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W 56. numerze Informatora…
Wrzesień jest miesiącem końca i początku. Skończył się czas urlopów
i odpoczynku, ale również czas żniw i wytężonej pracy na polach. Rozpoczął się natomiast nowy rok szkolny, a wraz z nim dodatkowe obowiązki i nowe wyzwania.
Tegoroczny wrzesień i rok szkolny są zgoła inne od poprzednich. Szkoły
i przedszkola funkcjonują w reżimie sanitarnym i zarówno nauczyciele,
dzieci, jak i rodzice są zobowiązani podporządkować się określonym
wytycznym. Zazwyczaj na początku września rolnicy świętowali zakończenie żniw. W tym roku zrezygnowano z dotychczasowej formy
święta plonów z obrzędem dożynkowym. Tegoroczne dożynki musiały
ograniczyć się tylko do Mszy Świętej.

Mimo wielu niepożądanych zmian i utrudnień, udaje się organizować
ciekawe koncerty i zajęcia dla mieszkańców oraz realizować zaplanowane inwestycje. Sportowcy mogą się pochwalić swoimi sukcesami pomimo trudności, jakie wszyscy napotykamy w ostatnich miesiącach.
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach
dokłada starań, aby mieszkańcy mogli korzystać z oferty zajęć kulturalnych. Wracają również stałe i lubiane zajęcia sportowe, w tym również te dla seniorów. Życie gminy toczy się może nieco wolniej
i ostrożniej, ale sytuacja związana z epidemią wymaga, by bezpieczeństwo mieszkańców stawiać na pierwszym miejscu.
Więcej informacji o ofercie i zajęciach oraz relacje z wydarzeń znajdą
Państwo na kolejnych stronach Informatora. Życzymy miłej lektury.
Redakcja

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH
I SEGREGOWANYCH NA TERENIE GMINY DUSZNIKI

WE WRZEŚNIU I W PAŹDZIERNIKU 2020
MIEJSCOWOŚĆ

DATA

Duszniki ulice: Broniewskiego, Chełmińska, Graniczna, Jakubowska, Jana Pawła II, Jaśminowa, Ko25 września
lejowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Nagietkowa, Niewierska, Nowotomyska, Ogrodowa, Orzechowa,
i 16 października (piątek)
Parkowa, Podrzewska, Polna, Radosna, Różana, Słoneczna, Storczykowa, Św. Floriana, Wiosenna
Chełminko, Duszniki ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowska, Grabowa, Jarzębinowa, Jesionowa,
Klonowa, Kłosowa, Kościelna, Młynkowska, Nowa, Os. Wyzwolenia, Piękna, Podgórna, 6 i 27 października (wtorek)
Powstańców Wlkp., Sportowa, Stawna, Szamotulska, Wąska, Wierzbowa

Podrzewie, Sękowo

1 i 22 października (czwartek)

Grzebienisko, Mieściska

30 września i 21 października
(środa)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Wierzeja, Wilkowo

7 i 28 października (środa)

Sarbia, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie

9 i 30 października (piątek)

Niewierz, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna

24 września i 15 października
(piątek)

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!
Redakcja: Emilia Gogołkiewicz-Kołecka (redaktor naczelna), Anna Repak, Joanna Dura, Dorota Walicka.
Wydawca i Adres Redakcji: Gmina Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, tel. 61 29 19 075.
Nakład: 2.700 szt., e-mail: informator@duszniki.eu. Opracowanie graficzne i druk: Djpress - Dariusz Dalaszyński
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Z prac
Rady
Gminy
AKTUALNOŚCI

W okresie wakacyjnym Rada
Gminy Duszniki spotkała się
na jednej sesji 24 lipca br.
Radni przyjęli na niej aż dziesięć uchwał. Dwie tradycyjnie
dotyczyły zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.
Rada rozpatrzyła jedną petycję w zakresie
zmiany przepisów prawa miejscowego, natomiast drugą petycję postanowiła pozostawić bez rozpatrzenia. Kolejną uchwałą
radni odnieśli się do skargi złożonej na wójta. Uznali, że jest ona bezzasadna. Kolejne
dwie uchwały dotyczyły przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych
działek we Wierzei oraz ustalenia średniej
ceny jednostki paliwa w Gminie Duszniki na
rok szkolny 2020/2021. Ostatnie trzy uchwały
dotyczyły nadania nazw ulic w Dusznikach

Sesja Rady Gminy Duszniki 24 lipca 2020 r.

