dofinansowanie. Pozostając w te-
matyce wspierania edukacji i rozwoju uczniów,
w tym wydaniu informujemy również o przy-
znaniu stypendiów za wysokie wyniki w nau-

ce i nagród za osiągnięcia sportowe. Nagra-
dzani przez Wójta Gminy Duszniki sportowcy
osiągają świetne wyniki, czego przykładem jest
choćby sukces Bartosza Zielińskiego w tego-
rocznych 64. Halowych Mistrzostwach Polski
w Toruniu.

Mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem
dotacji na przydomowe instalacje zatrzy-
mujące wodę opadową zachęcamy do zapo-
znania się z informacjami o programie „Moja
woda”. 

W tym wydaniu Informatora przygotowaliśmy
również najważniejsze informacje o możliwości
składania wniosków o świadczenia socjalne 
w nowym okresie 2020/2021.

Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji.
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MIEJSCOWOŚĆ DATA
Duszniki ulice: Broniewskiego, Chełmińska, Graniczna, Jakubowska, Jana Pawła II, Jaśminowa, Ko-
lejowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Nagietkowa, Niewierska, Nowotomyska, Ogrodowa, Orzechowa,
Parkowa, Podrzewska, Polna, Radosna, Różana, Słoneczna, Storczykowa, Św. Floriana, Wiosenna 

24 lipca i 14 sierpnia (piątek)

Chełminko, Duszniki ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowska, Grabowa, Jarzębinowa, Jesionowa,
Klonowa, Kłosowa, Kościelna, Młynkowska, Nowa, Os. Wyzwolenia, Piękna, Podgórna,
Powstańców Wlkp., Sportowa, Stawna, Szamotulska, Wąska, Wierzbowa 

14 lipca, 4 i 25 sierpnia (wtorek)

Podrzewie, Sękowo 30 lipca i 20 sierpnia (czwartek)

Grzebienisko, Mieściska 29 lipca i 19 sierpnia (środa)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Wierzeja, Wilkowo 15 lipca, 5 i 26 sierpnia (środa)

Sarbia, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 17 lipca, 7 i 28 sierpnia (piątek)

Niewierz, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna 23 lipca i 13 sierpnia (piątek)
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Firma odbierająca odpady od mieszkańców: PUK TRANS-KOM SP. Z O.O.
Kontakt: tel. 61 847 30 64; e-mail: trans-kom.poznan@wp.pl 

Prosimy o wystawienie pojemników i worków do godz. 6.00 w dniu wywozu!
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10 lipca br. zakończyła się długo wycze-
kiwana przez mieszkańców Niewierza in-
westycja – przebudowa ulicy Leśnej.

Zadanie było realizowane 
w dwóch etapach. W pierwszej
kolejności opracowano pro-
jekt budowlano – wykonaw-
czy, a w kolejnym etapie reali-
zowano prace budowlane. Uli-
ca Leśna na odcinku 685 mb
otrzymała nową nawierzchnię
asfaltową i utwardzone pobo-
cze. Wykonawcą robót było
Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowo – Mostowych S.A. z Sza-
motuł. Koszt tej inwestycji wy-
niósł 351 780 zł. Na tę inwe-
stycję gmina uzyskała dofi-
nansowanie ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w wysokości 63,63%
poniesionych kosztów inwe-
stycji.    

Przebudowa ul. Leśnej w Niewierzu
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W czerwcu Rada Gminy Duszniki obrado-
wała na trzech sesjach. 23 czerwca br. odbyły
się dwie z nich.Na pierwszej radni podjęli sie-
dem uchwał. Dwie dotyczyły zmian 
w budżecie i wieloletniej prognozie finanso-
wej. Zmieniono uchwałę w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych w gminie i wa-
runków korzystania z nichoraz Program opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi w 2020 r. Za-
twierdzono również zmianę tegorocznego
planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz podjęto
uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla czterech działek w Sędzinku.
Radni podjęli uchwałę o przekazaniu do Sądu

