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W 71. numerze Informatora…
Informator GmIny DusznIkI

W poprzednim wydaniu Informatora pisaliśmy o nowych połączeniach
autobusowych w gminie. W tym numerze zamieściliśmy wykaz aktualnych połączeń, w tym nowych kursów na trasie Duszniki – dworzec w Buku, które umożliwiają skorzystanie z połączeń kolejowych
z Buku do Poznania od 1 marca br. Szczegółowe informacje znajdują
się na sąsiedniej stronie Informatora.
W marcu ruszą kontrole przyłączy wodnych i kanalizacyjnych. Pracownicy Komunalnego Zakładu Budżetowego będą sprawdzać legalność przyłączy i wodomierzy zainstalowanych na nieruchomościach
na terenie gminy.
Na kolejnych stronach znajdą Państwo również informacje o pozyskanym przez gminę dofinansowaniu na przebudowę ulicy Stawnej

w Dusznikach, o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego oraz o możliwości wykorzystania osadów ściekowych do nawożenia gleby.
Zachęcamy również do przeczytania relacji z wydarzeń w lutym oraz
o wielkim sukcesie sportowym młodej lekkoatletki z Dusznik.
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach przygotowała dla mieszkańców ciekawą ofertę kulturalną. Dla Kobiet z okazji ich święta wystąpi Tomasz Grdeń. Osoby lubiące rękodzieło będą
mogły wziąć udział w rodzinnych warsztatach wiosennych, a najmłodsi w spektaklu o Kubusiu Puchatku. Czytelnikom Biblioteki polecamy
spotkanie autorskie z pisarką, dziennikarką i pszczelarką Martą Konek.
Marzec zakończymy muzycznie i nastrojowo koncertem pt. „Listy
miłosne”.
Zapraszamy do lektury i udziału w kulturalnych wydarzeniach.
Redakcja

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH
I SEGREGOWANYCH NA TERENIE GMINY DUSZNIKI W MARCU 2022

DATA

MIEJSCOWOŚĆ

Duszniki ulice: Broniewskiego, Chełmińska, Graniczna, Jakubowska, Jana Pawła II, Jaśminowa,
Kolejowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Nagietkowa, Niewierska, Nowotomyska, Ogrodowa, Orzechowa, 4 i 25 marca (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,
Powstańców Wlkp., Sportowa, Stawna, Szamotulska, Wąska, Wierzbowa

15 marca (wtorek)

Podrzewie, Sękowo

10 i 31 marca (czwartek)

Grzebienisko, Mieściska

9 i 30 marca (środa)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Wilkowo

16 marca (środa)

Sarbia, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie

18 marca (piątek)

Niewierz, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna, Wierzeja

3 i 24 marca (czwartek)

UWAGA !

Od dnia 1 lutego 2022 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

24,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym
w wysokości 3,00 zł miesięcznie od ustalonej dla danej nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (zmiana sposobu naliczania ulgi - 3,00 zł od nieruchomości).

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, 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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Nowe połączenia
komunikacyjne
Gminy Duszniki
z Poznaniem
AKTUALNOŚCI

Informator GmIny DusznIkI

Wprowadzenie nowych połączeń autobusowych z Dusznik do Poznania przez Tarnowo Podgórne oraz z Dusznik do dworca
kolejowego w Buku znacznie zwiększy
możliwości mieszkańców gminy dotarcia
do centrum Poznania oraz zachodniej jego
części.

Od 1 marca br. w dni nauki szkolnej uruchomiono 4 dodatkowe połączenia na trasie Duszniki - dworzec kolejowy w Buku - Duszniki.
W powiązaniu z połączeniami kolejowymi
umożliwi to mieszkańcom Dusznik, Sędzin,
Sędzinka i Zalesia dotarcie nie tylko do dworca Poznań Główny, ale również na Junikowo
i Górczyn. W sumie liczba połączeń Duszniki –
Poznań i Poznań – Duszniki zwiększyła się
w bieżącym roku z 13 do 19.

