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W 78. numerze Informatora…
Dobiega końca 2022 rok. W samorządzie oznacza to z jednej stro-
ny przygotowania do opracowania budżetu na nowy rok, a z drugiej
finalizowanie inwestycji. O nowych inwestycjach, które już się za-
kończyły, albo zakończą się lada chwila, piszemy w Aktualnościach. 
W aktualnym wydaniu Informatora przygotowaliśmy dla mieszkań-
ców informację dotyczącą dystrybucji tabletek jodowych. Znajdują
się w niej ważne informacje o punktach dystrybucji i postępowaniu
w przypadku zagrożenia.
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury zaprasza na koncert
znanego aktora Piotra Polka, który dusznickiej publiczności zapre-
zentuje się w programie muzycznym pt. „Mój film” w sobotę 26 lis-
topada. Bilety można kupić w biurze BPiCAK, a szczegóły znajdują
się na plakacie. Wkrótce, w niedzielę 4 grudnia odbędą się dwie im-
prezy w świątecznym klimacie, które na dobre zagościły w kalendarzu

imprez kulturalnych gminy: Bieg Mikołajkowy i Jarmark Bożonaro-
dzeniowy. Podobnie jak w ubiegłym roku, uczestnicy biegu będą mie-
li do wyboru dwie trasy - rodzinną i mikołajkową piątkę.
Zainteresowanych zachęcamy do szybkich zapisów, bo obowiązują
limity uczestników – odpowiednio 250 i 100 osób. W grudniu od-
będzie się również koncert Łukasza Zagrobelnego. Pomimo odległego
terminu (16 grudnia) informujemy o nim już w tym wydaniu, aby za-
interesowane osoby miały możliwość zakupu biletu.
W tym roku dusznicki Chór Halka obchodzi swój 75. jubileusz. Z tej
okazji, chór przygotował dla mieszkańców koncert, którym chciałby
uświetnić swoją dotychczasową działalność artystyczną i podziękować
swoim słuchaczom i fanom za obecność i wsparcie. Koncert odbę-
dzie się 19 listopada br. w sali widowiskowej w Dusznikach.
Zachęcamy również do obejrzenia i przeczytania relacji z wydarzeń,
które miały miejsce w październiku na terenie gminy.
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MIEJSCOWOŚĆ DATA
Duszniki ulice: Broniewskiego, Chełmińska, Graniczna, Jakubowska, Jana Pawła II, Jaśminowa, Kolejowa, Leśna, Li-
powa, Łąkowa, Nagietkowa, Nowotomyska, Ogrodowa, Orzechowa, Parkowa, Podrzewska, Polna, Radosna,
Różana, Słoneczna, Storczykowa, Św. Floriana, Wiosenna 

14 listopada (poniedziałek)

Duszniki ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowska, Grabowa, Jarzębinowa, Jesionowa, 
Klonowa, Kłosowa, Kościelna, Młynkowska, Niewierska, Nowa, Os. Wyzwolenia, Piękna, Podgórna,
Powstańców Wlkp., Sportowa, Stawna, Szamotulska, Wąska, Wierzbowa 

22 listopada (wtorek) 

Podrzewie, Chełminko 17 listopada (czwartek)

Grzebienisko, Mieściska 16 listopada (środa) 

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko 2 i 23 listopada (środa) 

Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 4 i 25 listopada (piątek)

Sękowo, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna 10 listopada (czwartek)

Niewierz, Wierzeja, Wilkowo, Sarbia 7 i 28 listopada (poniedziałek) 

Informujemy o możliwości składania do 10
stycznia 2023 r. pisemnych zgłoszeń:

- o nadanie medali „Za długoletnie pożycie
małżeńskie” par obchodzących w 2023 r. ju-
bileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego,
- par obchodzących w 2023 r. jubileusz  55,

60, 65, 70-lecia pożycia małżeńskiego.
Zorganizowanie uroczystości wręczenia
medali uzależnione jest od terminu prze-
kazania ich do Urzędu Stanu Cywilnego 
w Dusznikach z Kancelarii Prezydenta RP,
za pośrednictwem Wojewody Wielkopol-
skiego oraz od sytuacji epidemiologicznej.

