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W 73. numerze Informatora…

W maju czeka nas wielkie święto sportu – mityng skoku o tyczce „LISEK 
W DOMU”. Pierwsza edycja tej imprezy miała miejsce dokładnie cztery lata
temu. Cała sportowa uwaga działaczy i fanów lekkiej atletyki była wtedy
skupiona na Dusznikach. Zaproszenie do udziału w mityngu przyjęli uty-
tułowani sportowcy z kilku krajów. Duszniczanie i kibice Piotra Liska mie-
li wtedy wyjątkową okazję spotkać na żywo światowej sławy sportowców
i obejrzeć ich sportowe zmagania. Sytuacja w następnych latach unie-
możliwiła planowanie kolejnej takiej imprezy, ale w tym roku udało się zor-
ganizować drugą edycję mityngu. 20 maja na stadionie w Dusznikach cze-
kać będą na Państwa prawdziwe sportowe emocje i wiele atrakcji. 
Zapraszamy!
W maju przypada święto bibliotek. W ramach Tygodnia Bibliotek, BPiCAK

przygotowała dla mieszkańców między innymi koncert zespołu Blue Wave
Band. Nie zapomniała również o najmłodszych, dla których zaplanowała
spektakl teatralny „Pinokio”. Z okazji Dnia Matki, dla zainteresowanych Pań
zorganizowane zostaną warsztaty przygotowywania lasu w słoiku. Maj to
idealny czas na rekreację, dlatego nie zapomniano o aktywności fizycznej
na świeżym powietrzu. Fanów dwóch kółek zachęcamy do udziału w raj-
dzie rowerowym.
Sezon ogródkowy rozpoczął się na dobre. Po zimie doprowadzamy do ładu
nasze ogrody, planujemy nowe nasadzenia i wycinamy stare, niepotrzebne
drzewa i krzewy. Jak to zrobić, aby nie złamać przepisów prawa? O wycince
drzew i krzewów przygotowaliśmy w tym wydaniu specjalny materiał, 
z którym warto się zapoznać. Zachęcamy również do przeczytania relacji
z imprez, które odbyły się w kwietniu w naszej gminie oraz informacji o pla-
nowanych inwestycjach. Redakcja
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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!

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.

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).

MIEJSCOWOŚĆ DATA
Duszniki ulice: Broniewskiego, Chełmińska, Graniczna, Jakubowska, Jana Pawła II, Jaśminowa, 
Kolejowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Nagietkowa, Niewierska, Nowotomyska, Ogrodowa, Orzechowa, 
Parkowa, Podrzewska, Polna, Radosna, Różana, Słoneczna, Storczykowa, Św. Floriana, Wiosenna 

27 maja (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 

17 maja (wtorek)

Podrzewie, Sękowo 12 maja (czwartek)

Grzebienisko, Mieściska 11 maja (środa)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Wilkowo 18 maja (środa)

Sarbia, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 20 maja (piątek)

Niewierz, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna, Wierzeja 26 maja (czwartek)
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5 kwietnia br. w Szamotułach samorządowcy z gmin powiatu sza-
motulskiego podpisali umowy na dofinansowanie budowy
i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 

Wójt Gminy Duszniki Roman Boguś podpisał umowę w wysokości 
84 375 złotych. Województwo Wielkopolskie reprezentował wice-
marszałek Krzysztof Grabowski.
Zdjęcia ze strony Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły www.szamotuly.pl

Gmina Duszniki otrzymała dofinansowanie
do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W środę 30 marca br. wójt Roman Boguś
spotkał się z Wójtem Gminy Kuślin 
Mieczysławem Skrzypczakiem w sprawie
budowy ścieżki rowerowej łączącej obie
gminy. 

Pomysł zakłada budowę ścieżki z Dusznik do
granicy z gminą Kuślin oraz dalej do miejs-
cowości Trzcianka. Gmina Kuślin realizuje już
projekt budowy ścieżki rowerowej z Trzcian-
ki do Wąsowa. Realizacja pomysłu ścieżki 
z Dusznik umożliwiałaby w przyszłości miesz-
kańcom obu gmin bezpieczny przejazd ro-
werem aż do Nowego Tomyśla. Z Dusznik
ścieżka rowerowa planowana jest po trasie
dawnej kolejki wąskotorowej. W tegorocznym
budżecie Gminy Duszniki zostały zaplanowane
środki na wykonanie projektu budowy ścieżki. 

