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W 58. NUMERZE INfORMAtORA…

Wkrótce zakończy się 2020 rok. Ten mijający rok był inny niż wszystkie, trud-
niejszy i wymagający od nas zmiany wszystkich dotychczasowych przy-
zwyczajeń. W poprzednich latach grudzień w naszej gminie upływał pod
znakiem świątecznych spotkań, kiermaszy i jarmarków, charytatywnego
Biegu Mikołajkowego i koncertów, a kończył się pokazem sztucznych ogni
w dusznickim parku. W tym roku z oczywistych powodów nie możemy przy-
gotować dla Państwa takiej oferty kulturalnej i sportowej. Miejmy jednak
nadzieję, że w przyszłym roku powrócimy do znanych i lubianych spotkań,
imprez i koncertów.
Biblioteka w Dusznikach zachęca do śledzenia swojej strony internetowej
i profilu społecznościowego, na których zamieszcza ofertę kulturalną do-
stępną on-line, bez wychodzenia z domu. Mieszkańcy uzdolnieni literac-
ko i plastycznie mogą wziąć udział w konkursie „Duszniki baśnią osnute”.
Biblioteka powiększyła również swoją kolekcję o specjalną serię książek
z dużą czcionką dostosowaną do potrzeb seniorów i osób słabowidzących.
Wszystkich zainteresowanych ofertą Biblioteki zachęcamy do kontaktu. Szcze-
gółowe informacje znajdują się w Informatorze.
Pomimo zawieszenia zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dusznikach,

pracownicy przygotowali dla mieszkańców wiele ozdób bożonarodze-
niowych, wykonanych wcześniej przez podopiecznych i tworzonych na
bieżąco przez załogę, m.in. choinki, mikołaje, anioły oraz inne produkty:
łapacze snów, magnesy, lampy, zawieszki, karmniki oraz witraże. Zachę-
camy do obejrzenia przygotowanej oferty.
W listopadzie obchodziliśmy 102. rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Tradycją w naszej gminie była uroczystość złożenia kwiatów
i odśpiewania hymnu pod pomnikiem Walk i Męczeństwa w Dusznikach
z udziałem delegacji różnych grup i organizacji lokalnych, a następnie kon-
cert niepodległościowy dla mieszkańców. W tym roku samorząd Gminy
Duszniki reprezentowała jedna, trzyosobowa delegacja. O przebiegu skrom-
nej uroczystości można przeczytać w części „Relacja z…”.
Na listopadowej sesji Rada Gminy Duszniki wprowadziła nową uchwałę sty-
pendialną dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce. W aktualnym
wydaniu informujemy o zmianach, jakie zostały wprowadzone w progra-
mie stypendialnym. 
W nadchodzące święta Bożego Narodzenia życzymy naszym Czytelnikom
zdrowia i spokoju oraz przepełnionej rodzinnym ciepłem atmosfery przy
świątecznym stole.

Redakcja

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH 
I SEGREGOWANYCH NA TERENIE GMINY DUSZNIKI  W GRUDNIU 2020

W Wigilię 24 grudnia urząd i jednostki gminne będą nieczynne
Informujemy, że w czwartek 24 grudnia br. (Wigilia Bożego Narodzenia) Urząd Gminy Duszniki 

oraz gminne jednostki organizacyjne: Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Komunalny Zakład Budżetowy, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Zespół Oświatowy będą nieczynne.

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 

18 grudnia (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 

29 grudnia (wtorek)

Podrzewie, Sękowo 23 grudnia (środa)

Grzebienisko, Mieściska 23 grudnia (środa)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Wierzeja, Wilkowo 30 grudnia (środa)

Sarbia, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 11 grudnia (piątek)

