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W 72. numerze Informatora…
Poprzednie wydanie Informatora było przygotowywane kiedy jeszcze
nikt nie dopuszczał do siebie myśli, że tuż za naszą granicą lada dzień
może rozpocząć się wojna. 24 lutego świat zmienił się ponownie. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, to kolejny po pandemii sprawdzian naszej odpowiedzialności, wrażliwości, empatii i człowieczeństwa. Stajemy kolejny raz w obliczu trudnych wyzwań i problemów, z którymi
przyjdzie nam się mierzyć przez kolejne miesiące, a może lata.
W naszej gminie nie brakuje ludzi o wielkim sercu, otwartych na potrzeby Ukraińców, którzy z dnia na dzień zostali pozbawieni domu
i prawa do życia w pokoju i bezpieczeństwie. Mieszkańcy gminy przy-

jęli pod swoje dachy wielu uchodźców, którym potrzebna jest teraz
szeroka pomoc. W tym wydaniu przygotowaliśmy najważniejsze informacje o tym, co, jak i gdzie załatwić w pierwszej kolejności.
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury zaplanowała
w kwietniu warsztaty wielkanocne, spektakl teatralny dla dzieci oraz
magiczny wieczór z piosenkami Edith Piaf. Liczymy, że znajdą Państwo
czas na udział w tych wydarzeniach i gorąco do tego zachęcamy.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim mieszkańcom oraz ich ukraińskim gościom zdrowia, spokoju i nadziei na lepsze jutro.
Redakcja

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH

I SEGREGOWANYCH NA TERENIE GMINY DUSZNIKI W KWIETNIU 2022
DATA

MIEJSCOWOŚĆ

Duszniki ulice: Broniewskiego, Chełmińska, Graniczna, Jakubowska, Jana Pawła II, Jaśminowa,
Kolejowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Nagietkowa, Niewierska, Nowotomyska, Ogrodowa, Orzechowa, 15 kwietnia (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

5 i 26 kwietnia (wtorek)

Podrzewie, Sękowo

21 kwietnia (czwartek)

Grzebienisko, Mieściska

20 kwietnia (środa)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Wilkowo

6 i 27 kwietnia (środa)

Sarbia, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie

8 i 29 kwietnia (piątek)

Niewierz, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna, Wierzeja

14 kwietnia (czwartek)

UWAGA !

Aktualna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 24,00 zł miesięcznie od każdego
mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Nowa stawka obowiązuje od 1 lutego 2022 r.
Osoby, które za miesiąc styczeń br. pomyłkowo opłaciły wyższą stawkę, prosimy o pomniejszenie wpłaty
w kolejnym miesiącu o nadpłaconą różnicę.
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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Szanowni Mieszkańcy Gminy Duszniki!

Życzymy Wam zdrowych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych, spędzonych w rodzinnej
i radosnej atmosferze.
Niech ten świąteczny czas będzie
dla Państwa źródłem radości, nadziei
oraz wiary w lepsze jutro.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki
Marek Liszkowski

AKTUALNOŚCI

Wójt Gminy Duszniki
Roman Boguś

Koordynacja pomocy humanitarnej
dla Ukrainy - narada samorządowców

W niedzielę 27 lutego br. została zorganizowana wideokonferencja samorządowców z terenu powiatu szamotulskiego z Wojewodą Wielkopolskim na temat bieżącej sytuacji na Ukrainie
i działań pomocowych, jakie będą prowadzić samorządy. Gminę
Duszniki reprezentował wójt Roman Boguś.

