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INFORMATOR GMINY DUSZNIKI OD REDAKCJI

W 60. numerze Informatora…

Oddajemy w Państwa ręce sześćdziesiąte wy-
danie Informatora. Znajdą w nim Państwo spo-
ro ważnych dla gminy informacji. Szczególnie
zachęcamy do zwrócenia uwagi na zasady pra-
widłowej segregacji odpadów. W ostatnich ty-
godniach wpłynęły do urzędu informacje od
firmy odbierającej odpady o przypadkach
niewłaściwego segregowania śmieci przez
mieszkańców gminy.  
Ruszył już nabór wniosków o przyznanie
świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.
W związku ze zmianą przepisów, wymagane

jest ponowne złożenie wniosku w odpo-
wiednim terminie. Więcej informacji znajdą
Państwo w Aktualnościach.
Wkrótce rusza Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021. Będzie on trwał od
1 kwietnia do 30 czerwca, a udział w nim bę-
dzie obowiązkowy. Zachęcamy do przeczytania
materiału informacyjnego, który wyjaśnia w jaki
sposób i gdzie można spełnić ten obowiązek.
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kul-
tury, pomimo funkcjonujących nadal obost-
rzeń, przygotowała kilka propozycji zajęć
i warsztatów dla mieszkańców. Z okazji nad-
chodzącego Dnia Kobiet, w niedzielę 7 marca

BPiCAK zaplanowała koncert na żywo pt. „Pio-
senka jest dobra na wszystko”. Z uwagi na ogra-
niczoną ilość miejsc, zachęcamy do szybkiej re-
zerwacji wejściówek.
31 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy miała swój 29. Finał. Choć odmienny 
od tych, które znaliśmy wcześniej, zgromadził
wiele osób o szczodrym i otwartym sercu.
Dusznicki Sztab WOŚP zebrał prawie 25 tys. zł.
Więcej informacji o wydarzeniach, które odbyły
się w styczniu i lutym znajdą Państwo w dzia-
le „Relacja z…”.
Zapraszamy do lektury.

Redakcja

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH 
I SEGREGOWANYCH NA TERENIE GMINY DUSZNIKI 

W MARCU i KWIETNIU 2021
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 

12 marca, 2 i 23 kwietnia (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 

2 i 23 marca, 13 kwietnia (wtorek)

Podrzewie, Sękowo 18 marca, 8 i 29 kwietnia (czwartek)

Grzebienisko, Mieściska 17 marca, 7 i 28 kwietnia (środa)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Wierzeja, Wilkowo 3 i 24 marca, 14 kwietnia (środa)

Sarbia, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 5 i 26 marca, 16 kwietnia (piątek)

Niewierz, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna 11 marca (czwartek), 31 marca 

Redakcja: Emilia Gogołkiewicz-Kołecka (redaktor naczelna), Anna Repak, Joanna Dura, Dorota Walicka, Izabela Starosta.
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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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!

Stawka opłaty za odbiór odpadów pozostaje niezmieniona: 
12 zł od mieszkańca lub 11 zł od mieszkańca przy zadeklarowaniu kompostowania bioodpadów.
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W grudniu i w styczniu Rada Gminy Duszniki
obradowała na trzech sesjach. Dwie z nich,
33. i 34., odbyły się 29 grudnia ubiegłego
roku, natomiast 35. sesja 19 stycznia tego
roku. W grudniowych sesjach uczestniczyło
14 radnych (radny Tomasz Ćwian był nie-
obecny), a w styczniu udział w sesji wzięło
13 radnych (nieobecni byli radni Paweł He-
nicz i Andrzej Danielczak). Obie sesje odbyły
się w trybie stacjonarnym w sali sportowej
przy ul. Broniewskiego w Dusznikach, 
z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

Pierwsza z nich była jedną z najważniejszych, bo-
wiem uchwalono na niej budżet Gminy Duszniki
na 2021 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową
(WPF) na lata 2021-2029 – dwa najważniejsze in-
strumenty finansowe, umożliwiające działanie
gminy w tym roku. O budżecie gminy w 2021 r.
pisaliśmy szczegółowo w poprzednim, stycz-
niowym wydaniu Informatora.