Zdjęcie ze strony Gminy Kuślin kuslin.pl

Spotkanie w sprawie ścieżki rowerowej
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Po czterech latach od pierwszej edycji, w piątek
20 maja 2022 roku w Dusznikach odbędzie się
drugi mityng skoku o tyczce „LISEK W DOMU”.
Z jego głównym organizatorem i uczestnikiem
– Piotrem Liskiem rozmawiamy w momencie in-
tensywnych prac i przygotowań do tej wyjątko-
wej imprezy. 
Redakcja: Od pierwszego mityngu minęły
cztery lata. W tym czasie wiele się w naszym
świecie wydarzyło i zmieniło. Co ten czas
zmienił w Twoim życiu i w jakim punkcie jes-
teś teraz?
Piotr Lisek: Dokładnie, ten czas zmienił bardzo
wiele w życiu sportowców, jak i nas wszystkich.
Oczywiście nie przeszliśmy zupełnie obok tego
okresu pandemicznego. Jako sportowcy sta-
raliśmy się walczyć o formę, żeby jednak cieszyć
oczy widzów choćby namiastką powrotu do nor-
malności. Także cieszę się, że dobrze przepra-
cowałem ten okres i wszyscy stanęliśmy na wy-
sokości zadania. Odnosząc się do sytuacji na
wschodzie to niewątpliwie jest to wyjątkowo
trudna sytuacja dla sportowców, de facto
żyjących w obu krajach pogrążonych w kon-
flikcie. Nie zagłębiając się w szczegóły tej
niewątpliwie ogromnej tragedii, to patrząc
czysto sportowo na moich kolegów i koleżan-
ki z obu tych krajów to jest to dla nich bardzo
trudny czas, gdyż w jakimś stopniu utrudnia im
to ich pracę, robienie tego co kochają. A Piotr
Lisek… robi to co zawsze, to co umie najlepiej,
nieustająco pracując, aby być częścią światowej

czołówki skoku o tyczce :)
Podczas pierwszego mityngu w �018 roku
wielokrotnie podkreślałeś, że mityng miał
być podziękowaniem dla tych wszystkich,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się
do Twoich sukcesów sportowych. Czy ten
sam cel przyświeca organizacji tegorocz-
nego mityngu?
Tak, organizacja mityngu nie jest prosta, zwłasz-
cza że na dziś dzień stadion w Dusznikach to
miejsce, w którym nie ma infrastruktury nie-
zbędnej do zorganizowania tego rodzaju przed-
sięwzięcia, jakim jest konkurs skoku o tyczce na
światowym poziomie. Jestem jednak dobrej
myśli, ponieważ już raz udowodniliśmy, że
możemy organizować wydarzenia światowego
formatu i mocno wierzę, że w tym roku będzie
tak samo. Ponadto, ważna jest istota tej impre-
zy, która oczywiście powstała nie z chęci jakiejś
promocji Piotra Liska, tylko przede wszystkim
w podzięce dla osób, które były ze mną od sa-
mego początku, które miały realny wpływ na to,
kim jestem dziś. Jestem dumny, że wycho-
wałem się w Dusznikach wśród tych wszystkich
ludzi. Ten mityng to dla nich, dla mieszkańców
Dusznik moje słowo „Dziękuję”. Jak wiadomo, 
w związku z rozwojem mojej kariery dziś nie
mieszkam już w Dusznikach, ale do dziś czuję,
że to mój prawdziwy dom, to niezwykle ważne
miejsce dla mnie. I jestem dumny, że pomimo
prozy życia codziennego każdego z nas, to ta-