Niewierz, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna 17 grudnia (czwartek)
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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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W listopadzie Rada Gminy Duszniki spot-
kała się na sesji 26 listopada. Posiedzenie
odbyło się w trybie zdalnym. Uczestniczyli
w nim wszyscy radni. Rada podjęła dwa-
naście uchwał, które dotyczyły:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Duszniki na lata 2020-2027
- zmiany tegorocznej uchwały budżetowej na
rok 2020
- ustalenia stawek podatku od środków trans-
portowych
- obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego
- określenia wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości na 2021 rok
- zmiany uchwały w sprawie udzielenia Po-
wiatowi Szamotulskiemu pomocy finansowej
- zmiany uchwały w sprawie określenia szcze-

gółowych warunków przyznawania i odpłat-
ności za usługi opiekuńcze 
- określenia szczegółowych warunków udzie-
lania pomocy dzieciom i młodzieży, form i za-
kresu tej pomocy oraz trybu postępowania 
w ramach "Lokalnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży"
- ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania od-

padów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości i zagospodarowania tych odpadów
- przyjęcia Regulaminu utrzymania czystoś-
ci i porządku na terenie Gminy Duszniki
- wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę
Duszniki nieruchomości położonej na terenie
miejscowości Sarbia, działka nr 47/51
- zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
na rok 2021.

Sesja Rady Gminy Duszniki, 26 listopada 2020 r

Z PRAC
RADY

GMINY

Mieszkańcom 
Gminy Duszniki

składamy życzenia zdrowych 
i spokojnych

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności 

i spełnienia marzeń
w Nowym Roku 2021.

Marek Liszkowski 
Przewodniczący 

Rady 
Gminy Duszniki

Roman Boguś
Wójt Gminy Duszniki
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Pod koniec sierpnia i we wrześniu we wszystkich sołectwach 
w Gminie Duszniki odbyły się zebrania wiejskie. Ich celem było
uchwalenie przez mieszkańców zadań, które będą realizowane
w ramach tzw. funduszu sołeckiego. 

Jest to ta część budżetu gminy, która przekazywana jest do dyspozycji
mieszkańców poszczególnych miejscowości. Z tych środków sołect-
wa mogą organizować imprezy integracyjne, remontować i wyposażać
świetlice wiejskie, place zabaw, a nawet zlecać przygotowywanie pro-
jektów przyszłych inwestycji. Bardzo często ze środków funduszu sołec-
kiego instalowane jest oświetlenie przy drogach i ulicach i wykony-
wane są remonty dróg.
W budżecie Gminy Duszniki na 2021 rok w ramach funduszu sołec-
kiego zaplanowano kwotę ponad 500 tys. zł. O wysokości środków
przeznaczanych na poszczególne sołectwa decyduje liczba miesz-
kańców zamieszkujących dane sołectwo. Potrzeby mieszkańców i za-
dania zgłaszane przez nich do realizacji dotyczą z zasady najpot-
rzebniejszych spraw, jak oświetlenia chodników i dróg, przy których
mieszkają, poprawy stanu lokalnych dróg, doposażania świetlic i miej-
scowych jednostek OSP w niezbędny sprzęt czy też remontów placów
zabaw. Ważna dla mieszkańców jest również organizacja imprez in-
tegracyjnych i sportowych. W tym roku mieszkańcy Chełminka po-
myśleli również o ochronie środowiska i oszczędnościach dla budżetu
gminy, które daje wykorzystanie ekologicznych i odnawialnych źródeł
energii. Postanowili oni przeznaczyć większość środków finansowych na
instalację fotowoltaiczną dla świetlicy wiejskiej. Sołectwo Grzebienisko
i Niewierz postanowiły przeznaczyć część środków finansowych z fun-
duszu na zainstalowanie monitoringu przy świetlicach wiejskich.

Na co mieszkańcy przeznaczyli fundusz sołecki w 2021 r.?

Brzoza-Grodziszczko: 27.912 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
- organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców

Ceradz Dolny: 32.996 zł
- doposażenie miejscowej jednostki OSP
- oświetlenie na ulicy Polnej
- zagospodarowanie przestrzeni wsi
- remont ulicy Parkowej

Chełminko: 18.075 zł
- montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej
- organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców

Duszniki: 47.070 zł
- remont dróg
- doposażenie miejscowej jednostki OSP
- remont placu zabaw
- zakup sprzętu sportowego

Grzebienisko: 47.070 zł
- doposażenie miejscowej jednostki OSP
- utrzymanie terenów zielonych
- projekt oświetlenia na placu zabaw oraz na ulicy Huby
- doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym zainstalowanie monitoringu
- organizacja zawodów sportowych dla dzieci i mieszkańców wsi
- opłotowanie placu zabaw