Podziękowania dla strażaków
- ochotników za pomoc mieszkańcom

W ostatnich tygodniach mieszkańcy Gminy Duszniki musieli się
zmierzyć z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Silny i porywisty wiatr przewracał drzewa, łamał gałęzie, zrywał dachy
i spowodował wiele zniszczeń i uszkodzeń budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich.

Zdjęcie z konta FB OSP Duszniki

W usuwaniu powalonych drzew, zabezpieczaniu zerwanych pokryć dachowych, oczyszczaniu dróg z konarów i gałęzi pomagali liczni
strażacy - ochotnicy z jednostek OSP z terenu gminy.
W imieniu mieszkańców Gminy Duszniki składam Strażakom
podziękowania za poświęcenie, ofiarność i stałą gotowość do niesienia pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.
Roman Boguś
Wójt Gminy Duszniki
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Gmina Duszniki pozyskała dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
17 lutego br. ogłoszono listę projektów, które zostały wybrane do
dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Znalazł się
na niej projekt zgłoszony przez
Gminę Duszniki na przebudowę
ulicy Stawnej w Dusznikach, który otrzyma dofinansowanie
w kwocie 667,5 tys. zł.
Przebudowa ulicy Stawnej w Dusznikach będzie polegała na wykonaniu
nawierzchni jezdni z kostki brukowej. W ramach przebudowy zostaną
również wykonane zjazdy, chodnik,
zatoka parkingowa oraz system odwodnienia. Całkowity koszt tej inwestycji został oszacowany na 1 mln
335 tys. zł, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowi 50% tych kosztów. Realizacja
przebudowy ulicy Stawnej została
zaplanowana na drugie półrocze 2022
roku.

Monitoring na terenie Gminy Duszniki
28 stycznia 2022 r. Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę
nr LIV/354/22 w sprawie zastosowania monitoringu wizyjnego
na terenie Gminy Duszniki. Celem monitoringu jest zabezpieczenie mienia Gminy Duszniki, zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

Monitoring wizyjny obejmuje następujące tereny przestrzeni publicznej
w miejscowości Duszniki:
- budynek i teren wokół budynku przy ul. Jana Pawła II 10 - budynek


z salą widowiskową Centrum Animacji Kultury; działka nr 596 i 595,
- budynek i teren wokół budynku przy ul. Jana Pawła II 8 - budynek zabytkowego dworku; działka nr 597,
- plac parkingowy i drogi dojazdowe do budynków przy ul. Jana Pawła
II 8 i 10b - plac pomiędzy Biblioteką Publiczną i Warsztatem Terapii Zajęciowej oraz fragment budynku i terenu przy Zespole Przedszkoli od
strony północno-wschodniej; działka nr 595, 596 i 594/1.
Treść uchwały oraz informacja o przetwarzaniu danych osób, które
znajdą się w obszarze monitorowanym, zostały zamieszczone na stronie gminy www.duszniki.eu w zakładce Gmina Duszniki / MONITORING
na terenie Gminy Duszniki.
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W marcu ruszą kontrole przyłączy
wodnych i kanalizacyjnych
Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach informuje, że 14 marca 2022 r.
rozpocznie kontrole sieci wodociągowo –
kanalizacyjnej. Kontrolowane będą umowy na dostawę wody i odbiór ścieków,
przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
oraz wodomierze, a także nielegalne
podłączenia wód deszczowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej.