Wojewoda Wielkopolski przekazał informację, że rząd uruchamia mechanizm
koordynacji pomocy humanitarnej przekazywanej na Ukrainę. W każdym
powiecie powstał punkt, skąd zebrane w gminach artykuły i produkty trafią bezpośrednio do Ukrainy. Zajmie się tym Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.
W Wielkopolsce działają już finansowane przez rząd i prowadzone przez
urząd wojewódzki miejsca dla uchodźców z Ukrainy, zapewniające nocleg i wyżywienie. W Poznaniu, na dworcu centralnym działa też punkt informacyjny dla Ukraińców, w którym mogą oni uzyskać pomoc w zakwaterowaniu oraz wszelkie niezbędne wsparcie i potrzebne informacje.
Wójt Roman Boguś podjął natychmiastową decyzję o utworzeniu gminnego punktu zbiórki w Dusznikach, do którego mieszkańcy chcący pomóc
Ukraińcom mogą przynosić żywność, artykuły pierwszej potrzeby i najpotrzebniejsze rzeczy.
Kolejna wideokonferencja odbyła się 9 marca br. Samorządowcy rozmawiali z Wojewodą o organizacji miejsc noclegowych dla uchodźców w obiektach zbiorowych. Wojewoda przybliżył statystykę zorganizowanych
miejsc w województwie wielkopolskim, a także sposób ich finansowania.
Poinformowano także o trwających pracach nad aktualizacją bazy danych
o potencjalnych miejscach pobytu.

Zbiórka dla obywateli Ukrainy - podziękowania dla mieszkańców
1 marca br. w sali sportowej przy ul. Sportowej 2 w Dusznikach
ruszył punkt zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy i produktów dla
obywateli Ukrainy.
Mieszkańcy gminy przynosili wiele artykułów
pierwszej potrzeby, m.in.
żywność w puszkach
i suchą, kaszki dla dzieci,
środki czystości i higieny
osobistej, pieluchy dla
niemowląt, koce, kołdry
i śpiwory, wodę butelkowaną i wiele innych.

Wszystkim Darczyńcom składamy wielkie podziękowanie za okazanie serca i solidarności obywatelom Ukrainy w potrzebie.
Artykuły te w pierwszej kolejności zostały udostępnione uchodźcom,
którzy przyjechali do naszej gminy. Mogli się oni zaopatrzyć w to, czego pilnie potrzebowali na początku swojego pobytu w Polsce. To, co
pozostało, 10 marca przekazano do punktu zbiórki humanitarnej, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach, a następnie do
punktu wojewódzkiego.
Urząd Gminy Duszniki nadal przyjmuje dary i przekazuje je uchodźcom.
Od 14 marca br. punkt zbiórki darów działa w budynku urzędu przy
ul. Sportowej 1 w Dusznikach, w dni robocze od poniedziałku do
piątku w godzinach od 11.00 do 14.00.
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Najważniejsze informacje dla uchodźców z Ukrainy
i mieszkańców, którzy udzielają im schronienia
Każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę ukraińsko-polską od 24 lutego 2022 roku przebywa legalnie na terytorium Polski i jest pod opieką państwa.
Ma zatem prawo do uzyskania pomocy
w zakwaterowaniu wraz z wyżywieniem,
pomocą medyczną i socjalną.

Najważniejsze informacje dla obywateli Ukrainy, również w języku ukraińskim, znajdują się na
rządowej stronie www.gov.pl/web/udsc/ukraina oraz na stronie Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego: www.poznan.uw.gov.pl/informacje-dla-obywateli-ua

Nadawanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy
Polski numer PESEL jest niezbędny do otrzymania pomocy finansowej, opieki zdrowotnej
i podjęcia pracy. Numer PESEL można uzyskać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa
1 w Dusznikach w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek
8.00-17.00, wtorek 8.00-15.00, środa, czwartek i piątek 7.00-15.00.
Uwaga! Zainteresowanie nadawaniem numeru PESEL, również przez osoby niezamieszkujące w gminie Duszniki, jest ogromne. Powoduje to powstawanie kolejek. Nadanie numeru przez urzędnika wymaga wcześniejszego wypełnienia wniosku, wykonania zdjęcia
w punkcie poza urzędem oraz weryfikacji dokumentów. Z tego powodu zalecamy wcześniejszy przyjazd do urzędu, najpóźniej godzinę przed jego zamknięciem.

Do nadania numeru PESEL potrzebne są:
1. Dokument tożsamości (paszport/dowód osobisty/karta pobytu), a w przypadku
dzieci akt urodzenia (dziecko powyżej 12 roku życia musi być obecne w urzędzie).
. Zdjęcie biometryczne (po 1 sztuce na osobę)
Można je wykonać bezpłatnie w zakładzie fotograficznym w Dusznikach ze zleceniem
wydanym przez Urząd Gminy Duszniki. Wydanie zlecenia wymaga wcześniejszej
weryfikacji dokumentów uprawniających do nadania numeru PESEL.
. Aktywny adres poczty e-mail (wystarczy jeden dla rodziny).
4. Aktywny telefon komórkowy (wystarczy jeden dla rodziny).