Administracyjnego w Poznaniu skarg, które
wpłynęły do Rady na statuty sołectw uchwa-
lone w 2009 r.
Kolejna, 26. sesja była jedną z najważnie-
jszym w roku. Sesja absolutoryjna ma związek
z realizacją budżetu z poprzedniego roku. Jej
celem jest udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy Duszniki, czyli zatwierdzenie realizacji
uchwalonego przez Radę budżetu oraz udzie-
lenie wotum zaufania dla Wójta, które z defi-
nicji jest aprobatą jego bieżącej działalności.
Wotum zaufania zostało uchwalone dziewię-
cioma głosami „za”. Głosowanie poprzedziła
debata nad raportem o stanie gminy za 2019
rok. Kolejnym krokiem było głosowanie nad

zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
za 2019 r., które było wcześniej przedmiotem
analizy przez Regionalną Izbę Obrachunkową
w Poznaniu – organ nadzorujący gospodarkę
finansową gminy. RIO pozytywnie oceniło
wykonanie ubiegłorocznego budżetu, nato-
miast radni jednogłośnie zagłosowali za jego
zatwierdzeniem. Ostatnim i najważniejszym
punktem tej sesji było głosowanie nad udzie-
leniem absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki.
Tutaj również wszyscy radni byli jednomyśl-
ni i zagłosowali za przyjęciem uchwały. 

Sesja Rady Gminy Duszniki, 30 czerwca 2020 r.

Sołtysi gratulują Wójtowi uzyskania absolutorium, 23 czerwca 2020 r. 

Skarbnik Gminy Justyna Kaczmarczyk 

Absolutorium dla Wójta
i nowa Skarbnik Gminy
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W niedzielę 7 czerwca br. odbyło się re-
ferendum gminne w sprawie odwołania
Wójta Gminy Duszniki przed upływem
kadencji. Zostało ono zorganizowane na
wniosek grupy mieszkańców gminy - ini-
cjatora referendum.

7157 mieszkańców gminy było uprawnio-

nych do głosowania. Warunkiem ważności re-
ferendum było wzięcie udziału w nim przy-
najmniej 2498 mieszkańców, tj. 60% liczby
osób biorących udział w wyborze obecnego
wójta.W referendum wzięło udział zaledwie
790 osób, co daje frekwencję na poziomie 11%.
Oddano 743 głosy za odwołaniem i 42 głosy
przeciwne. 5 głosów było nieważnych.

W związku z powyższym, Gminna Komisja do
spraw Referendum w Dusznikach stwierdziła,
że referendum jest nieważne, a Wójt Gminy
Duszniki nie został odwołany.
Koszty organizacji i przeprowadzenia refe-
rendum poniosła Gmina Duszniki. Z gmin-
nego budżetu na ten cel wydatkowano ok.
26 tys. zł.

NIEWAŻNE referendum gminne

Gmina Duszniki wzięła udział w pro-
gramie Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+.

Programy te miały na celu pomoc jed-
nostkom samorządu terytorialnego w

zakupie sprzętu komputerowego do
nauki zdalnej. Wnioski Gminy Duszniki
przeszły pozytywną weryfikację Minis-
terstwa Cyfryzacji. 

Środki w kwocie 69.984zł w ramach pierw-
szego programu zostały już przekazane
gminie.Zakupiony za te środki sprzęt kom-
puterowy trafiłdo szkół. Szkoła Podstawowa
w Dusznikach otrzymała 15 laptopów, Szkoła
Podstawowa w Grzebienisku9 laptopów, a do
szkoły w Sędzinku przekazano 3 laptopy.

Aktualnie gmina oczekuje na zakończenie
formalności i przekazanie kolejnych środków
w kwocie ok. 75.000 zł w ramach drugiego
programu.