W myśl przepisów dotyczących przetwa-
rzania danych osobowych, Urząd Stanu 
Cywilnego nie ma uprawnień do skiero-
wania do Państwa pisemnego pytania o zgo-
dę, dlatego jubilaci, którzy nie zgłoszą się,
nie zostaną ujęci w uroczystości.
Wnioski należy składać w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Dusznikach, ul. Sportowa 1,
64-550 Duszniki, pokój 5, tel. 61 2919075,
numer wewnętrzny 104.
Zapraszamy: w poniedziałek w godzinach
od 8.00 do 17.00, wtorek w godzinach 
od 8.00 do 15.00, środa-piątek w godzinach
od 7.00 do 15.00. USC w Dusznikach

Czekamy na zgłoszenia jubilatów,
którzy w 2023 r. będą obchodzić
jubileusze pożycia małżeńskiego
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11 października br. wójt Roman Boguś
podpisał umowę z firmą CT Sport sp. z o.o.
z Poznania na realizację przebudowy kom-
pleksu sportowego przy ul. Sportowej 
w Dusznikach. 

Inwestycja będzie polegała na budowie in-
frastruktury lekkoatletycznej, w tym bieżni
czterotorowej o długości 400 m, skoczni
wzwyż, skoczni w dal, bieżni prostej 
o długości 130 m i rzutni do pchnięcia kulą.
Umowa obejmuje również: przebudowę bo-
iska do piłki nożnej wraz z montażem no-
wego oświetlenia, budowę mini boiska tre-
ningowego do piłki nożnej, przebudowę
boiska wielofunkcyjnego, na którym zosta-

nie wymieniona nawierzchnia i zamontowane
oświetlenie, przebudowę trybun dla kibiców
oraz ogrodzenie terenu. 
Zadanie realizowane jest w formule zapro-
jektuj i wybuduj. Obecnie trwają prace pro-
jektowe, mające na celu uzyskanie przez Wy-
konawcę w imieniu Gminy Duszniki sto-

sownych pozwoleń na realizację robót bu-
dowlanych. Planowany termin zakończenia
realizacji inwestycji to listopad 2023 r.
Łączny koszt zadania wynosi 5 398 000 zł,
z czego 4 500 000 zł to środki pochodzące
z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych.

Przebudowa kompleksu sportowego w Dusznikach

Gmina Duszniki zadeklarowała przy-
stąpienie do zakupu preferencyjnego
paliwa stałego zgodnie z ustawą z dnia 
27 października 2022 r.  

Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców bę-
dzie uzależnione od ilości dostaw przy-
znanych gminie. 

Z zakupu preferencyjnego mogą skorzys-
tać osoby, które złożą wniosek o zakup
węgla oraz które otrzymały dodatek węg-
lowy, bądź kwalifikują się do jego otrzy-
mania. Zgodnie z obecnymi ustaleniami,
gmina postara się zabezpieczyć możliwo-
ść zakupu 3 rodzajów węgla: groszek,
orzech i miał. 

Mieszkańcy mogą zakupić za pośrednic-
twem gminy maksymalnie: 
• 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 r.  
• 1,5 tony węgla po 1 stycznia 2023 r. 

Orientacyjna cena węgla wynosić będzie
do 2000 zł brutto za tonę.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla
należy składać w Urzędzie Gminy Dusz-
niki, ul. Sportowa 1. Formularze wniosków
są dostępne w biurze obsługi w urzędzie
oraz na stronie internetowej gminy
www.duszniki.eu

Po złożeniu wniosku mieszkańcy zainte-
resowani preferencyjnym zakupem zo-
bowiązani są do zapłaty za węgiel na
wskazany rachunek gminy, a następnie zo-
staną poinformowani o  terminie dostawy
węgla. O kolejności realizacji wniosków de-
cydować będzie data złożenia wniosku 
o zakup węgla oraz data zapłaty. 

ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA
PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE
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W budżecie Gminy Duszniki na 2022 rok na
inwestycje przeznaczono ponad 7,5 mln zł.
Część inwestycji już się zakończyła, a rea-
lizacja kilku jeszcze trwa.

Od lipca br. trwa przebudowa drogi - ulicy
Stawnej w Dusznikach. W ramach tej inwe-
stycji wykonywana jest nowa nawierzchnia
jezdni z kostki brukowej oraz zatoki parkin-
gowe i chodnik. Ponadto, rozwiązana zosta-
nie kwestia odwodnienia nowej drogi poprzez
budowę kanalizacji deszczowej. Planowane
zakończenie robót to połowa listopada br.
Wykonawcą robót jest firma RENOMEX 
z Dusznik, a ich koszt wynosi 1 472 877 zł.
Gmina otrzymała dofinansowanie na reali-
zację tego zadania z Rządowego Funduszu
Dróg w kwocie 667 597 zł.