kie wydarzenia są dowodem na to, że jesteśmy
fajną, zgraną społecznością, która potrafi robić
fajne rzeczy i dobrze się bawić.
Organizacja mityngu z pewnością wiąże się
z ogromną ilością pracy. Masz już za sobą
doświadczenia z pierwszej edycji. Z jakimi
wyzwaniami wiąże się organizacja tej im-
prezy i jak ona wygląda „od kuchni”?  
Tak, przy mityngu rzeczywiście pracuje szero-
ki sztab ludzi, którzy robią to nie tylko z powo-
dów zawodowych, ale w dużym stopniu także
z zamiłowania do sportu i chęci uczestniczenia
w tak wyjątkowym wydarzeniu. Wchodząc 
w szczegóły organizacyjne to naprawdę wiele
miesięcy ciężkiej pracy, ustaleń, załatwiania, pra-
cy wielu osób. Naszym nadrzędnym celem jest
stworzyć wydarzenie na najwyższym poziomie.
To oczywiście generuje spore nakłady budżeto-
we i w tym miejscu chciałbym mocno podzię-
kować wszystkim naszym Partnerom z Gminą
Duszniki na czele, ale także pozostałym bardzo
ważnym podmiotom, przyjaciołom naszej im-
prezy czyli: Bank Spółdzielczy SGB Duszniki, Po-
wiat Szamotulski, a także firma VW Staszak. To,
że impreza jest wspierana przede wszystkim
przez marki bliskie Dusznikom dowodzi, że
jest ona ważna dla całego regionu, a to dla mnie
bardzo budujące. Tak jak to, że ludzie stojący za
tą imprezą angażują swój własny czas, swoje
emocje i serce w to wydarzenie. Wierzę, że
wspólnie tworzymy historię, która zostanie 
z nami na długo i pokażemy, że Duszniki to nie
byle co!
Czy możesz już zdradzić mieszkańcom, jakich
sportowców będziemy mieli okazję oglądać
w tym roku?
Co mogę powiedzieć. Chciałbym już dziś ogłosić
Wam pełną listę nazwisk, ale myślę, że potrzy-
mam Was jeszcze w delikatnej niepewności. Nie
bez znaczenia pozostaje fakt, że impreza jest na
samym początku sezonu. Dla wielu zawodników
będzie nawet otwarciem sezonu letniego.
Mogę natomiast zapewnić Was, że będą to za-
wodnicy klasy światowej. Medaliści imprez
mistrzowskich. Zdziwcie się, z jakich zakątków
świata wyruszą tyczkarze do Dusznik. Niewątpli-
wie to też jest piękne w tej imprezie, że nagle
osoby z odległych kontynentów, nie tylko za-
wodnicy, ale przede wszystkim kibice śledzący
w Internecie i przed telewizorami, dowiadują się,

LISEK W DOMU – z Piotrem Liskiem 
o mityngu tyczkarskim w Dusznikach

18 maja 2018 roku w Dusznikach odbył się międzynarodowy mityng skoku o tyczce „LISEK W DOMU”. Tego dnia sportowa uwa-
ga powiatu, województwa, a nawet kraju skoncentrowana była na Dusznikach. Sukces tej imprezy był zasługą tytanicznej pra-
cy, jaką w jej organizację włożyli Piotr Lisek i jego współpracownicy oraz Gmina Duszniki. Udział tyczkarzy światowego forma-
tu, rzesze kibiców i sportowe emocje sprawiły, że było to niezapomniane wydarzenie, na którego powtórkę wielu mieszkańców
gminy czeka z niecierpliwością. 