Jednorazowe świadczenie
300 zł dla uchodźców
z Ukrainy
Obywatel Ukrainy, który przyjechał do
Polski nie wcześniej niż 24 lutego br.
i uzyskał polski numer PESEL, może otrzymać jednorazowe świadczenie pieniężne
w wysokości 300 zł.
Wnioski o świadczenie przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek 8.00-17.00, wtorek
8.00-15.00, środa, czwartek i piątek 7.0015.00. Telefon kontaktowy: 61 29 19 080.
Formularz wniosku jest dostępny na stronie GOPS www.opsduszniki.pl oraz w siedzibie ośrodka.

Pomoc humanitarna
dla Ukraińców

Świadczenie będzie przyznawane za okres nie dłuższy niż 60 dni i będzie wypłacane z dołu,
po zakończonym okresie zakwaterowania, który zostanie określony we wniosku. Pracownik
wyznaczony do przyznania świadczenia ma prawo weryfikować warunki zakwaterowania
i wyżywienia na miejscu.

Od początku marca br. Gmina Duszniki
prowadzi zbiórkę najpotrzebniejszych
rzeczy i produktów dla obywateli Ukrainy.
Wszystkich mieszkańców, którzy chcą
wesprzeć zbiórkę, prosimy o przynoszenie
darów w robocze dni tygodnia do Urzędu
Gminy Duszniki przy ul. Sportowej 1
w Dusznikach, w godzinach 11.00-14.00.
Wszystkich darczyńców prosimy o zapoznanie się z opracowaną i przygotowaną
listą potrzebnych środków i produktów na
stronie gminy pod linkiem: www.duszniki.eu/aktualnosci/zbiorka-dlaobywateli-ukrainy. Przekazanie darów
z listy ułatwi i usprawni pomoc humanitarną.

Wnioski o świadczenie przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach,
ul. Jana Pawła II 8, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek
8.00-17.00, wtorek 8.00-15.00, środa, czwartek i piątek 7.00-15.00. Telefon kontaktowy:
61 29 19 080. Formularz wniosku jest dostępny na stronie GOPS www.opsduszniki.pl oraz
w siedzibie ośrodka.

Aktualne informacje o pomocy humanitarnej znajdują się również na stronie
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.poznan.uw.gov.pl/pomagamukrainie

Świadczenie pieniężne dla osób,
które zakwaterowały uchodźców z Ukrainy
Osoby udzielające gościny uchodźcom z Ukrainy mogą ubiegać się o zwrot kosztów ich
pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Do złożenia wniosku konieczne jest podanie numeru PESEL zakwaterowanego (informacja o uzyskaniu PESEL w ramce „Nadawanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy”).
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Na stronie Gminy Duszniki www.duszniki.eu na
bieżąco są zamieszczane informacje o możliwości
uzyskania wsparcia przez obywateli Ukrainy
oraz mieszkańców gminy, którzy przyjęli ich do
swoich domów. Znajdują się tam również formularze wniosków.
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Edukacja dzieci z Ukrainy

4 Szkoła Podstawowa w Grzebienisku, ul. Szkolna 16,

Rodzice i opiekunowie prawni dzieci z Ukrainy mogą zapisać je do
placówki przedszkolnej i szkoły podstawowej.

tel. 61 29 18 604,
e-mail: szkolagrzebienisko@op.pl,
strona www.szkolagrzebienisko.eu
Szkoła prowadzi oddział przedszkolny.

W miarę możliwości, przedszkola i szkoły będą przyjmować dzieci
do istniejących oddziałów i organizować zajęcia dostosowane do potrzeb dzieci.
W celu zapisania dzieci do placówek i uzyskania wszelkich informacji,
w tym dotyczących organizacji zajęć, dowozów, wyżywienia, należy
się kontaktować bezpośrednio z daną placówką:
4 Szkoła Podstawowa w Dusznikach, ul. Broniewskiego 3,
tel. 61 29 19 162,
e-mail: sekretariat@spduszniki.net,
strona www.spduszniki.net.
Szkoła posiada filię w Podrzewiu z klasami I-III.