– ul. Rumiankowa, w Mieściskach – ul. Spokojna oraz w Sękowie – ul. Sosnowa.
Rada Gminy obradowała również na sesji
1 września br. Zostały na niej podjęte trzy
uchwały. Pierwsza dotyczyła zmiany uchwały
budżetowej na rok 2020. Druga dotyczyła
dopuszczenia zapłaty należności na rzecz
gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym
przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
Uchwała ta umożliwi zatem wprowadzenie
w urzędzie możliwości dokonania opłaty
skarbowej i innych płatności kartą płatniczą. Ostatnią uchwałą nadano nazwę uli-

cyw Grzebienisku – ul. Jaworowa.
Treść uchwał jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.duszniki.eu
w zakładce Baza Prawa Lokalnego.
Posiedzenia obu sesji odbywały się w sali
sportowej przy ul. Broniewskiego w Dusznikach. Powierzchnia tego obiektu gwarantowała zachowanie zalecanego dystansu od innych osób. Przed sesjami radni
spotkali się na wspólnych posiedzeniach
wszystkich komisji stałych. Ich celem było
omówienie projektów uchwał, które były następnie poddawane pod głosowanie w trakcie sesji.

Obrady 1 września 2020 r.
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REMONt
w urzędzie gminy

Na początku sierpnia rozpoczął się remont w budynku Urzędu Gminy Duszniki w pomieszczeniu, w którym wcześniej
mieścił się Urząd Stanu Cywilnego oraz
stanowisko do spraw ewidencji ludności
i dowodów osobistych.
Było ono jednym z największych w budynku,
które z powodzeniem mogło zostać podzielone na dwa osobne pomieszczenia biurowe.
Decyzja o remoncie była podyktowana potrzebą zapewnienia komfortowej obsługi
mieszkańców i przeorganizowaniem pracy kilku stanowisk, aby zapewnić właściwe warunki
pracy i świadczenia usług przez urzędników.
Urząd Stanu Cywilnego i stanowisko do spraw
ewidencji ludności i dowodów osobistych
na czas remontu zostały przeniesione do sali
konferencyjnej urzędu. Po zakończeniu prac
wrócą do jednego z wyremontowanych pomieszczeń na parterze.
Prace remontowe obejmowały postawienie
ścianki dzielącej pomieszczenie na dwa odrębne, rozprowadzenie sieci elektrycznej
i teleinformatycznej, położenie wykładziny,

Nowe pomieszczenie w urzędzie po zakończeniu prac remontowych

uzupełnienie tynków i malowanie ścian, zamontowanie nowych drzwi oraz sufitów podwieszanych z oświetleniem. Remont zakończy

się po zamontowaniu koniecznego wyposażenia biurowego – szaf i biurek, co powinno nastąpić do końca października br.

Dofinansowanie na remont świetlicy
w Grzebienisku
Gmina Duszniki otrzymała dofinansowanie na remont kolejnego
obiektu. Tym razem prace remontowe obejmą świetlicę wiejską
w Grzebienisku. Jeszcze w tym
roku gmina planuje ogłosić przetarg na prace remontowe, które
zgodnie z projektem mają się zakończyć do czerwca 2021 r.

w przyszłości imprez. Zostaną również wykonane prace związane z instalacją elektryczną i montaż oświetlenia oraz oświetlenia awaryjnego.
Ekipa remontowa wykona również roboty malarskie ścian sceny i sali widowiskowej, naprawę starych powłok
tynkarskich, rys i ubytków z wykonaniem gładzi gipsowych, zagruntowaniem i pomalowaniem farbą emulW ramach tej inwestycji zostaną wysyjną. Zostanie również odnowiona
konane liczne prace, które poprawią
podłoga drewniana.W głównej sali zofunkcjonalność pomieszczeń, w szczestaną zamontowane cztery klimatygólności sali widowiskowej, co znaczzatory ścienne oraz nowe kurtyny na
nie zwiększy możliwości jej wykoscenie.
rzystania. Sufit z elementów drewKoszty remontu zostały oszacowane na
nianych zostanie zdemontowany,
170 tys. zł, z czego nieco ponad 108 tys.
a w jego miejsce zostanie wykonany
zł to kwota pozyskana w ramach podŚwietlica wiejska w Grzebienisku
sufit podwieszany z modułowych
działania„Wsparcie na wdrażanie ope- wybory sołtysa w 2019 r. (zdjęcie archiwalne)
płyt z wełny mineralnej na lekkiej,
racji w ramach strategii rozwoju lokalstalowej konstrukcji o dobrych właściwościach akustycznych i przeciw- nego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obpożarowych. Zapewni to odpowiednią akustykę podczas organizowanych szarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Awanse zawodowe nauczycieli
Wakacje to czas odpoczynku dla dzieci,
ale dla części nauczycieli to również
ważny i intensywny
okres przygotowania
się do zdobycia
awansu zawodowego.
W zależności od stażu
pracy, doświadczenia
i zawodowego dorobku, nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych zdobywają
kolejne stopnie: nauczyciela kontraktowego, następnie mianowanego i wreszcie dyplomowanego. Uzyskanie kolejnego szczebla poprzedzone jest
wielomiesięcznymi
przygotowaniami
i pracą, a w finale – egzaminem przed komisją. Tytuł nauczyciela kontraktowego nadaje dyrektor szkoły,
mianowanego – organ prowadzący, czyli
wójt gminy, natomiast nauczyciela dyplomowanego – kurator oświaty.
31 sierpnia br. wójt Roman Boguś uroczyście
wręczył stopnie nauczyciela mianowanego
Weronice Krupie – nauczycielce języka polskiego w Szkole Podstawowej w Grzebienisku