Kunowo: 19.110 zł
- projekt chodnika w Kunowie
- organizacja imprezy sportowej dla dzieci i mieszkańców sołectwa

Mieściska: 18.734 zł
- organizacja konkursów i rywalizacji sportowo-kulturalnej 
dla mieszkańców

- ogrodzenie stawu
- zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej
- doposażenie i utrzymanie czystości świetlicy

Młynkowo: 17.839 zł
- zagospodarowanie skwerów i kwietników
- organizacja konkursów i rywalizacji sportowo-kulturalnych 
dla mieszkańców

- doposażenie miejscowej jednostki OSP

Niewierz: 31.160 zł
- remonty dróg gminnych
- doposażenie miejscowej jednostki OSP
- remont świetlicy

fUNDUSZ SOŁECKI W 2021
AKTUALNOŚCI
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- remont placu zabaw
- poprawa bezpieczeństwa – monitoring świetlicy i remizy strażackiej
- organizacja imprezy sportowej dla dzieci

Podrzewie: 47.070 zł
- opracowanie projektu chodnika na ulicy Stawnej
- doposażenie miejscowej jednostki OSP
- doposażenie miejscowego klubu sportowego
- doposażenie świetlicy wiejskiej
- organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców
- budowa skate parku

Sarbia: 20.617 zł
- organizacja konkursów i rywalizacji sportowo-kulturalnej 

dla mieszkańców
- utrzymanie zieleni
- remont sali wiejskiej

Sędzinko-Zalesie: 31.584 zł
- remont ulicy Wiśniowej w Sędzinku
- zakup tablic informacyjnych
- doposażenie placu zabaw w Sędzinku i w Zalesiu
- integracja poprzez zawody sportowo-edukacyjne dla mieszkańców
- utwardzenie terenu pod wiatami w Sędzinku i w Zalesiu
- zakup ławek i stołów do wiat w Sędzinku i w Zalesiu

Sędziny: 31.443 zł
- remont nawierzchni dróg
- doposażenie miejscowej jednostki OSP

- oświetlenie przy ulicy Czereśniowej
- doposażenie świetlicy wiejskiej
- programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży i sportowe

Sękowo: 33.796 zł
- doposażenie miejscowej jednostki OSP
- doposażenie przedszkola w Sękowie
- doposażenie sali wiejskiej
- doposażenie boiska sportowego
- gry i zabawy sportowe dla dzieci i młodzieży oraz konkursy

edukacyjne
- doposażenie placu zabaw

Wierzeja: 17.981 zł
- projekt oświetlenia drogowego na ulicy Kasztanowej
- stworzenie strefy rekreacyjnej dla mieszkańców
- utrzymanie zieleni
- zakup i montaż ławek
- doposażenie placu zabaw wraz z boiskiem do siatkówki
- zawody sportowe i edukacyjne dla mieszkańców

Wilczyna: 25.371 zł
- doposażenie przedszkola w Sękowie
- doposażenie świetlicy
- zawody sportowe i edukacyjne dla mieszkańców
- powiększenie i modernizacja placu zabaw

Wilkowo: 19.675 zł
- doposażenie świetlicy wiejskiej i zakup ławek zewnętrznych
- projekt oświetlenia na ulicy Lipowej
- remont remizy strażackiej
- zawody sportowe i edukacyjne dla mieszkańców
- doposażenie miejscowej jednostki OSP

Zakrzewko: 14.074 zł
- remont drogi 
- oświetlenie wsi
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W związku z rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów z dnia 2 listopada 2020 r. wpro-
wadzającym formę pracy zdalnej dla pra-
cowników administracji publicznej infor-
mujemy, że Urząd Gminy Duszniki świad-
czy usługi publiczne dla mieszkańców
niezmiennie w stałych godzinach pracy. 