Również w Dusznikach została przebudo-
wana część ulicy Bukowskiej, stanowiącej
dojazd do gospodarstw i gruntów rolnych.
Droga została utwardzona płytami beto-
nowymi na odcinku około 753 mb. Wyko-
nawcą robót była firma BTI Wojciech Sko-
rupiński ze Świętna. Inwestycja została za-
kończona w październiku. Koszt wykonania
robót wyniósł 363 701 zł. Gmina na to za-
danie otrzymała dofinansowanie z budżetu
Województwa Wielkopolskiego w kwocie
84 375 zł.
W Mieściskach na odcinku ok. 100 mb, od
przystanku autobusowego w kierunku świet-
licy wiejskiej, został wybudowany chodnik 
z kostki brukowej. Inwestycja została zreali-
zowana z budżetu gminy i funduszu sołec-
kiego. Wykonawcą robót była spółka RE-

NOMEX z Dusznik, a koszt wyniósł 67 855 zł. 
Do grudnia potrwają prace drogowe w Ku-
nowie. Zostanie tu wykonany chodnik 
z kostki brukowej na odcinku ok. 480 mb.
Umowę na realizację tego zadania gmina pod-
pisała we wrześniu, a wykonawcą robót
również jest spółka RENOMEX z Dusznik.
Koszt tej inwestycji, określony w umowie, wy-
nosi 285 000 zł i zostanie sfinansowany 
z budżetu gminy i funduszu sołeckiego.
We wrześniu rozpoczęła się przebudowa bu-
dynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusz-
nikach. Strażnica musiała zostać powięk-
szona, aby możliwe było garażowanie no-
wego, większego samochodu pożarniczego
MAN, który miejscowa jednostka otrzymała
pod koniec ubiegłego roku. W ramach tego
zadania została również odmalowana ele-
wacja budynku. Zgodnie z umową, prace mają
się zakończyć do połowy listopada. Wyko-
nawcą robót jest Zakład Ogólnobudowlany
Janusz Borowiak z Wytomyśla. Koszt prze-
budowy budynku wynosi 241 999 zł. Inwe-
stycja finansowana jest z budżetu gminy i fun-
duszu sołeckiego.
W dwóch obiektach gminnych w Dusznikach
trwają prace modernizacyjne pomieszczeń. 
W budynku szkolnym przy ul. Broniewskie-
go (dawne przedszkole) remontowane są po-
mieszczenia z przeznaczeniem na świetlicę te-
rapeutyczną. Remont obejmuje gruntowne
odnowienie pomieszczeń, w tym malowanie
ścian i sufitów, położenie nowej okładziny
podłogowej, wymianę stolarki drzwiowej 
i osprzętu elektrycznego. Prace rozpoczęły
się w październiku i potrwają do końca lis-
topada. Wykonawcą robót jest firma REMO-
BĄCZYK z Baranowa, a ich koszt wynosi 157
440 zł. Wydatki na remont zostaną pokryte
ze środków budżetu Gminy Duszniki w ra-
mach przeciwdziałania alkoholizmowi. Z ko-
lei w budynku Centrum Animacji Kultury (bu-

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE
GMINNE W 2022 R.

ul. Stawna w Dusznikach

Remont dachu dworku w Dusznikach

AKTUALNOŚCI

Przebudowana część garażowa strażnicy 
w Dusznikach
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10 października br. pierwsi mieszkańcy
gminy odebrali laptopy w ramach tzw.
„Grantów PPGR”. 

W wyniku pandemii COVID-19, przez
wiele miesięcy nauka odbywała się 
w systemie zdalnym. Ta forma edukacji po-
kazała, że wielu uczniów ma problemy ze
sprzętem i dostępem do Internetu, zwłasz-
cza na terenach popegeerowskich. 
W związku z tym, został przygotowany
program mający na celu wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich w rozwoju. 
W 2021 r. Gmina Duszniki złożyła wnio-
sek, a w tym roku podpisała umowę z Cen-
trum Projektów Polska Cyfrowa na kwo-
tę 724 700 zł. W imieniu gminy projekt 
koordynuje Gminny Zespół Oświatowy.
W ramach programu Gmina Duszniki za-

kupiła 224 laptopy, 35 zestawów kom-
puterowych stacjonarnych i 8 tabletów,
które zostały ubezpieczone na okres 24
miesięcy. Z pozostałych środków zostaną
jeszcze zakupione dodatkowe akcesoria
(myszki, torby, pendrive), które gmina
przekaże uczniom w ramach tego pro-
gramu.