�

INFORMATOR GMINY DUSZNIKI AKTUALNOŚCI

że gdzieś daleko są takie Duszniki, które w tym
jednym dniu staną się areną prawdziwie mię-
dzynarodową. 
„LISEK W DOMU” to przede wszystkim świet-
na zabawa i możliwość spotkania się z kibi-
cami i kolegami „po fachu” bez stresu i na-
pięcia. Czy oprócz tego udział w Twoim mi-
tyngu daje tyczkarzom jakieś dodatkowe
sportowe korzyści?
Zawodnicy przyjeżdżający do Dusznik mają
świadomość, że przyjeżdżają do Piotra Liska, ale
przyjeżdżają też z wielkimi sportowymi ambi-
cjami. To niezwykle ważny sezon, w którym cze-
kają nas aż dwie imprezy mistrzowskie (Mist-
rzostwa Europy w Monachium, Mistrzostwa
Świata w Eugene), dlatego każdy liczy, że roz-
pocznie sezon jak najlepiej, być może nawet
uzyskując minima na te imprezy, a my zrobimy
wszystko, by stworzyć im do tego warunki. Od
lat przecież jestem jednym z nich, dlatego za-
leży mi, by ich udział w Dusznikach pod każdym
aspektem, zarówno finansowym jak i sporto-
wym czy samej wygody pobytu był jak najlep-
szy. Ponadto, jak sami dobrze wiecie, tyczkarze
to naprawdę jest jedna wielka sportowa rodzi-
na. Trzymamy się razem, kolegujemy i wspie-
ramy. Mityng w Dusznikach ma być okazją
także do wspólnej dobrej zabawy. 
Wielu mieszkańców naszej gminy z niecier-
pliwością czekało na kolejny mityng „LISEK
W DOMU”. Pierwsza edycja była niezwykłym
wydarzeniem i świetną promocją naszej

gminy. Czy myślisz już o kolejnym takim
przedsięwzięciu i czy „LISEK W DOMU” ma
szansę wejść na stałe do kalendarza imprez
sportowych w naszej gminie?
Mam nadzieję, że ten mityng to będzie impre-
za cykliczna, która na stałe zagości w kalenda-
rzu Dusznik. Wierzę, że dzięki współpracy 
z Gminą Duszniki to będzie możliwe. To właś-
nie Gmina jako pierwsza zaufała nam i jako
główny partner wydarzenia zaangażowała się
we wspólną organizację. To partnerstwo i przy-
jacielskie działanie może być bardzo obie-
cujące. Tylko z takiej relacji możemy tworzyć coś
pięknego i coś trwałego, coś więcej niż tylko ko-
mercyjna impreza. Dzięki temu Duszniki to już
nie tylko mała miejscowość w sercu Wielko-
polski, ale ważny punkt na mapie Polski. Cieszę

się, że władze gminy to rozumieją i także starają
się, by mityng „Lisek w domu” był taką dusznicką
perełką.
Jakie są Twoje najbliższe sportowe plany 
i gdzie będziemy mogli Ci wkrótce kibicować?
Plan na ten rok dla Piotra Liska jest jak zawsze
intensywny. Sezon rozpoczynam od zawodów
Diamentowej Ligi w Doha, 13 maja, a prosto
stamtąd jadę już do Dusznik. Oczywiście start
przed własną publicznością, start w domu, jest
dla mnie niezwykle istotny. Bardzo chcę się
dobrze zaprezentować i powalczyć o jak naj-
lepszy wynik. Ale oczywiście na Dusznikach se-
zon się nie kończy. Jak wspominałem, mamy 
w tym roku wyjątkowo atrakcyjny sportowo se-
zon, w którym z uwagi na przesunięcia spo-
wodowane pandemią mamy aż dwie ważne im-
prezy mistrzowskie. A ja mam nadzieję, że
moja skromna osoba przyniesie Wam sporo po-
zytywnych emocji z występów na arenie mię-
dzynarodowej. 
Dziękujemy za rozmowę i trzymamy kciuki
za powodzenie mityngu i Twoje kolejne
sportowe sukcesy.
Chciałbym jeszcze raz mocno podziękować
wszystkim zaangażowanym w ten mityng.
Wierzę, że tworzymy coś pięknego i machamy
z pięknych Dusznik do reszty świata z głośnym
„Cześć! Jesteśmy tu i się liczymy”. Także kocha-
ni, przede wszystkim zapraszam wszystkich
na stadion już 20 maja i do zobaczenia na wy-
sokości - trzymajcie się!
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OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA ZAMIARU
USUNIĘCIA DRZEWA

Osoby fizyczne mają obowiązek zgłaszania za-
miaru usunięcia drzew, których obwody pni na
wysokości 5 cm przekraczają:
�80 cm w przypadku topól, wierzb, klonów je-

sionolistnych, klonów srebrzystych, 
� 65 cm w przypadku kasztanowców zwy-

czajnych, robinii akacjowych, platanów klo-
nolistnych,

��50 cm w przypadku pozostałych drzew. 

Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów!