Wójt z mianowanymi nauczycielkami

oraz Natalii Daszkiewicz – nauczycielce języka
angielskiego w Szkole Podstawowej w Dusznikach.
W minionym roku szkolnym 2020/2021 stopnie awansu zawodowego uzyskały również:
- na nauczyciela dyplomowanego: Jolanta
Marchewka (religia) i Małgorzata Jankowiak

(wychowanie fizyczne) ze SzkołyPodstawowej w Grzebienisku,
- na nauczyciela kontraktowego: Izabela
Schwarz (pedagog) ze Szkoły Podstawowej
w Dusznikach i Anna Żarna (nauczyciel
przedszkola) w Zespole Przedszkoli w Dusznikach.

GMINNY ZESPóŁ
OŚWIATOWY
Z NOWYM
KIEROWNIKIEM
29 lipca br., po ponad 19 latach pracy na stanowisku Kierownika
Gminnego Zespołu Oświatowego, swoją pracę zakończyła Maria
Zaglaniczna. 30 lipca br.
Wójt Roman Boguś powierzył tę funkcję w drodze awansu wewnętrznego Kamili Szwedek - pracownikowi z długoletnim
stażem i doświadczeniem w tej jednostce.
Kamila Szwedek - Kierownik Gminnego Zespołu Oświatowego
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AltANY DlA MIESZKAńCÓW
W KOLEJNYCH SOŁECTWACH
Nowe, drewniane altany oddano do użytku mieszkańców Wierzei, Wilkowa, Niewierza, Zalesia, Sędzinka, Mieścisk.
W październiku zostanie również wykonana altana w Grodziszczku. Mają one
służyć organizacji spotkań integracyjnych, biesiad i różnego rodzaju imprez
wiejskich. Altany zostały postawione
przy świetlicach wiejskich, a altana
w Zalesiu przy placu zabaw.
Altana w Niewierzu

Altana w Mieściskach

Altany w Wierzei i Wilkowie mają wymiary 5 m na 5 m, w Niewierzu 4 m na 4 m, w Zalesiu 3 m na 3 m, w Sędzinku i Mieściskach 6 m na 3 m.
Altana w Grodziszczku będzie sześciokątna.
Koszt wykonania wyniósł: 13.500 zł we Wierzei, 14.000 zł w Wilkowie, 12.000 zł w Niewierzu i 10.000 zł w Zalesiu. Altany w Sędzinku i Mieściskach kosztowały po 14.500 zł każda. Altana w Grodziszczku będzie natomiast kosztować 13.500 zł. Część każdej kwoty została pokryta ze
środków funduszu sołeckiego (odpowiednio 6.000 zł, 8.613 zł, 9.000 zł, 6.756 zł, 7.000 zł, 6.000 zł i 7.460 zł).
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Remont schodów dworku w Dusznikach
Zabytkowy dworek w Dusznikach, usytuowany w centralnej części wsi, to jeden
z najbardziej charakterystycznych budynków w okolicy. Jest siedzibą Centrum
Animacji Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i filii Poczty Polskiej.
Znajduje się tam sala ślubów i sale wykorzystywane do działalności kulturalnej.
Jest zatem miejscem licznie uczęszczanym przez mieszkańców gminy.
W ostatnich miesiącach, co zapewne nie uszło
Państwa uwadze, wejście do budynku jest
utrudnione. Rozpoczęły się bowiem prace remontowe, które mogą potrwać jeszcze przez
kilka najbliższych miesięcy. W imieniu samorządu gminy przepraszamy za wszelkie niedogodności związane ze stanem tych robót.
Remont schodów został zaplanowany do wykonania na ten rok. W pierwszej kolejności został wybrany wykonawca, którego zadaniem
było skucie starych płytek i położenie nowych. W trakcie początkowych prac okazało się
jednak, że przeprowadzenie tego remontu jest
niemożliwe. Konstrukcja schodów została
w przeszłości błędnie wykonana. W związku
z tym, konieczne stało się zaprojektowanie
w całości od podstaw nowych schodów z bezpiecznym i komfortowym podjazdem dla osób
niepełnosprawnych. Schody zostaną zaprojektowane i zbudowane zgodnie ze sztuką budowlaną i zaleceniami konserwatora zabytków.
Będą się wpisywały w zabytkowy charakter
dworku. Wykonanie projektu, uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń oraz przeprowadzenie
nowej procedury zamówień publicznych w celu
wyłonienia wykonawcy wymagają jednak czasu. Z tego właśnie powodu prace przy budynku
musiały zostać wstrzymane. Rozpoczną się ponownie po podpisaniu nowej umowy na realizację tej inwestycji.