Kolejna sesja poświęcona była podjęciu aż
czternastu uchwał. Dotyczyły one:
�budżetu 2020 i wydatków z nim związanych

(3 uchwały),
� przeznaczenia środków finansowych po-

chodzących z umorzenia części pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej,
� zmiany Regulaminu dostarczania wody

i odprowadzania ścieków,
�Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych rok
2021,

� utworzenia związku powiatowo-gminne-
go "Wielkopolski Transport Regionalny" 
i przyjęcia jego statutu (2 uchwały),

�wyrażenia zgody na odpłatne ustanowie-

nie służebności przesyłu (2 uchwały),
� przekazania petycji Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji (2 uchwały),
� zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy

Duszniki i komisji stałych na rok 2021 
(2 uchwały).

Na styczniowej sesji radni podjęli tylko dwie
uchwały, które wprowadzały konieczne zmiany
w aktualnej uchwale budżetowej i WPF.

Z PRAC RADY GMINY
35. sesja Rady Gminy Duszniki

DYŻURY PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Przewodniczący 

Rady Gminy Duszniki 

Marek Liszkowski

przyjmuje mieszkańców
w sprawach skarg, wniosków i petycji

w każdy wtorek od 14.00 do 15.30
w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1
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20 stycznia zakończył się remont schodów za-
bytkowego dworku w Dusznikach, który
jest siedzibą instytucji gminnych - Centrum
Animacji Kultury, Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej oraz filii Poczty Polskiej. 

Początkowo inwestycja miała obejmować bu-
dowę pochylni dla osób niepełnosprawnych.
Okazało się jednak, że przeprowadzenie tego re-
montu było niemożliwe. Konstrukcja schodów
została w przeszłości błędnie wykonana. 
W związku z tym, konieczne stało się zaprojek-
towanie nowych schodów z bezpiecznym i kom-

fortowym podjazdem dla osób niepełnospraw-
nych oraz wyłonienie nowego wykonawcy. Scho-
dy zostały zaprojektowane i zbudowane zgodnie
ze sztuką budowlaną i zaleceniami konserwato-
ra zabytków, dzięki czemu wpisują się w zabyt-
kowy charakter dworku. Wydłużyło to jednak czas

realizacji prac budowlanych i przez kilka miesię-
cy korzystanie z wejścia do budynku było utrud-
nione. Prace budowlane rozpoczęły się pod ko-
niec października ubiegłego roku i trwały trzy mie-
siące. Koszt budowy schodów z pochylnią dla osób
niepełnosprawnych wyniósł 236,5 tys. zł.

Zakończył się
remont 

schodów
dworku 

w Dusznikach

AKTUALNOŚCI
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Wszystkim nam zależy, aby powstawały
nowe drogi z bezpiecznymi i dobrze oś-
wietlonymi chodnikami dla pieszych, aby
kolejne miejscowości miały kanalizację, 
a szkoły nowoczesne
wyposażenie i pomoce
naukowe.

Jakość życia zależy od
nas samych!
Każdego roku w gminie
Duszniki przybywa kolej-
nych mieszkańców. Wielu
z nich nie zmienia wcześ-
niejszego adresu zamel-
dowania, a wtedy część
ich podatku trafia do innej
gminy. Ci mieszkańcy rów-
nież chcą mieć dogod-
niejsze warunki do miesz-
kania. Stąd apel Wójta Gmi-
ny Duszniki, aby ich po-
datki trafiały do budżetu
gminy, w której mieszkają.
Nie trzeba się przemeldo-
wać. W sytuacji, gdy po-

datnik wskazuje jako miejsce zamieszkania
gminę Duszniki, aż 38 % jego podatku docho-
dowego trafia do budżetu gminy. 

Co zrobić, by część podatku trafiła 
do budżetu gminy?
Przy wypełnianiu rocznego zeznania podat-
kowego wystarczy w PIT wskazać adres za-
mieszkania w ostatnim dniu roku podatko-
wego. W tym celu należy też wypełnić i złożyć
w Urzędzie Skarbowym aktualizację ZAP-3. 
Adres zamieszkania należy wpisać w części B.2
formularza ZAP-3. 
Dopełnienie tej formalności spowoduje, że po-
datki mieszkańców mieszkających w tej gmi-
nie pomogą w jej rozwoju.

Przekaż swój podatek
tam, gdzie mieszkasz!