Harmonogram pracy na miejscu i pracy zdal-
nej pracowników urzędu został tak przygo-
towany, aby klienci mogli bezproblemowo
załatwiać swoje sprawy, w tym te wyma-
gające osobistego stawiennictwa. 
Miejscem wyznaczonym do obsługi klien-
tów jest Biuro Obsługi Interesantów, znaj-
dujące się w głównym holu urzędu. Zostało
ono wyposażone w urządzenie do bezdoty-
kowej dezynfekcji rąk oraz dwa oddzielne sta-
nowiska obsługi klientów. Ograniczono możli-
wość poruszania się osób z zewnątrz po ko-

rytarzach i biurach urzędu, jednak pracowni-
cy są do dyspozycji mieszkańców i udzielają
wszelkich informacji w wyznaczonych miejs-
cach obsługi. Wyjątkiem są sprawy dotyczące
ewidencji ludności i dowodów osobistych, któ-
re realizowane są bezpośrednio na stano-
wisku. W przypadkach zwiększania się liczby
osób oczekujących na załatwienie sprawy, wy-
znaczana będzie data i godzina spotkania 
z pracownikiem w celu jej załatwienia.
Mieszkańców i klientów, których sprawy nie
wymagają osobistej wizyty w urzędzie, za-
chęcamy do załatwiania spraw z wykorzysta-
niem środków komunikacji elektronicznej:
za pośrednictwem elektronicznej skrzynki
podawczej ePUAP urzędu 13m8d5icki lub na
adres e-mail urzad@duszniki.eu. Wszelkich
informacji udzielamy również telefonicznie
pod numerem 61 29 19 075.

Urząd Gminy Duszniki świadczy
usługi dla mieszkańców 

na dotychczasowych zasadach

26 listopada br. Rada Gminy Duszniki podjęła nową uchwałę sty-
pendialną. Poprzednia, uchwalona w czerwcu 2017 r. była podstawą
przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom przez prawie trzy
i pół roku.

Konieczność zmiany uchwały stypendialnej wynikała przede wszystkim
ze zmiany przepisów ustawy o systemie oświaty. Obecnie Stypendium
Wójta Gminy Duszniki może zostać przyzna-
ne tylko uczniom szkół podstawowych 
w Dusznikach, w Grzebienisku i w Sędzinku.
Zmiana przepisów ustawowych uniemożliwia
przyznawanie stypendium mieszkańcom
gminy uczącym się w innych szkołach niż
gminne. Będzie mógł je natomiast uzyskać
uczeń zamieszkujący inną gminę, ale uczący się w szkole na terenie Gmi-
ny Duszniki.
W związku z likwidacją gimnazjów zmieniona została podstawa progra-
mowa w szkołach podstawowych. Obecne klasy VII i VIII realizują program
wcześniej zaplanowany do realizacji w trakcie trzech lat gimnazjum. Rada
Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Dusznikach zwróciła uwagę, że zmia-
na systemu edukacji spowodowała większe obciążenie materiałem
uczniów klas VII  i VIII oraz zwróciła się do Wójta Gminy Duszniki z wnio-
skiem, by zróżnicować kryterium średniej ocen w tych klasach i przyjąć
taki system, jaki obowiązywał wcześniej dla uczniów klas gimnazjalnych.
Wójt Gminy Duszniki postanowił przychylić się do tego wniosku. Aktualna
uchwała precyzuje również dokładnie wymagane dane, które winny się
znaleźć we wniosku o stypendium oraz formę przekazywania stypendium
– przelew na rachunek bankowy.
Kto może otrzymać stypendium?
Uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Duszniki. Stypendium

można uzyskać za wysoką średnią na koniec semestru: minimum 5,40 
w klasach IV, V i VI oraz minimum 5,2 w klasach VII i VIII oraz za uzyskanie
jednego z pierwszych trzech miejsc w olimpiadach i konkursach przed-
miotowych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim. 
W jakiej formie jest przyznawane?
Stypendium ma formę nagrody pieniężnej, minimalnie 100 zł, a maksy-
malnie 500 zł. 