Wykop pod podjazd dla niepełnosprawnych

Stan prac na początku września 2020 r.
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Flagi "Solidarności"
na dusznickim rondzie
W tym roku obchodziliśmy 40. rocznicę
narodzin Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego "Solidarność".
„Ten wyjątkowy dzień - 31 sierpnia to szczególna
karta w historii naszego Narodu. W 1980 r. serca
Polaków wypełniła nadzieja i wiara, że Polska będzie suwerennym i wolnym krajem. Dzięki zaangażowaniu i poświęceniu wielu naszych rodaków
możemy celebrować to święto państwowe ustanowione w celu upamiętnienia historycznego
zrywu, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej."(fragment listu Przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ
"Solidarność" do Wójta Gminy Duszniki)
Z okazji 40. rocznicy powstania "Solidarności"
ostatniego dnia sierpnia na głównym rondzie
w Dusznikach zawisły flagi związku upamiętniające historyczne wydarzenia Sierpnia '80.
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Pierwsze tegoroczne medale zawodników

UKS Olimp w zawodach mistrzowskich
Ze względu na pandemię koronawirusa
i ogólnokrajowy zakaz działalności klubów sportowych praktycznie wszystkie
dyscypliny sportowe w kraju zawiesiły lub
ograniczyły swoją działalność na blisko 2
miesiące.

Złoty medal Krzysztofa Fechnera

Michalina Tyczyńska (złoto) i Alicja Migdałek (srebro)

Kalendarz startów lekkoatletów UKS Olimp
Duszniki także mocno się zmienił, a sezon startowy został przesunięty o przeszło 2 miesiące.
Ze względu na remont największego stadionu lekkoatletycznego na Golęcinie w Poznaniu, pierwsze zawody, które rozpoczęły się pod
koniec czerwca, odbywały się na małych stadionach w Wielkopolsce w okrojonych konkurencjach, przede wszystkim biegowych.

Zawodnicy UKS Olimp

Ponieważ w UKS Olimp najwięcej jest zawodników specjalizujących się w rzucie
oszczepem, należało szukać mityngów, gdzie
odbywały się konkurencje rzutowe. Stąd dalekie wyjazdy do Szprotawy, Białych Błot,
Słubic czy Leszna, gdzie zawodnicy mogli uzyskiwać wyniki do list klasyfikacyjnych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
Po mityngach, pierwszą tegoroczną imprezą
rangi Mistrzostw Wielkopolski były Mistrzostwa Wielkopolski juniorów młodszych (U18)
oraz juniorów (U20 ), które odbyły się 13 i 14
sierpnia br. na zmodernizowanych obiektach
lekkoatletycznych POSiR w Poznaniu.
W imprezie tej wystartowało 4 zawodników
naszego klubu, którzy spisali się znakomicie,
zdobywając 3 medale. W rzucie oszczepem
U18 złoty medal zdobyła Michalina Tyczyńska
z wynikiem 41,76 m (rekord życiowy), a srebrny medal - Alicja Migdałek z wynikiem 40,67
m (rekord sezonu). Wyniki te klasyfikują aktualnie nasze zawodniczki w pierwszej dziesiątce w kraju i praktycznie kwalifikują je na
wrześniowe Mistrzostwa Polski U18.
W rzucie dyskiem U18 srebrny medal zdobyła
Zuzanna Tyczyńska z nowym rekordem życiowym 29,58 m, który jest mocnym sygnałem,
że jest szansa, aby także walczyć o minimum
na Mistrzostwa Polski. W biegu na 100 m 9.
miejsce zajął Hubert Świderski z wynikiem
12,38 s.