30 listopada 2020 r. zakończył się trwający trzy miesiące Powszechny Spis Rolny 2020
– najważniejsze badanie polskiego rolnictwa realizowane raz na dziesięć lat. Spisano
niemal 98% gospodarstw rolnych z całego kraju, z czego blisko jedna piąta gospo-
darstw skorzystała z możliwości samospisu przez Internet. To udowadnia, że polskie
gospodarstwa rolne rozwijają się, wykorzystują technologię w większym stopniu
niż 10 lat temu i stają się coraz bardziej nowoczesne.

W trakcie spisu Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił ogólnopolski konkurs na
gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu. Gmina
Duszniki zajęła w nim IV miejsce w kraju.

Gmina Duszniki na IV miejscu w Polsce
w Powszechnym Spisie Rolnym
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Począwszy od 2021 r., prawo do świadcze-
nia wychowawczego będzie ustalane na
roczny okres świadczeniowy trwający od 
1 czerwca do 31 maja następnego roku ka-
lendarzowego.

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach
programu “Rodzina 500+” będzie trwał od 
1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.
W związku z rozpoczynającym się od 
1 czerwca 2021 r. nowym okresem świad-
czeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór
wniosków o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego na nowy okres.
Aby uzyskać prawo do świadczenia wycho-
wawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski
można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą
elektroniczną czyli przez Internet za pośred-
nictwem portalu Ministerstwa Rodziny empa-
tia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektro-
niczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwiet-
nia 2021 r. także drogą tradycyjną (papie-
rową), czyli osobiście w Gminnym Ośrodku

Pomocy Społecznej w Dusznikach lub za po-
średnictwem poczty.
Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wy-
chowawcze na nowy okres w terminie do 30
kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego oraz wypłata przyzna-
nego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi
najpóźniej do 30 czerwca 2021r.
Tak przedstawiają się poszczególne terminy
składania i rozpatrywania wniosków na nowy
okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wy-
chowawczego w zależności od miesiąca
złożenia wniosku:
- złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień
2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata
przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec
nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.

- złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że
ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, 
z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej
do dnia 31 lipca 2021 r.
- złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza,
że ustalenie i wypłata przyznanego świadcze-
nia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi naj-
później do dnia 31 sierpnia 2021 r.
- złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że
ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, 
z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi naj-
później do dnia 30 września 2021 r.
- złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza,
że ustalenie i wypłata przyznanego świadcze-
nia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi
najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Pamiętaj, aby złożyć wniosek na 500+
Nowe terminy składania wniosków o świadczenia wychowawcze w 2021 r.

27 stycznia br. w Urzędzie Gminy Duszniki odbyło się spotkanie
z Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dusznikach. Był to ostatni
dzień pracy Izabeli Cieślewicz, która postanowiła przejść na
emeryturę. 

Wójt Roman Boguś po-
dziękował jej za zaan-
gażowanie na rzecz szkoły
i uczniów i podkreślił, że jej
praca przypadła na bardzo
trudny czas reformy oś-
wiatowej likwidującej gim-
nazja i wprowadzającej oś-
mioklasową szkołę pod-
stawową. W spotkaniu 

z dyrektor Izabelą Cieślewicz uczestniczyła również Iwona Liczbańska,
która zastąpiła Izabelę Cieślewicz na stanowisku dyrektora szkoły 
w Dusznikach.
Izabela Cieślewicz rozpoczęła pracę 1 września 2015 r. jako dyrek-

tor Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego Dusznikach.
W 2017 r. zapoczątkowano reformę oświatową, która wymogła
połączenie szkoły podstawowej z gimnazjum. Stanowisko dyrektora
połączonej jednostki, zgodnie z przepisami, objęła Izabela Cieśle-
wicz. W listopadzie 2018 r. szkole uroczyście nadano imię Po-
wstańców Wielkopolskich. 

Podziękowania dla Dyrektor Izabeli Cieślewicz

AKTUALNOŚCI
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W ostatnich tygodniach do urzędu wpływają
zgłoszenia od firmy odbierającej odpady od
mieszkańców gminy oraz zdjęcia doku-
mentujące nieprawidłową segregację od-
padów w kilku nieruchomościach. 