Co zrobić, aby otrzymać stypendium?
Należy spełnić określone kryteria: wysoka śred-
nia na koniec semestru bądź uzyskanie jednego
z pierwszych trzech miejsc w olimpiadach i kon-
kursach przedmiotowych na szczeblu ogólno-
polskim lub wojewódzkim. Kolejnym etapem jest
złożenie wniosku w urzędzie gminy lub w sekre-

tariacie właściwej szkoły z terenu Gminy Duszniki. Stypendium będzie przy-
znawane po zakończeniu semestru szkolnego, a podstawą jego przyznania
będą osiągnięcia z tego semestru.
Kiedy można składać wnioski?
Wnioski można składać do ostatniego dnia semestru.
Gdzie można znaleźć regulamin i formularz wniosku?
Regulamin przyznawania stypendium oraz formularz wniosku są dostępne
na stronie internetowej Gminy Duszniki www.duszniki.eu w zakładce „Stre-
fa Mieszkańca”, w Urzędzie Gminy Duszniki oraz w sekretariatach szkół pod-
stawowych w Dusznikach, Grzebienisku i Sędzinku.

UWAGA!!!
Z uwagi na wyjątkową sytuację i przesunięcie terminu ferii 

zimowych, które rozpoczną się tuż po przerwie świątecznej,
wnioski o stypendium za I semestr roku szkolnego 2020/2021

będą przyjmowane do piątku 29 stycznia 2021 r.

Nowe zasady przyznawania stypendiów
dla uzdolnionych uczniów

AKTUALNOŚCI

Stanowisko obsługi
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Mimo nieobecności uczestników, Warsztat Terapii Zajęciowej w Dusznikach działa pełną parą. Szukasz prezentu na święta? Zapoznaj
się z naszą ofertą! Przygotowaliśmy wiele ozdób bożonarodzeniowych, m.in. choinki, mikołaje, anioły oraz inne produkty: 
łapacze snów, magnesy, lampy, zawieszki, karmniki oraz witraże. Serdecznie zapraszamy do kontaktu: tel. 61 295 17 74.

Świąteczne upominki 
z Warsztatu Terapii Zajęciowej

AKTUALNOŚCI
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Książki dla osób słabowidzących
Nasza Biblioteka powiększyła swoją kolekcję o specjalną serię książek
z dużą czcionką dostosowaną do potrzeb seniorów i osób słabo-
widzących. Duża czcionka, odpowiedni układ i kontrast chroni oczy
i ułatwia czytanie. Mimo słabszego wzroku pragniesz zostać w kontakcie
z najnowszą literaturą? Odwiedź naszą Bibliotekę – Zapraszamy.
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INFORMATOR GMINY DUSZNIKIRELACJA Z ...

Mimo iż dusznicki CAK ze względu na panujący reżim sanitar-
ny jest chwilowo nieczynny, to jednak nadal pozostaje otwar-
ty na potrzeby kulturalne mieszkańców. 

Aby je zaspokoić, w niedzielę 29 listopada Biblioteka Publiczna i Cen-
trum Animacji Kultury w Dusznikach zaprosiła spragnionych sztuki wi-

dzów do sieci. Właśnie tam odbył się spektakl teatralny. Transmisja on-
line pozwoliła widzom uczestniczyć w wydarzeniu bez wychodzenia
z domu. Propozycją na niedzielny wieczór była sztuka pt. "Całe życie
w dresach". Tematem przewodnim historii była próba pokazania roli
kobiet - matek w środowisku osób niepełnosprawnych, z dystansem
i humorem, bez patosu i egzaltacji.

Kultura w sieci czyli spektakl teatralny on-line

11 listopada br. świętowaliśmy 102. rocz-
nicę odzyskania przez Polskę niepo-
dległości. W ubiegłych latach narodowe
święto było upamiętniane w Gminie Dusz-
niki uroczystym złożeniem kwiatów pod
Pomnikiem Walk i Męczeństwa w Dusz-

nikach przez delegacje samorządu, szkół,
ochotniczych straży pożarnych i lokal-
nych organizacji społecznych. 

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i za-
kaz zgromadzeń, tegoroczne Święto Niepo- dległości zostało uczczone złożeniem symbo-

licznych wiązanek kwiatów pod pomnikiem
przez Wójta Gminy Duszniki Romana Bogusia,
Przewodniczącego Rady Gminy Duszniki Mar-
ka Liszkowskiego, reprezentującą sołtysów Bar-
barę Jóźwiakowską oraz proboszcza parafii 
w Dusznikach ks. Stanisława Łopuszańskiego.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 



EKOdzieciaki 
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