4 Szkoła Podstawowa w Sędzinku, ul. Szkolna 9,
tel. 61 29 18 804,
e-mail: sedzinko_sp@wp.pl,
strona www.spsedzinko.szkolnastrona.pl.
Szkoła prowadzi nauczanie w klasach I – VI
oraz oddział przedszkolny.
4 Zespół Przedszkoli w Dusznikach, ul. Kolejowa 7A,
tel. 61 29 19 224,
e-mail: przedszkoleduszniki@interia.pl,
strona www.przedszkoleduszniki.edupage.org
Zespół prowadzi oddziały przedszkolne w Podrzewiu i Sękowie.

Świadczenia wychowawcze 500+ i rodzinne
RKO dla uchodźców z Ukrainy
Rodzicom i opiekunom prawnym dzieci, którzy wjechali legalnie
z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny: świadczenie wychowawcze
500+ i rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Wszelkie informacje są dostępne na stronie ZUS www.zus.pl.

ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy
przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego. Infolinia jest dostępna w dni robocze - od poniedziałku do piątku
- w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem  444 0 55.
Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można
też przesyłać mailem na adres UA@zus.pl.

Wsparcie finansowe
dla Ukrainy wpłaty na
konto Narodowego
Banku Ukrainy
W związku z pytaniami o możliwość przekazywania pieniędzy
dla Ukrainy informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina Duszniki nie może przyjmować pieniędzy od osób
chcących finansowo wesprzeć Ukrainę i Ukraińców, ani też
przekazywać pieniędzy z budżetu gminy na ten cel.
Finansowa pomoc dla Ukrainy może być jednak przekazywana bezpośrednio na konto Narodowego Banku Ukrainy.
Bank Gospodarstwa Krajowego w imieniu Narodowego Banku
Ukrainy otworzył specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze na pomoc Ukrainie.
Środki trafią bezpośrednio do Narodowego Banku Ukrainy, który przeznaczy je na potrzebne działania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/
5
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Woda w sieci wodociągowej
Duszniki w pełni zdatna
do spożycia
11 marca 2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Szamotułach przekazał informację, że woda w wodociągu
publicznym Duszniki spełnia wymagania rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Decyzja ta została podjęta w oparciu o wyniki badań z punktów monitoringowych wodociągu Duszniki, w których nie wykazano przekroczenia określonych norm. Tym samym odwołany został komu-

nikat z 20 stycznia br. stwierdzający warunkową przydatność
wody do spożycia do końca marca br.

Od marca ponownie działa punkt nieodpłatnej
pomocy prawnej w Dusznikach
7 marca 2022 r.
przywrócona została stacjonarna
działalność punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu szamotulskiego.
Rejestracji można dokonywać:
- online pod adresem: http://np.ms.gov.pl

- pod numerem telefonu: 61 29
28 790 (numer czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Szamotułach)
- za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: pomocprawna@szamotuly.com.pl
W punktach stacjonarnych należy zachować
środki ostrożności (tj. maseczka ochronna, dezynfekcja rąk).
Informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

w powiecie szamotulskim są dostępne na
stronie internetowej pod adresem:
https://www.powiat-szamotuly.pl/urzad/pomoc-prawna
W Dusznikach punkt nieodpłatnej pomocy
prawnej znajduje się w siedzibie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jana
Pawła II 8 (wejście główne od strony parku).
Punkt w Dusznikach czynny jest we wtorek
w godz. od 1.00 do 17.00 oraz w piątek
w godz. od 9.00 do 1.00.