Zamiar usunięcia drzewa zgłasza się w urzędzie
gminy. Następnie pracownik urzędu przepro-
wadza oględziny przeznaczonych do usunięcia
drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia.
Podczas oględzin ustala gatunki drzew oraz ich
obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin pra-
cownik sporządza protokół, który jest ważny
przez 6 miesięcy. Jeśli w tym czasie zgłaszający
nie usunie drzew, to konieczne będzie ponow-
ne dokonanie zgłoszenia. Wójt Gminy w termi-
nie 14 dni od przeprowadzenia oględzin może
wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzew.
Wydaje wtedy w tej sprawie decyzję administ-
racyjną. W takiej sytuacji osoba fizyczna ma pra-
wo wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwole-
nia na wycinkę drzew.

WAżNE!
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin
właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie de-
cyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta bę-
dzie mieć związek z prowadzeniem działalnoś-
ci gospodarczej i będzie realizowana na części
nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa
będące przedmiotem procedury zgłoszenia,
wówczas na właściciela nieruchomości nałożony
zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usu-
nięcie drzew.
Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub
przed dokonaniem oględzin przez pracownika
urzędu, a także w przypadku sprzeciwu Wójta,
skutkować będzie naliczeniem kary pieniężnej.

WyMóG UZySKANIA ZEZWOLENIA 
NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWóW

W przypadku przedsiębiorców, spółdzielni
mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych,
osób fizycznych, którym urząd wcześniej od-
mówił zgody na usunięcie drzewa lub krzewów
po dokonaniu zgłoszenia, a także osób fizycznych
usuwających drzewa w związku z prowadzeniem

działalności gospodarczej, istnieje obowiązek
uzyskania zezwolenia.
Co należy zrobić zanim złożymy wniosek?
Najpierw należy zmierzyć drzewo lub krzew.

Drzewa: należy zmierzyć obwód pnia drzewa na
wysokości 5 cm od ziemi. Jeśli będzie to mniej
niż 50 cm to nie potrzeba zezwolenia – nieza-
leżnie od gatunku drzewa, który chcemy usunąć.

UWAGA!
Niektóre gatunki drzew można usunąć bez ze-
zwolenia – nawet gdy na wysokości 5 cm od zie-
mi mają większy obwód pnia. Są to:
� kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa

oraz platan klonolistny - mogą mieć do 65 cm
obwodu;

� topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon
srebrzysty - mogą mieć do 80 cm obwodu.

Jeśli zajdzie potrzeba uzyskania zezwolenia na
usunięcie drzewa, to należy zmierzyć również ob-
wód jego pnia na wysokości 130 cm. Obwód
zmierzony na tej wysokości należy wpisać do
wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa. Jeś-
li drzewo na wysokości 130 cm:
�posiada kilka pni – zmierz obwód każdego z

tych pni;
� nie posiada pnia – zmierz obwód pnia bez-

pośrednio poniżej korony drzewa.

Krzewy: należy obliczyć powierzchnię, którą zaj-
muje krzew lub krzewy rosnące w skupisku. Jeś-
li będzie to mniej niż 25 m2 to nie ma potrzeby
uzyskania zezwolenia na ich usunięcie.

Kiedy nie trzeba mieć zezwolenia na usunięcie
drzewa lub krzewu?
Nie potrzeba zezwolenia, jeśli:
�pień drzewa nie ma odpowiedniej grubości;
� krzewy nie zajmują powierzchni 25 m2;
� działka, z której chcesz usunąć drzewo lub

krzewy, jest własnością osoby fizycznej.W tym
przypadku zgłoś zamiar usunięcia drzewa
albo krzewów. Pamiętaj, drzew lub krzewów
nie możesz usuwać na cele związane z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej!