Szkoły podstawowe z nowymi laptopami

30 czerwca br. Rada Gminy Duszniki obrado-
wała na sesji nadzwyczajnej, zwołanej przez
Przewodniczącego Rady na wniosek Wójta
Gminy Duszniki. Jej celem było podjęcie
uchwały o odwołaniu Skarbnika Gminy Mi-
rosławy Szwedek. W kilkunastominutowym
wystąpieniu Wójt Roman Boguś uzasadnił
swoją decyzję. U jej podstaw leży całkowita
utrata zaufania do dotychczasowego skarb-
nika, spowodowana działaniami, które w oce-
nie Wójta szkodziły jego osobie oraz gospo-
darce finansowej Gminy Duszniki. Decyzję Wój-
ta poparła większość radnych – ośmiu z nich
zagłosowało za podjęciem uchwały o od-
wołaniu Mirosławy Szwedek z funkcji Skarb-
nika Gminy. Na tej samej sesji Wójt złożył pro-
jekt uchwały o powołaniu nowego Skarbnika
Gminy – Justyny Kaczmarczyk, która od pięt-
nastu lat pracuje w samorządzie, m.in. na sta-
nowisku audytora wewnętrznego w Urzę-
dzie Miejskim w Mosinie. Za uchwałą o jej po-
wołaniu zagłosowało dziewięciu radnych.
Nowa Skarbnik Gminy posiada wyższe wy-
kształcenie. Ukończyła Akademię Ekono-
miczną w Poznaniu w zakresie finansów

i polityki pieniężnej oraz studia podyplomo-
we w zakresie kontroli i audytu wewnętrzne-
go. Posiada certyfikat do usługowego pro-
wadzenia ksiąg rachunkowych oraz złożyła z
pozytywnym wynikiem egzamin audytora
wewnętrznego. Justyna Kaczmarczyk od kil-

ku lat jest związana również z Gminą Duszni-
ki. Przeprowadzała kontrole z zakresu finan-
sów w jednostkach organizacyjnych gminy
oraz audyt wewnętrzny budżetu. Nowa Skarb-
nik Gminy rozpoczęła pracę 1 lipca br.

Fot. S. Chamczyk

Sesja Rady Gminy Duszniki, 30 czerwca 2020 r. 

INFORMATOR GMINY DUSZNIKI
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Od 1 czerwca br.  na stronie internetowej
Gminy Duszniki www.duszniki.eu zos-
tała wprowadzona nowa funkcjonalno-
ść - PUZZLE ON-LINE. Ikonka PUZZLE
znajduje się jako stały element na
głównej stronie, pod Kalendarzem.

Gość strony możne wybrać układankę spoś-
ród niemal dwudziestu obrazków przed-
stawiających Gminę Duszniki. W każdej z nich

można wybrać jeden z trzech rodzajów
trudności. W układaniu pomaga samouczek,
z którym warto się zapoznać na początku
układania.

Zachęcamy do układania 
i życzymy przyjemnie

spędzonego czasu.

Nasza Kolorowa Gmina
- puzzle na stronie internetowej

Od 1 lipca 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusz-
nikach zaprasza do składania wniosków o świadczenia Dobry
start (300+), świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu
alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021.

Od 1 lipca 2020 r. po-
wyższe wnioski można
składać wyłącznie onli-
ne przez stronę Minis-
terstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej em-
patia.mrpips.gov.pl oraz
przez bankowość elek-
troniczną. Natomiast od
1 sierpnia 2020 r. będzie można pobrać i złożyć wnioski w formie pa-
pierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusz-
nikach, ul. Jana Pawła II 8.
Wnioski można pobrać również w wersji elektronicznej ze strony Oś-
rodka www.opsduszniki.pl lub bezpośrednio pod adre-
sem:https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-
swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-
stosowania-takze-na-okres-20182019.
W okresie świadczeniowym 2020/2021 zmienia się kryterium dochodo-
we rodziny uprawniające do ustalenia świadczenia z funduszu alimenta-
cyjnego z 800 zł na 900 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
Informację o przyznaniu świadczenia Dobry start (300+) Gminny Oś-
rodek Pomocy Społecznej będzie przesyłać wyłącznie na wskazany we
wniosku adres poczty elektronicznej. 