Kwalifikacja wojskowa mężczyzn z rocznika 2003
Wójt Gminy Duszniki informuje, że w dniach 27, 28 i 29 kwietnia 2022 roku w Szamotułach w Hali Widowiskowo-Sportowej
„Nałęcz” przy Zespole Szkół Nr 3 przy ulicy Mickiewicza 4 odbędzie się kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z naszej gminy
urodzonych w roku 2003 oraz starszych, którzy nie posiadają
jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Urzędowe pisma z wyznaczoną datą kwalifikacji zostały przesłane
z urzędu listem poleconym pod koniec marca br.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej zobowiązana jest przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
posiadaną dokumentację medyczną, aktualną fotografię o wymiarach
35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy), dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze
szkoły o kontynuowaniu nauki.
Przypominamy, że stawienie się na komisji jest obowiązkowe!
Zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
w razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej
przyczyny, wójt z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień
nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu
przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez
Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
Więcej informacji można znaleźć na stronie gminy www.duszniki.eu
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Z Piotrem Liskiem o mityngu tyczkarskim w Dusznikach
23 marca br. wójt Roman Boguś spotkał się z Piotrem Liskiem,
znakomitym i utytułowanym tyczkarzem z Dusznik. Spotkanie
dotyczyło organizacji imprezy sportowej, na którą niecierpliwie
czeka wielu mieszkańców naszej gminy.
Cztery lata temu, 18
maja 2018 r., na stadionie sportowym w
Dusznikach odbył się
mityng skoku o tyczce LISEK W DOMU.
Impreza ta była największym i najpopularniejszym wydarzeniem sportowym
w ostatnich latach w
naszej gminie. Udział
w niej wzięli sportowcy z europejskiej
i światowej czołówki
tyczkarzy, którzy odpowiedzieli na za- Mityng skoku o tyczce LISEK W DOMU w 2018 r.
proszenie Piotra Liska. Mityng miał być podziękowaniem dla tych
wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jego suk-

cesów. Sportowiec podkreślał też, że chciałby, aby ta impreza miała
charakter cykliczny.
Poprzednie dwa lata nie pozwoliły jednak na planowanie imprezy
o takim charakterze i zasięgu. Dopiero obecny rok dał nadzieję na realizację planów o kontynuacji mityngu tyczkarskiego w Dusznikach.
Podczas rozmowy zostały omówione najważniejsze kwestie związane z organizacją i promocją tego przedsięwzięcia oraz bezpieczeństwem
uczestników imprezy. II mityng skoku o tyczce odbędzie się 0 maja
0 r. w Dusznikach. Imprezie tej będzie poświęcone kolejne wydanie Informatora.
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Sukcesy sołtysa i rolnika w plebiscycie Mistrzowie Agro

Dyplom i medal Sołtysa Roku 2021

Marek Nyga ze statuetką Rolnika Roku 2021

W październiku ubiegłego roku rozpoczął
się plebiscyt Mistrzowie Agro. Głosowanie
odbywało się na trzech szczeblach: powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz
w sześciu kategoriach.

W dwóch z nich - Sołtys Roku i Koło Gospodyń
Wiejskich Roku, laureaci zostali wybrani najpierw
osobno w każdym powiecie, a następnie awansowali do wojewódzkiego finału. W kategoriach
Rolnik Roku, Gospodyni Roku, Sołectwo Roku
oraz Gospodarstwo Agroturystyczne Roku
głosowanie było prowadzone w skali całego województwa.
Do plebiscytu Sołtys Roku 2021 zostało zgłoszonych wielu sołtysów z terenu powiatu szamotulskiego, w tym kilku z terenu gminy Duszniki.
Pierwsze miejsce w powiecie zdobyła Małgorzata Wrochna – sołtys Grzebieniska. Oddano na nią 704 głosy na etapie powiatowym i aż
1770 na etapie wojewódzkim, co dało jej czwarte miejsce w województwie.
Z kolei do konkursu Rolnik Roku 2021 zgłoszono Marka Nygę, który prowadzi swoje gospodarstwo rolne w Wilkowie. Na etapie wojewódzkim oddano na niego 808 głosów, co dało
mu pierwsze miejsce i tytuł Rolnika Roku 01
w Wielkopolsce. W finale ogólnopolskim zajął

Sołtys Małgorzata Wrochna z medalem Sołtys Roku
2021 w towarzystwie Wójta Romana Bogusia

trzecie miejsce z 1413 głosami.
To największy ogólnopolski plebiscyt wiejski i rolniczy, który w naszym województwie jest prowadzony przez "Głos Wielkopolski", a w całej Polsce także przez inne dzienniki regionalne oraz
ogólnopolski serwis i magazyn dla rolników "Strefa Agro".