Ponadto nie trzeba mieć zezwolenia na usunięcie
drzewa lub krzewów, jeśli usuwa się:
�drzewa lub krzewy owocowe – chyba, że znaj-

dują się one na terenie nieruchomości wpi-
sanej do rejestru zabytków lub na terenach
zieleni. W takim przypadku będziesz po-
trzebować zezwolenia na usunięcie drzewa

lub krzewu. Tereny zieleni to np.: parki, zie-
leńce, promenady, bulwary, ogrody bota-
niczne, zoologiczne, jordanowskie i zabyt-
kowe, cmentarze;

� krzewy na terenach pokrytych roślinnością
pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod
względem rozmieszczenia i doboru gatun-
ków posadzonych roślin. Wyjątkiem jest sy-
tuacja, gdy krzewy te znajdują się w pasie dro-
gowym drogi publicznej, na terenie nieru-
chomości wpisanej do rejestru zabytków
oraz na terenach zieleni. Wtedy będziesz
potrzebować zezwolenia na usunięcie drze-
wa lub krzewu;

� drzewa lub krzewy w celu przywrócenia
gruntów nieużytkowanych do użytkowania
rolniczego;

� drzewa lub krzewy na plantacjach lub w la-
sach – w rozumieniu ustawy o lasach;

�drzewa lub krzewy z obszaru parku narodo-
wego lub rezerwatu przyrody nieobjętego
ochroną krajobrazową;

�drzewa lub krzewy złamane lub przewróco-
ne;

� drzewa lub krzewy związane z funkcjono-
waniem ogrodów botanicznych lub zoolo-
gicznych;

�drzewa lub krzewy usuwane w ramach zadań
wynikających z planu ochrony lub zadań
ochronnych parku narodowego lub rezer-

WyCINKA DRZEW I KRZEWóW 
- jak to zrobić zgodnie z prawem?

Zasady usuwania drzew i krzewów reguluje ustawa o ochronie przyrody. Zgodnie z jej przepisami usunięcie drzewa lub krze-
wu może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek i za zgodą właściciela nieruchomości.

AKTUALNOŚCI
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Nie da się ukryć, że przyszłość wkrótce
zdominują komputery i roboty. Dlatego też
wychodząc naprzeciw nowym technolo-
giom BPiCAK raz w tygodniu, od listopada
do marca zmieniała się w centrum robo-
tycznego dowodzenia. 

A wszystko za sprawą zajęć w ramach projek-
tu Liga e-szkoła, przygotowywanych i realizo-
wanych przez Dorotę Walicką – bibliotekarkę
BPiCAK w Dusznikach.
Głównymi celami projektu było rozwijanie
kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży, po-
przez szkolenia e-Citizen ECDL oraz warsztaty

robotyki Lego Spike Prime. W projekcie udział
wzięło 8 uczestników w wieku od 10 do 18 lat.
Program obejmował 60 godzin zajęć dla dzie-
ci, 30 godzin ECDL e-Obywatel i 30 godzin pro-
gramowania LEGO Spike. Dzięki przystąpieniu
dusznickiej biblioteki do projektu, placówka zos-
tała wyposażona w laboratorium robotyki - dwa
zestawy klocków LEGO SPIKE Prime, zestaw tur-
niejowy FIRST LEGO Leauge, matę przejaz-
dową oraz klocki do budowy modeli i przeszkód,

dwa tablety, dwa notebooki oraz materiały
dydaktyczne. Zajęcia warsztatowe były nie tyl-
ko solidną nauką, ale również dobrą zabawą.
Podczas spotkań uczestnicy testowali progra-
my, konstruowali roboty oraz je programowa-
li. Zajęcia były idealnym sposobem, by wpro-
wadzić dzieci w świat nowoczesnych technologii
i rozbudzić w nich nowe pasje.
Projekt Liga eSzkoła jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne
rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. 

Projekt Liga eSzkoła zakończony

watu przyrody, planu ochrony parku kra-
jobrazowego, albo planu zadań ochronnych
lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

WAżNE!
Drzewo lub krzewy można usunąć dopiero po
uzyskaniu zezwolenia. 

KARA ZA USUNIĘCIE DRZEWA LUB 
KRZEWU BEZ WyMAGANEGO 
ZEZWOLENIA LUB BEZ ZGODy 
POSIADACZA NIERUCHOMOŚCI

Usunięcie drzewa lub krzewu bez wymagane-
go zezwolenia lub bez zgody posiadacza nie-
ruchomości, grozi karą pieniężną. Wymierza ją
Wójt Gminy w formie decyzji administracyjnej.
Kara za usunięcie drzewa lub krzewu wynosi
dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa. Jeśli
usunięcie drzewa lub krzewów jest zwolnione
z obowiązku uiszczenia opłaty, to urząd ustali
karę pieniężną w wysokości takiej opłaty, która

byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie
było.