Do ich właścicieli zostały przesłane pisma infor-
macyjne z prośbą o prawidłową segregację
śmieci. W przypadku dalszychproblemów 
z właściwą segregacją, wójt będzie zobowiąza-
ny wydać decyzje podwyższające opłatę za od-
biór odpadów. Opłata, zamiast 12 zł, będzie
wynosić 25 zł miesięcznie za osobę przez kolej-
ne 6 miesięcy.
Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzy-
maniu czystościi porządku w gminach obo-
wiązkiem właścicieli nieruchomości jest zbiera-
nie odpadów komunalnych powstałych na te-
renie nieruchomości w sposób selektywny.
Jak właściwie segregować odpady pokazuje
ulotka na sąsiedniej stronie.

Urząd przypomina o właściwej
segregacji odpadów

AKTUALNOŚCI

Gmina Duszniki zorganizowała zbiór-
kę odpadów z folii rolniczych, siatki
i sznurka do owijania balotów, opa-
kowań po nawozach i opakowań typu
big bag. Zbiórka była współfinanso-
wana przez Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska. 

Mogli z niej skorzystać wszyscy rolnicy 
z terenu gminy, którzy mieli problem z uty-
lizacją folii pozostających z działalności rol-
niczej. Folia i inne odpady rolnicze były
przyjmowane nieodpłatnie na terenie
PSZOK-u w Dusznikach od 11 do 19 lute-
go br. W ciągu 7 dni akcji zebrano 
w sumie 211 ton folii i innych odpadów 
od rolników. 
Rolnicy, którzy skorzystali z możliwości
bezpłatnego oddania odpadów muszą pa-
miętać, że jest to pomoc  „de minimis”  w rol-
nictwie, która umniejsza przysługujący 
w tym zakresie limit pomocowy. 
Pomoc ta będzie wyliczana na podstawie
ilości oddanych odpadów (484,92 zł za
tonę).

Gmina umożliwiła
nieodpłatne 
pozbycie się 

folii rolniczych

Przykłady niewłaściwej segregacji
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Karnawał to czas zabaw i balów, także dla najmłodszych. Koloro-
we stroje, bajeczny wystrój i skoczna muzyka - w takiej  atmosfe-
rze bawiły się dzieci 4 lutego br. podczas balu karnawałowego. 

Przedszkolaki z dumą prezentowały przygotowane kostiumy. Z wielką
ochotą uczestniczyły również w tańcach i zabawach. Na twarzach wszyst-
kich malował się uśmiech, który nie znikał mimo chwilowego zmęczenia.
Bal był okazją do zintegrowania dzieci i pozostawił wiele niesamowitych
wrażeń. Kolejny już za rok!!! Tekst i zdjęcia: OP w Sędzinku

Bal karnawałowy w przedszkolu w Sędzinku

W przedszkolach w Podrzewiu i w Sękowie zorganizowano zbiór-
kę karmy dla  zwierząt ze Schroniska Zwierzakowo w Posadówku.
Przez dwa miesiące dzieci z rodzicami mogły przynosić dary dla
zwierząt do przedszkola. Zbiórka się udała i po raz kolejny mogliśmy

przekazać do schroniska sporo podarków. Warto dodać, że Przed-
szkole w Podrzewiu zbiórkę tę organizuję co roku już od 7 lat, za-
wsze czuwa nad nią Pani Dorota Żarna. 

Przedszkola w Podrzewiu i w Sękowie pomagają!
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31 stycznia br. Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy zagrała już po raz 29. Sztab
WOŚP działał przy Bibliotece Publicznej 
i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach.
15 grudnia ruszyła zbiórka do puszek sta-
cjonarnych zlokalizowanych w 10 
punktach na terenie gminy Duszniki. 

Możliwe było również wpłacanie pieniędzy
przez eSkarbonkę. Ponadto, od 23 grudnia
2020 r. do 7 lutego 2021 r. na stronie Allegro
trwały licytacje przedmiotów przekazanych
przez WOŚP oraz osoby prywatne. W dniu finału,
31 stycznia, 18 wolontariuszy wyruszyło na uli-
ce gminy, by także włączyć się w finałową
zbiórkę pieniędzy. Dzięki zaangażowaniu
wszystkich zebraliśmy kwotę 24895,82 zł. 
Dziękujemy!!! 