Laptopy i sprzęt komputerowy
dla mieszkańców gminy - Granty PPGR

dynek z salą widowiskową) od lipca do lis-
topada trwał gruntowny remont pomieszczeń
stanowiących zaplecze socjalne dla artystów
i wykonawców. Odnowiono dwie gardero-
by, dwie łazienki i korytarz. Prace obejmowały
malowanie ścian i sufitów, położenie nowej
okładziny podłogowej z płytek ceramicznych,
wymianę stolarki drzwiowej i osprzętu elek-
trycznego. Remont wykonała firma REMSTAL
z Dusznik, a jego koszt wynosi 159 898 zł. 
Na realizację tego zadania gmina otrzymała
dofinansowanie z budżetu Województwa
Wielkopolskiego w ramach programu „Kuli-
sy kultury” w kwocie 70 000 zł.
Do końca listopada potrwają prace remon-
towe na dachu budynku zabytkowego dwor-
ku w Dusznikach. Budynek ten jest siedzibą
gminnych jednostek – Biblioteki Publicznej 
i Centrum Animacji Kultury oraz Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Znajduje się 
w nim również punkt Poczty Polskiej. Remont
rozpoczął się latem, a wykonawcą robót
jest konsorcjum dwóch firm z Poznania:
Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane AR-
TBUD i ART-BUD Roboty Ogólnobudowla-
ne Nowoczesne Aranżacje Wnętrz. Prace
obejmują wymianę pokrycia dachowego,
przemurowanie kominów, wymianę uszko-
dzonych elementów więźby dachowej, wy-
konanie deskowania i papowania połaci da-
chowych, położenie nowej dachówki oraz
wykonanie nowej instalacji odgromowej.
Koszt prac został określony w umowie na
kwotę 724 073 zł. Na remont dachu dwor-
ku gmina uzyskała dofinansowanie ze środ-
ków Funduszu Przeciwdziałania COVID-
19 w kwocie 500 000 zł.

Strażnica OSP w Dusznikach

ul. Bukowska w Dusznikach
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Informujemy, że do naszej gminy dostarczono tabletki z jodkiem
potasu. Obecnie znajdują się w zbiorczym punkcie przechowy-
wania. W przypadku zagrożenia, zostaną wydane do punktów
dystrybucji. 

UWAGA:
WYDAWANIE TABLETEK 

MIESZKAŃCOM
NASTAPI PO WYDANIU 

ODPOWIEDNIEGO KOMUNIKATU 
PRZEZ WŁADZE CENTRALNE

Nie należy przyjmować preparatu jodku potasu już 
w momencie zaistnienia sytuacji kryzysowej 

w innym kraju. Zbyt wczesne przyjęcie preparatu 
może nie uchronić przed skutkami promieniowania

i być szkodliwe dla zdrowia. 

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia z 27 kwietnia 2022 r.
tabletki przeznaczone są dla dzieci i dorosłych do 60. roku życia.

Tabletka nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokuje wchłanianie przez
tarczycę jodu radioaktywnego. W przypadku uwolnienia do atmos-
fery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom przeby-
wającym na zagrożonym terenie preparatu ze stabilnym jodem.
Aktualnie ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne.
Zgodnie z ulotką preparatu zaleca się jak najszybsze przyjęcie tab-
letek, najlepiej w ciągu 2 godzin od momentu wystawienia na działanie
promieniowania. Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od wystawie-
nia na promieniowanie jest wciąż korzystne.  
Preparaty ze stabilnym jodem należy przyjmować tylko w przypad-
ku wystąpienia konkretnych zaleceń. Samowolne przyjmowanie pre-
paratów ze stabilnym jodem (,,na zapas”) może być szkodliwe dla zdro-
wia. Skutkiem ubocznym stosowania preparatów może być nadmierne
uaktywnienie tarczycy, co może doprowadzić do jej nadczynności.
U niektórych pacjentów, w tym cierpiących na zaburzenia układu
krążenia, może to doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia. 