UWAGA!
� jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku usu-

niętego lub zniszczonego drzewa jest nie-
możliwe z powodu wykarczowania pnia i bra-
ku kłody, urząd ustali dane do wyliczenia kary
pieniężnej na podstawie informacji zebranych
w toku postępowania administracyjnego –
powiększając ją o 50%;

� jeżeli ustalenie obwodu usuniętego lub
zniszczonego drzewa jest niemożliwe z po-
wodu braku kłody, urząd ustali obwód do wy-
liczenia kary pieniężnej, przyjmując naj-
mniejszą średnicę pnia i pomniejszając wy-
liczony obwód o 10%;

� jeżeli ustalenie wielkości powierzchni usu-
niętych lub zniszczonych krzewów jest nie-
możliwe z powodu usunięcia pędów i korzeni,
urząd przyjmie ją na podstawie informacji ze-
branych w trakcie postępowania administ-
racyjnego;

�w przypadku usunięcia drzewa lub krzewu
obumarłego albo nierokującego szansy na
przeżycie, przewróconego albo złamanego,
urząd obniży karę pieniężną o 50%.

Termin na zapłacenie kary wynosi 14 dni licząc
od dnia, w którym decyzja w sprawie wymie-
rzenia kary stała się ostateczna. Brak zapłaty spo-
woduje jej wyegzekwowanie wraz z odsetkami. 

USUNIĘCIE DRZEW W PRZyPADKU 
REALIZACJI INWESTyCJI BUDOWLANEJ

Jeżeli drzewo lub krzewy usuwane są z powo-
du realizacji inwestycji budowlanej, to nie można
tego zrobić zaraz po uzyskaniu zezwolenia na
usunięcie drzewa lub krzewu. Należy wcześniej
uzyskać pozwolenie na budowę lub pozwole-
nie na rozbiórkę. Zasada ta nie ma zastosowa-
nia w przypadku realizacji inwestycji liniowych
celu publicznego, na przykład budowy gazo-
ciągu. W tym przypadku drzewa i krzewy można
usunąć od razu po otrzymaniu zezwolenia.

KOMU I KIEDy NALEży ZAPŁACIĆ 
ODSZKODOWANIE ZA USUNIĘCIE 
DRZEWA LUB KRZEWU

Jeśli zezwolenie uzyskał właściciel urządzeń
służących do doprowadzania lub odprowa-
dzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej,
to ma on obowiązek zapłaty odszkodowania. Na-
leży się ono właścicielowi lub użytkownikowi
wieczystemu nieruchomości, z której usuwane
jest drzewo lub krzewy. W ciągu 30 dni należy
ustalić z nim w drodze umowy wysokość od-
szkodowania. Jeśli nie zostanie to zrobione w tym
terminie, to odszkodowanie ustali urząd, który
wydał zezwolenie.

Szczegółowa procedura, wzory wniosku oraz
zgłoszenia dostępne są na stronie interne-
towej Urzędu Gminy Duszniki pod adresem:
https://www.duszniki.eu/zalatwianie-spraw-
pobierz-wniosek

AKTUALNOŚCI
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Paryż... miasto pełne emocji, uczuć i in-
spiracji dla wielu artystów. I to właśnie
tam, w sobotni wieczór 23 kwietnia
przenieśli się słuchacze, by poczuć za-
pach paryskiej wiosny. 

Magia instrumentów Adama Urbaniaka,
cudowne brzmienie skrzypiec Agnieszki
Stawowy oraz niezwykły głos Marii Urba-
niak sprawiły, że klimat miasta zakocha-
nych lat 50. i 60. był odczuwalny także 
w Dusznikach. Podczas wieczoru z pio-
senkami Edith Piaf goście usłyszeli naj-
większe przeboje artystki.