W okresie epidemii koronawirusa zachęcamy do składania wniosków
drogą elektroniczną !!! 
W razie pytań informacje udzielane są pod numerami telefonów:
– 61 29 56 522 – świadczenia rodzinne,
– 61 29 19 128 – świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
– 61 29 19 080 – świadczenie Dobry start
UWAGA! W roku 2020 nie składamy nowych wniosków na świad-
czenie wychowawcze Rodzina 500+. Świadczenie jest przyznane do
31 maja 2021 r., a nabór wniosków na nowy okres zasiłkowy w formie
elektronicznej rozpocznie się dopiero 1 lutego 2021 roku, natomiast
w formie papierowej od 1 kwietnia 2021 roku. Nie dotyczy to dzie-
ci nowonarodzonych!

Informacja o możliwości składania
wniosków o świadczenia socjalne

AKTUALNOŚCI
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W czerwcu br. Wójt Roman Boguś przyznał
sportowcom nagrody pieniężne za
osiągnięcia sportowe w minionym roku,
a uzdolnionym uczniom stypendia za wy-
sokie wyniki w nauce za II semestr roku

szkolnego 2019/2020. Złożono w sumie 51
wniosków. 

Nagrody pieniężne otrzymało 14 sportowców
i 34 uczniów zamieszkujących Gminę Duszniki.
Najniższa nagroda dla sportowca wyniosła 200
zł, a najwyższa 800 zł. Stypendium za wysokie
wyniki w nauce kształtowało się od 100 zł do
500 zł w zależności od uzyskanej na koniec se-
mestru średniej ocen.Sportowcom w sumie
przekazano 6400 zł, a uzdolnionym uczniom
8450 zł. Łącznie z budżetu Gminy Duszniki w
2020 r. na program stypendialny przeznaczono
prawie 20 tys. zł.
Program stypendialny dla najzdolniejszych
uczniów wGminie Duszniki funkcjonuje już od
ponad 4 lat, tj. od stycznia 2016 roku. Przez ten
czas wójt przyznał w sumie 424 stypendia i na-

grody. Kwota z budżetu, którą do tej pory za-
inwestowano w młodych i uzdolnionych
mieszkańców naszej gminy wyniosła ponad
110 tysięcy zł.

UZDOLNIENI UCZNIOWIE 
I SPORTOWCY PONOWNIE 

NAGRODZENI

Od 1 lipca br. można otrzymać do 5 tys. zł dotacji na przydomowe
instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe z nowego
programu „Moja Woda”. To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków su-
szy w Polsce. Nabór wniosków rozpoczął się z początkiem lipca.

"Program „Moja Woda” pozwoli sfinansować aż 20 tys. instalacji przydo-
mowej retencji. Szacujemy, że przydomowe inwestycje spowodują za-
trzymanie 1 mln metrów sześciennych rocznie w miejscu opadu wody,
a więc na prywatnych działkach. To oznacza, że milion metrów sześciennych
bardzo cennej wody odciąży kanalizację i zmniejszy ryzyko podtopień 
w wyniku deszczów nawalnych" – poinformował Minister Klimatu.
Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł
otrzymać dotację do 5 tys. zł, jednak nie więcej niż 80% kosz-
tów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Na-
rodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej przekaże pie-
niądze do szesnastu Wojewódz-
kich Funduszy Ochrony Środowis-
ka i Gospodarki Wodnej, które są
bliżej beneficjentów. To one będą
przyjmowały wnioski właścicieli
domów jednorodzinnych na przy-
domowe mikroinstalacje wodne.Wsparcie prze-
widziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji po-
zwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na
terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody

te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospo-
darczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowa-
dzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, pla-
ce, itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody
odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien i wpustów do zbior-

nika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji
rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub na-

ziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz ele-
menty do nawadniania lub innego wykorzystania za-
trzymanej wody.
Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach

2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje
zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków

do końca 2024 r. 
Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie www.wfosgw.poz-
nan.pl

"Moja Woda" - dofinansowanie 
na przydomowe instalacje zatrzymujące wodę

AKTUALNOŚCI

Stypendysta za wysokie wyniki w nauce 
z Wójtem (zdjęcie z lutego 2020r.)