Osoby dokonujące kontroli będą posiadać legitymacje służbowe oraz imienne upoważnienie. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół kontroli, który
podpisują kontrolujący i odbiorca usług.
Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach informuje, że odbiorcy posiadający niezalegalizowane przyłącza, którzy zgłoszą
ten fakt i dokonają legalizacji zawierając
umowę na dostawę wody i odbiór ścieków

W celu uniknięcia nieporozumień podczas
dokonywanych czynności kontrolnych i eksploatacyjnych, poniżej przedstawiamy wyciąg
z przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001
roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2028), na podstawie których będzie prowadzona kontrola.

grzywny do 5.000 złotych.
• Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym podlega karze grzywny
do 5.000 złotych.
• Kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
do wykonania czynności określonych w art.
7, podlega karze grzywny do 5.000 złotych.
• Kto bez uprzedniego zawarcia umowy,
o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega
karze ograniczenia wolności albo karze
grzywny do 10.000 złotych.

PODSTAWA PRAWNA
Zgodnie z art. 28 powyżej powołanej ustawy:
• Kto bez uprzedniego zawarcia umowy,
o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę
z urządzeń wodociągowych podlega karze

mogą uniknąć kar wymienionych w art. 8
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
• Obok orzeczenia kary organ orzekający
może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na
rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 złotych za
każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
• Orzekanie w sprawach o czyny, o których
mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie
przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Nawożenie gleby ustabilizowanym
komunalnym osadem ściekowym

Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach oferuje właścicielom gospodarstw rolnych, zlokalizowanych na terenie Gminy
Duszniki:

l bezpłatną dostawę ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (dostawa osadu realizowana jest zgodnie z kolejnością składania
wniosków przez poszczególnych rolników),
l bezpłatne badania gruntów, na których osady ściekowe będą stosowane,
l bezpłatne indywidualne laboratoryjne ustalenie dawkowania osadu,
l udostępnienie szczegółowych wyników badań
osadów oraz gruntów.
Czym jest ustabilizowany komunalny
osad ściekowy?
Komunalny osad ściekowy powstaje w wyniku
mechaniczno – biologicznego oczyszczania
ścieków. Posiada on postać ziemistą o walorach
użytkowych nawozu wapniowo – organicznego,
charakteryzującego się wysoką zawartością podstawowych składników nawozowych (azotu i fosforu) oraz obecnością makro- i mikroelementów.

Dzięki zabiegowi higienizacji wapnem palonym, uzyskany osad jest
bezpieczny pod względem sanitarnym, a jego ziemista konsystencja umożliwia rozprowadzenie go na powierzchni rolnej przy
użyciu sprzętu rolniczego.

Wykorzystanie osadu
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osad może być wykorzystywany:
l w rolnictwie pod uprawy zbóż,
l do rekultywacji terenów w tym
gruntów na cele rolne,
l do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji
kompostu,
l do uprawy roślin nieprzeznaczonych do
spożycia lub produkcji pasz.
Korzyści z zastosowania osadu
l osad ma cechy nawozu wysoko organicznego, jest bogaty w łatwo przyswajalne związki fosforu, azotu oraz wapnia, ma właściwości zbliżone
do obornika,

l obniżenie dawki lub całkowita rezygnacja
z kosztownych nawozów mineralnych = obniżenie kosztów produkcji rolnej,
l bezpośredni wpływ na zwiększenie plonów,
l odkwaszenie gleby dzięki zawartości wapnia.
Rolników zainteresowanych nawożeniem
gruntów osadem z Oczyszczalni Ścieków
prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Komunalnego Zakładu Budżetowego
pod numerem 50 595 51.
5

Informator GmIny DusznIkI



KULTURA

KULTURA

Informator GmIny DusznIkI



Informator GmIny DusznIkI

8

KULTURA

KULTURA

Informator GmIny DusznIkI

9

„Zapiski amoralnego moralisty”
- spektakl teatralny dla dorosłych
na motywach jego powieści„Fetysze Izydora
Bluma”.