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
1 marca przypadał Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - polskie święto państwowe obchodzone od 2011 roku,
które jest poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.
Gminne obchody zostały zorganizowane przy Pomniku Walk i Męczeństwa w Dusznikach. Tradycją świąt państwowych obchodzonych
w naszej gminie jest złożenie symbolicznych, biało-czerwonych wiązanek kwiatów i zniczy u stóp pomnika. Złożyły je delegacje lokalnego samorządu, szkół, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz organizacji
społecznych z terenu gminy.
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Tomek Grdeń
z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn

Mężczyzna, kontrabas i śmiech! Tak właśnie wyglądał wtorkowy wieczór 8 marca
w Dusznikach.
Z okazji Dnia Kobiet i przypadającego kilka dni
później Dnia Mężczyzn, Biblioteka Publiczna
i Centrum Animacji Kultury zaprosiła Panie i Pa-

nów na wyjątkowy koncert okraszony dużą
dawką śmiechu. Na scenie sali widowiskowej
wystąpił Tomek Grdeń - niezwykle utalentowany, obdarzony olbrzymim poczuciem hu-

moru, wiecznie młody artysta, który łączył zapomniany już prawie klimat swingu z parakabaretowym podejściem do piosenek, publiczności i samego siebie.

Chór Halka
w koncercie
Solidarni z Ukrainą
W sobotę 19 marca br. w ośrodku kultury w Nowym
Tomyślu odbył się koncert Solidarni z Ukrainą.
Organizatorem koncertu było stowarzyszenie KOLD,
które do współpracy zaprosiło artystów ze wszystkich gmin członkowskich.
Koncert miał na celu okazanie solidarności i wsparcia dla
uchodźców z Ukrainy. Gminę Duszniki na scenie reprezentował Chór Halka, który w tym roku obchodzi jubileusz 75-lecia swojej działalności.

MARTA KONEK Z GłOWą W ULACH

Inspiracją do spotkania z Martą Konek była książka „Z głową
w ulach. Opowieści o pszczołach z Krajny miodem płynącej” jej
autorstwa. Marta Konek to nie tylko pisarka, dziennikarka, ale
przede wszystkim pszczelarka.

Podczas spotkania, które odbyło się 23 marca br. w dusznickiej bibliotece, z wielką pasją opowiadała słuchaczom o pszczołach i ulach, o szukaniu swojego miejsca na ziemi, spełnianiu marzeń oraz o otwartości na
świat w całej jego przyrodniczej i społecznej różnorodności.
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KONKURS

KUBUŚ PUCHATEK I PRZyJACIELE

Wtorkowy spektakl 15 marca, na podstawie przygód Kubusia
Puchatka według A. A. Milne, wypełnił salę widowiskową BPiCAK
w Dusznikach po brzegi.
Zaprezentowana przez aktorów studia teatralnego Krak-ART historia poruszała
tematykę zmian zachodzących w przyrodzie. Przygody rezolutnych przyjaciół
ze Stumilowego Lasu stały się przyczynkiem do wspólnych przygotowań na
nadejście Pani Wiosny. Pomocnikami w owych działaniach były także dzieci.

Wiosennie i rodzinnie na warsztatach w bibliotece

Rodzinne warsztaty wiosenne już za nami. Podczas rękodzielniczego spotkania uczestnicy zajęć tworzyli materiałowe tulipany.
Kolorowe kompozycje, które powstały w trakcie spotkania to doskonały sposób, aby ozdobić swoje mieszkanie i zatrzymać
wiosnę na dłużej.

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 przeka-

zania 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 71. wydania Informatora

Fotografia przedstawiała fragment wczesnośredniowiecznego grodziska w Zalesiu. Grodzisko stanowi jeden z najcenniejszych zabytków gminy dzięki zachowanym wałom grodowym o wysokości
ok. 5 m na całym obwodzie.
Pierwszą prawidłową odpowiedź przesłał Marcin Gust z Sędzinka.
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy przesyłali odpowiedzi.
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