Stypendysta za wysokie wyniki w nauce 
z Wójtem (zdjęcie z lutego 2020 r.)
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Na przełomie lutego i marca br. w To-
runiu odbyły się 64. Halowe Mistrzo-
stwa Polski w lekkiej atletyce. 1 marca
br. w hali ARENA w biegu na 200 met-
rów mężczyzn w kategorii U23 Bar-
tosz Zieliński z Dusznik wywalczył
brązowy medal z czasem 22,25 s. Bar-
tosz jest aktualnie sportowcem klubu
CWZS Zawisza Bydgoszcz.

Brązowy Medal
Bartosza Zielińskiego 
w Halowych 
Mistrzostwach Polski

Obecna sytuacja w kraju i liczne obostrzenia związa-
ne z funkcjonowaniem placówek szkolnych w okresie
epidemii koronawirusa uniemożliwiły tradycyjne prze-
prowadzenie uroczystości zakończenia roku szkolne-
go. 

Ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Dusznikach wraz 
z rodzicami postanowili zatem w nietypowy sposób po-
dziękować za lata nauki w tej szkole. Na budynku dawne-
go gimnazjum zawisł baner ufundowany przez rodziców
i uczniów klas ósmych z podziękowaniami dla grona pe-
dagogicznego i pracowników SP w Dusznikach.

WYJąTKOWE PODZIęKOWANIA 
Bartosz Zieliński (pierwszy z prawej)



9

RELACJA Z ...

W piątek 26 czerwca w szkołach podstawo-
wych zakończono rok szkolny 2019/2020.
Uroczystości pożegnania ósmych klas miały
w tym roku wyjątkowy charakter z uwagi na
konieczność stosowania się do zasad bez-
pieczeństwa związanego ze stanem epide-
micznym. 

Dusznicka szkoła zorganizowała uroczystość
w sali sportowej. Zarówno uczniowie, nau-
czyciele jak również rodzice ósmoklasistów zo-
bowiązani byli do noszenia maseczek, de-
zynfekcji rąk i zachowania odpowiedniej od-
ległości od innych osób. Placówka w Sędzin-
ku również zorganizowała zakończenie w bu-
dynku szkoły. Szkoła w Grzebienisku żegnała
swoich uczniów na placu przed budynkiem.
W uroczystości zakończenia roku szkolnego w
Dusznikach udział wziął Wójt Roman Boguś.
Wójt wręczył wyróżnienie najlepszej absol-
wentce kończącej szkołę Patrycji Grelce, 
a Dyrektor Izabela Cieślewicz Nikoli Góral. Obie

uczennice mogą się pochwalić średnią ocen
5,78. Uczniowie kończący dusznicką szkołę z
najlepszymi wynikami nauczania w klasach IV-
VIII - Patrycja Grelka, Aleksandra Subsar, Ma-
ciej Rogóż, Agata Miga i Helena Boguś – zos-
tali nagrodzeni wpisem do Księgi Wyróżnień.
Wójt wręczył również podziękowania uczniom,
którzy zostali wybrani i pracowali w Młod-

zieżowej Radzie Gminy Duszniki w tym roku
szkolnym. Te same podziękowania zostały
przekazane młodym radnym ze szkół w Grze-
bienisku i Sędzinku. Wyróżnienie Wójta Gmi-
ny Duszniki otrzymał również Marek Libera –
najlepszy tegoroczny absolwent Szkoły Pod-
stawowej w Grzebienisku. Osiągnął średnią
ocen 5,05. 

Uroczyste zakończenie
roku szkolnego
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INFORMATOR GMINY DUSZNIKI AKTUALNOŚCI
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INFORMATOR GMINY DUSZNIKI EKOdzieciaki 