W przeddzień święta zakochanych Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
w Dusznikach zaprosiła mieszkańców gminy na spektakl Mariusza Marczyka oparty

Tłem historii była opowieść o mężczyźnie (w tej
roli Mariusz Marczyk) - mocno zestresowanym
nauczycielu, który uległ urokowi pewnej części damskiej garderoby, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że stał się właścicielem największych w Europie wschodniej zakładów
pończoszniczych. Bohater opowieści uczestniczył w seansach z psychoterapeutką Christine
(Monika Chrzanowska), podczas których opowiadał jej o swoim życiu, małżeństwie i o pielgrzymkowych przygodach z niejaką Jadzią. Jed-

„Kropka w kropkę” i Teatr
Kulturka na scenie BPiCAK
w Dusznikach

Wtorkowe popołudnie 15 lutego było
niesamowitą podróżą w czasie. Za sprawą
aktorów Teatru Kulturka mali widzowie
mogli dowiedzieć się jak było i jak żyło się
w latach 20-tych ubiegłego wieku i jak dla
porównania wygląda świat współczesny.
Przewodnikami po obu epokach były Kropka
i Zuzia, dziewczynki zakochane w tańcu
i w muzyce oraz czarodziej, zręcznie podróżujący między światami obu bohaterek.
Swingowa Kropka, współczesna Zuzia i zabawny czarodziej oczarowali zgormadzoną
publiczność swoją energią i humorem.
10

nak najistotniejszym tematem rozmów pozostawało jego szaleństwo i obsesja na punkcie pończoch i rajstop.

RELACJA Z ...
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Sukces sportowy
lekkoatletki z Dusznik
W styczniowym wydaniu Informatora, w artykule o sukcesach lekkoatletów z klubu UKS
Olimp Duszniki, wspominaliśmy również
o nadziejach pokładanych w byłej już zawodniczce klubu, która
kontynuuje z sukcesami swoją przygodę
z lekką atletyką w MKS
Juvenia Puszczykowo.

Julia Nobik ze srebrnym medalem Mistrzostw Polski

W pierwszych w tym
Julia Nobik (pierwsza od lewej) przed startem
roku zawodach mistw biegu przez płotki
rzowskich w lekkiej atletyce - Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów i juniorów młodszych,
rozegranych w dniach 11-13 lutego w Rzeszowie, mieszkanka Dusznik
Julia Nobik odniosła wielki sukces zdobywając srebrny medal w pięcioboju. W zawodach halowych jest to najtrudniejsza dla zawodniczek
konkurencja lekkoatletyczna. Jednego dnia dziewczęta muszą wystartować w pięciu różnych konkurencjach, startując praktycznie co godzinę.
Julia, startując w kategorii U18, osiągnęła łączny wynik 3382 punkty, uzyskując w poszczególnych konkurencjach następujące wyniki: 60 m przez
płotki - 9,31 s (rekord życiowy), pchnięcie kulą - 10,58 m (rekord życiowy), skok w dal - 5,49 m, skok wzwyż - 158 cm, bieg na 800 m – 2:41,40
sek. Warto dodać, że nasza medalistka po skończeniu Szkoły Podstawowej w Dusznikach reprezentuje klub Juvenia Puszczykowo, a jej aktualnym trenerem jest Jarosław Jagaciak.

Dusznicki
Sztab WOŚP
zebrał
49297,75 zł
To nie był łatwy Finał. Mimo to mieszkańcy
gminy Duszniki pokazali wielkie serce.
Dzięki Waszemu wsparciu udało się zebrać
piękną kwotę 49297,75 zł na rzecz Fundacji WOŚP i tym samym pobić kolejny rekord. Dusznicki Sztab WOŚP raz jeszcze
składa serdecznie podziękowania wolontariuszom, strażakom, nauczycielom,
opiekunom i darczyńcom - bez Was, sukces ten byłby niemożliwy.
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CZY ZNASZ TO MIEJSCE?
fotograﬁe z gminy - rozwiąż zagadkę
Mieszkaniec, który jako pierwszy prześle prawidłową informację na temat miejsca na fotografii, otrzyma od redakcji upominek. Przypominamy jednocześnie,
że elektroniczne wydanie Informatora jest zamieszczane na stronie
duszniki.esamorzad24.pl w dniu przekazania papierowych wydań na pocztę.