29. Finał WOŚP już za nami
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Od 6 lat w kościele parafialnym w Sędzinach
powstaje wyjątkowa szopka bożonarodze-
niowa. Pomysł budowy spektakularnych
konstrukcji i aranżacji biblijnych scen zapo-
czątkował proboszcz sędzińskiej parafii ks.
Sławomir Pawlicki. 

Pierwsza taka szopka powstała w 2015 roku. Każda
kolejna jest większa od poprzedniej i zaskakuje
nowymi grotami, instalacjami
i ich bohaterami. Od samego
początku w budowie i wypo-
sażaniu szopki proboszczowi
wiernie pomagali parafianie.
Co roku przekazują oni kolej-
ne figury, urządzenia, ozdoby
oraz składają ofiary pieniężne,
za które kupowane są mate-
riały do budowy następnej

szopki. Budowa aktualnej szopki rozpoczęła się
na początku grudnia i trwała do samych świąt
Bożego Narodzenia. Jedenastu parafian niemal
każdego dnia, zazwyczaj po wieczornej Mszy Św.,
pracowało z proboszczem w kościele przy bu-
dowie konstrukcji i poszczególnych scenografii.

W dekorowanie były włączone również dzieci.
Centralnym punktem szopki jest grota ze żłóbkiem
i  figurami przedstawiającymi Świętą Rodzinę. Po
bokach kościoła rozciągają się groty tematyczne
i sceny przedstawiające postaci świętych, anioły
i zwierzęta. Wkomponowano w nie m.in. platformy
obrotowe, młyn wodny, źródełka z wodą, ruchome
figury. Jedną z nich jest dzwonnik zrobiony przez
parafian, który dzwoni na powitanie przy-
chodzących do szopki. Do budowy i wykończe-
nia szopki użyto wielu materiałów, w tym drew-

no konstrukcyjne, ogromne ilości papieru imi-
tującego skały, a całości dopełniają naturalne ma-
teriały i rośliny, w tym pnie drzew, gałęzie i cho-
inki. Przy grocie patrona parafii – św. Wojciecha
wyeksponowano kolekcję starych lalek w trady-
cyjnych strojach ludowych. Lalki zostały znalezione
w magazynie, a ich oryginalne stroje były moc-
no zniszczone. Jedna z parafianek podjęła się od-
tworzenia oryginalnych strojów. Można je ak-
tualnie oglądać jako ludowy akcent szopki. 

Jedyna w swoim rodzaju
- szopka bożonarodzeniowa w Sędzinach 
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14 lutego był dla przedszkola
w Sędzinku prawdziwym
dniem miłości i przyjaźni. Pod-
czas świętowania nie zabrakło
sercowych kolorowanek, spon-
tanicznych emocji oraz pozy-
tywnych uczuć. 

Na koniec tego czerwonego dnia
każde dziecko otrzymało walen-
tynkę: pysznego lizaka i balonika.
Dzień Walentynowy w grupie starszaków i maluszków z pewnoś-
cią należał do udanych.     Tekst i zdjęcia: Przedszkole w Sędzinku

Walentynki przedszkolaków z Sędzinka

Z myślą o najmłodszych wkomponowano 
w szopkę liczne interaktywne zabawki: małe
zwierzątka, pieski, kotki oraz śpiewające i grające
skarbonki z aniołami. Wiele z tych postaci do-
czekało się swojego imienia, np. osiołek Abi,
który śmiejąc się rusza główką, pokazuje ząbki 
i macha ogonkiem, czy sporych rozmiarów
wielbłąd Władek, na którego dzieci mogą usiąść
i sfotografować się z nim.
W okresie świątecznym, aż do początku lutego,
sędziński kościół odwiedza wiele osób, nie tylko
samych parafian. Odwiedzający przyjeżdżają 

z całej Wielkopolski. W pierwsze i drugie święto
Bożego Narodzenia kościół był otwarty do pó-
źnych godzin wieczornych. Później można ją
było oglądać po każdej Mszy Św. aż do 6 lutego.
Dzięki temu wszyscy zainteresowani mogli obej-
rzeć dzieło proboszcza i parafian. 
Warto również wspomnieć, że poprzednia
szopka wybudowana w 2019 roku uzyskała
I miejsce w II Edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su na Parafialną Szopkę Bożonarodzeniową, 
a obecna została zgłoszona do aktualnej, trze-
ciej edycji konkursu.  
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