Wieczór 
z Edith Piaf

5 kwietnia BPiCAK zaprosił dzieci na
spektakl pt. „Detektyw Zagadka na
tropie”. Tym razem artyści z krakow-
skiego Studia Teatralnego KRAK ART
zabrali małych widzów w podróż doo-
koła świata. 

Zaprezentowana na dusznickiej scenie
sali widowiskowej sztuka była opowieścią
o przygodach dwóch detektywów po-
szukujących zaginionej śpiewaczki ope-
rowej o pseudonimie „Koko”. Dzieci wraz
z detektywami udały się między innymi do
Chin, szukały tropów u podnóża wulkanu
Fudżi oraz przeczesywały Biegun Północ-
ny. Poszlaki prowadziły ich przez różne kon-
tynenty i kultury. Liczne przygody boha-
terów sprawiły, że spektakl był nie tylko
okazją do wspaniałej zabawy, ale również
i nauki.

Detektyw Zagadka
na dusznickiej 

scenie

27 marca w sali widowiskowej w Dusz-
nikach odbył się wyjątkowy koncert.
"Listy miłosne” były wydarzeniem
przepełnionym miłością zarówno do
muzyki jak i do poezji. 

Podczas koncertu można było usłyszeć naj-
piękniejsze światowe oraz polskie przeboje
w wykonaniu Ewy Roger i Agaty Nie-
dzielskiej. Paniom akompaniował zespół
„Grupa Szóstka”. Natomiast wstępem do
muzycznej części wydarzenia były utwo-
ry liryczne zaprezentowane przez Ro-
mualda Grząślewicza oraz wspomnianą już
Ewę Roger.

Muzyczne listy
miłosne
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W Wielką Środę 13 kwietnia Biblioteka zorganizowała kolejne spotkanie z rękodziełem. Uczestnicy warsztatów przygotowywali
wielkanocne ozdoby. Materiałem dominującym podczas prac manualnych były filc i papier. Powstałe girlandy, zawieszki i piki
były piękną ozdobą świątecznych stołów i stroików.

RODZINNIE I ŚWIĄTECZNIE

W piątek 22 kwietnia br. w Urzędzie Gmi-
ny Duszniki pierwszych ośmiu strażaków
służących w przeszłości w gminnych jed-
nostkach Ochotniczej Straży Pożarnej
odebrało z rąk Komendanta Powiatowe-
go PSP Ireneusza Persa decyzje o przy-
znaniu świadczenia ratowniczego. 

Świadczenie przysługuje od 1 stycznia 2022
r. strażakom ratownikom OSP, którzy spełniają
dwa warunki: ukończyli 65 lat (w przypadku
kobiet 60 lat) oraz brali czynny udział 
w działaniach ratowniczych przez co naj-
mniej 25 lat (w przypadku kobiet 20 lat).
Wnioski o przyznanie świadczenia kolejnych

strażaków nadal wpływają do szamotulskiej
komendy.
W spotkaniu uczestniczył również Zastępca
Komendanta Powiatowego Arkadiusz Ra-
kowski, Przewodniczący Rady Gminy Duszni-
ki Marek Liszkowski oraz Prezes Zarządu
Gminnego ZOSP RP Andrzej Królik.

Świadczenia 
ratownicze
dla strażaków 
z gminnych 
jednostek OSP

Mieszkaniec, który jako pierwszy prześle prawidłową informację na
temat miejsca na fotografii, otrzyma od redakcji upominek. Przy-
pominamy 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 cha-
rakterystycznego miejsca lub punktu na mapie gminy należy prze-
słać na adres e-mail redakcji: informator@duszniki.eu
Dla osoby, która jako pierwsza prześle poprawną lokalizację
mamy zestaw upominkowy gadżetów promujących gminę.  

Czy znasz to miejsce? Fotografie z gminy - rozwiąż zagadkę

Rozwiązanie zagadki z 72. wydania Informatora

Fotografia przedstawiała polichromię, czyli malowidło na sklepieniu
prezbiterium budynku dawnego kościoła ewangelickiego 
w Dusznikach.

Pierwszą prawidłową odpowiedź przesłała Anna Różańska 
z Dusznik. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim mieszkańcom, 
którzy przesyłali odpowiedzi. 

KONKURS