Odpowiedzi z określeniem miejscowości albo bliskości jakiegoś charakterystycznego miejsca lub punktu na mapie gminy należy przesłać na adres e-mail
redakcji: informator@duszniki.eu

Dla osoby, która jako pierwsza prześle poprawną lokalizację mamy zestaw
upominkowy gadżetów promujących gminę.

Rozwiązanie zagadki z 70. wydania Informatora

Fotografia przedstawiała przydrożny krzyż w Niewierzu przy drodze do
Chełminka, na rozwidleniu ulic Parkowej i Zielonej.

Pierwszą prawidłową odpowiedź przesłała Maria Rychła z Niewierza. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy przesyłali odpowiedzi.

Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym

SARBIA, cz. II, ostatnia

Najdek Ignacy
Rodzice: Andrzej; ur. 1896-01-16.
Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku. Od 27
grudnia 1918 r. do 18 lutego
1919 r. w Kompanii Opalenickiej
walczył pod Zbąszyniem, Strzyżewem, Nową Wsią, Zębowem
i Krzyżkówkiem, pod dowództwem Klemczaka. Od 19 lutego
1919 r. do 14 lipca 1921 r. początkowo walczył pod Zbąszyniem, a w marcu 1919 r. został
wcielony do 5 Kompanii 2 Batalionu 61 Pułku Wlkp. w stopniu
plutonowego. Prowadził wyszkolenie w pułku oraz służbę
wartowniczą i patrolową. 14 lipca
1921 r. zwolniony został z wojska do
rezerwy i wstąpił do Domu Turystycznego
jako portier.

Najdek Władysław
Rodzice: Andrzej, Agnieszka; ur. 1901-05-02.
Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w Kompanii
Opalenickiej, którą dowodził Edmund Klemczak i pełnił służbę
w 17 kompanii telegraficznej w Poznaniu.

Nowaczyk Antoni
Rodzice: Jan, Antonina ; ur. 1900-12-10.
Brał czynny udział jako ochotnik z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim od 27 grudnia 1918 r. w oswobodzeniu Poznania, a od
1

5 stycznia do 18 lutego 1919 r. w Kompanii Bukowskiej w walkach pod Zbąszyniem i Międzychodem. Następnie został przydzielony do 7 Kompanii 2 Pułku Strzelców Wielkopolskich skąd wrócił jako kapral i inwalida
wojenny.
Rosiński Leon
Rodzice: Adam, Maria; ur. 1899-06-22.
Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim w 15 batalionie
saperów, późniejszym 7 Pułku Saperów
pod dowództwem ppłk. Butlera od 19
stycznia 1919 r. w walkach na odcinkach
Piskornia, Rawicz, Rynarzewo, Szubin,
Kcynia i Bydgoszcz. Po zakończeniu powstania pozostał w wojsku do 18 kwietnia 1923 r. w stopniu kaprala.

Sałata Jakub
Rodzice: Wojciech, Michalina Maczkowiak; ur. 1893-07-02.
Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim jako
plutonowy. Prowadził pluton na odcinkach Zatom, Gralewo, Chobienice, Grójec. Wyróżniał się wielką odwagą, za co
został przeniesiony do 7. Dywizji Żandarmerii Wojskowej jako
plutonowy. 7 kwietnia 1921 r. został bezterminowo urlopowany.

Wojciechowski Stanisław
Rodzice: Stanisław, Wiktoria; ur. 1899-09-30.
Brał czynny udział jako ochotnik z bronią w ręku w Kompanii
Pniewskiej od 9 stycznia do 18 lutego 1919 r.

Źródło: Towarzystwo Miłośników Ziemi Dusznickiej,
https://tmzd.pl.tl/Odznaczeni.htm