Wiktoria Kosiorek ze złotym medalem
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Warto podkreślić bardzo udane starty
w czerwcowo-lipcowych mityngach także
młodszych oszczepników w kategorii młodzików (U16). 27 czerwca br. w Szprotawie
w czasie 19. Pikniku Rzutowego pod nazwą
„Lekkoatletyczny Mityng im. Bolesława Chrobrego i Ottona III” Wiktoria Kosiorek zajęła
I miejsce z nowym rekordem życiowym 35,30 m (6 wynik w kraju). 26 lipca w Lesznie
w mityngu okręgowym czternastolatek Krzysztof Fechner uzyskał wynik 46,64 m (rekord
życiowy), co jest aktualnie trzecim wynikiem w Polsce w kategorii U16.
We wrześniu odbędą się pozostałe najważniejsze tegoroczne imprezy dla dusznickich lekkoatletów: Mistrzostwa Wielkopolski
U16, Międzywojewódzkie Mistrzostwa młodzików oraz Mistrzostwa Polski U18 (18 września w Łodzi) oraz Mistrzostwa Polski młodzików U16 (25-27 września w Słupsku).
Tekst i zdjęcia: UKS Olimp

Srebrny medal Zuzanny Tyczyńskiej
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lEtNIE ŚRODY Z BIBLIOTEKą

Przez pięć letnich śród, dusznicka biblioteka organizowała dla
dzieci warsztaty plastyczne. Podczas spotkań, ich uczestnicy tworzyli m.in. obrazy z naturalnych materiałów, makiety miast czy
łapacze snów. Było kreatywnie, wesoło i bezpiecznie.
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trio taklamakan w Dusznikach
Niedzielny wieczór 2 sierpnia br. w Dusznikach upłynął koncertowo. Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury zorganizowały dla mieszkańców występ Tria Taklamakan.

Artyści w składzie: Jan Romanowski – skrzypce, Andrzej Trzeciak – wiolonczela oraz Michał Krasiewicz – fortepian, dali popis swego muzycznego kunsztu. Wśród zaprezentowanych utworów pojawiły się rytmiczne tańce bałkańskie, zadziorne tanga i nostalgiczne melodie klezmerskie. Koncert odbył się w plenerze. Scena została przeniesiona na

taras budynku CAK,
a uczestnicy mieli
okazję słuchać muzyki
na leżakach i krzesłach
rozstawionych na murawie. Pomimo obostrzeń wynikających
z panującej wciąż epidemii, grupa mieszkańców skorzystała z oferty
przygotowanej przez BPiCAK.

MUZYKA Z DRESZCZYKIEM
Blask świec, półmrok i muzyka z dreszczykiem stworzyły niepowtarzalny klimat podczas niedzielnego koncertu, jaki miał
miejsce w sali widowiskowej BPiCAK w Dusznikach 30 września
br.
O wyjątkowość tego wieczoru zadbały cztery zdolne i piękne kobiety z kwartetu smyczkowego UpBeat. Swoimi umiejętnościami wir-

tuozerskimi oraz doborem repertuaru wywoływały dreszcze u słuchaczy tym bardziej, że tematem przewodnim koncertu były najsłynniejsze
motywy muzyczne z filmów grozy.
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„Od nocy do nocy” - koncert najpiękniejszych
utworów filmowo-musicalowych

Blask zachodzącego słońca w tle, nastrojowe światło latarenek oraz najpiękniejsze utwory filmowo-musicalowe. Tak właśnie wyglądało zakończenie sezonu letnich
koncertów plenerowych w Dusznikach.

Gośćmi niedzielnego spotkania muzycznego
13 września br. byli: aktorka i wokalistka
młodego pokolenia – Joanna Aleksandrowicz, skrzypaczka – Katarzyna Bartecka oraz
pianista – Marcin Jagiełło. Koncert „Od nocy
do nocy” dziękiprofesjonalnymmuzykom,niepowtarzalnemu klimatowi oczarował publiczność zgromadzoną przed tarasem BPiCAK.

Wakacyjna nauka z „Pchłą Krętaczką”

14 lipca br. Biblioteka Publiczna
i Centrum Animacji Kultury
w Dusznikach zaprosiła młodych
widzów wraz z opiekunami na
pierwszy, po długiej przerwie,
spektakl teatralny.
Tym razem spotkanie ze sztuką odbyło się w plenerze. A wszystko po to,

by widzowie mogli czuć się bezpiecznie korzystając z przygotowanej dla nich letniej oferty. Przedstawienie w wykonaniu artystów z grupy „Krak-Art” poza dużą dawką śmiechu niosło ze
sobą ważny przekaz – kłamstwo nigdy nie popłaca.
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