Komunikat o dystrybucji tabletek
jodowych dla mieszkańców

AKTUALNOŚCI

Lp. Sołectwo Adres punktu

1 Sołectwo 
Brzoza-Grodziszczko

Świetlica wiejska – Brzoza 1A,
64-553 Grzebienisko

2 Sołectwo Ceradz Dolny
Świetlica wiejska – Ceradz Dolny, 
ul. Powstańców Wielkopolskich 8,
64-553 Grzebienisko

3 Sołectwo Chełminko Świetlica wiejska – Chełminko 12,
64-550 Duszniki

4 Sołectwo Duszniki
Budynek GOPS 
– Duszniki, ul Jana Pawła II 8, 
64-550 Duszniki

5 Sołectwo Grzebienisko Świetlica wiejska – Grzebienisko, 
ul. Szkolna 8, 64-553 Grzebienisko

6 Sołectwo Kunowo Świetlica wiejska – Kunowo 10, 
64-550 Duszniki 

7 Sołectwo Mieściska Świetlica wiejska 
– Mieściska 5, 64-553 Grzebienisko

8 Sołectwo Młynkowo Świetlica wiejska 
– Młynkowo 15, 64-550 Duszniki

9 Sołectwo Niewierz
Świetlica wiejska
– Niewierz, ul. Długa 2a
64-550 Duszniki

10 Sołectwo Podrzewie
Świetlica wiejska 
– Podrzewie, ul. Długa 1
64-541 Podrzewie

11 Sołectwo Sarbia
Świetlica wiejska 
– Sarbia 10D
64-553 Grzebienisko

12 Sołectwo 
Sędzinko-Zalesie

Świetlica wiejska 
– Sędzinko, ul. Szkolna 3, 
54-552 Sędziny 

13 Sołectwo Sędziny
Świetlica wiejska 
– Sędziny, ul. Parkowa 9a, 
64-552 Sędziny 

14 Sołectwo Sękowo
Restauracja Malibu 
– Sękowo, ul. Lipowa 28, 
64-541 Podrzewie

15 Sołectwo Wierzeja 
Świetlica wiejska 
– Wierzeja, ul. Bukowska 4, 
64-553 Grzebienisko 

16 Sołectwo Wilczyna
Świetlica wiejska – 
Wilczyna, ul. Młynkowska 10, 64-541
Podrzewie

17 Sołectwo Wilkowo
Świetlica wiejska – 
Wilkowo, ul. Lipowa, 64-553 Grzebieni-
sko

18 Sołectwo Zakrzewko 
Budynek wyznaczony przez sołtysa – 
Zakrzewko 4, 64-550 Duszniki 

Wójt Gminy Duszniki 30 września 2022 r. zatwierdził 
gminny plan dystrybucji tabletek, w tym ustalił listę punktów 

wydawania preparatu: 
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1 października br. przy sali wiejskiej w Sędzinach miało miejsce uroczyste przekazanie no-
wego samochodu strażackiego dla miejscowej jednostki OSP. 

Nowy wóz bojowy to Ford Transit 
z 2012 r. Został zakupiony za kwotę
100 tys. zł ze środków budżetu Gmi-
ny Duszniki. Z funduszu sołeckiego
przeznaczonego dla sołectwa Sędziny
została dodatkowo zakupiona i za-
montowana skrzynia dachowa na
sprzęt za kwotę 3 tys. zł. W spotkaniu
ze strażakami uczestniczył wójt Roman
Boguś, radny Grzegorz Pawlak i Skarb-
nik Gminy Justyna Kaczmarczyk. 

NOWY WÓZ STRAŻACKI DLA OSP SĘDZINY

AKTUALNOŚCI

29 września br. swoje 99. urodziny ob-
chodziła Janina Rataj z Chełminka. Z tej
okazji, 30 września br. wójt Roman Bo-
guś odwiedził Jubilatkę i wręczył jej list
gratulacyjny i kwiaty.

Pani Janina jest obec-
nie najstarszą mie-
szkanką gminy Du-
szniki. Urodziła się
w 1923 r. w Zago-
rzycach (obecnie
w o j e w ó d z t w o
podkarpackie), jako
najstarsza córka 
z dziesięciorga
dzieci Stefanii i Ja-
kuba Totonów. Po
ukończeniu czte-
rech klas szkoły pod-
stawowej pomagała 
w prowadzeniu gospodarstwa rolnego
swoich rodziców i ojcu w pełnieniu obo-

wiązków stróża szkolnego.
Zimą 1942 r., skacząc z pierw-
szego piętra budynku w Krako-
wie, uciekła z obozu przejścio-
wego dla osób wywożonych na
przymusowe roboty do Niemiec.

Przeszła trudną
i niebezpieczną
drogę, aby wró-
cić do rodzinne-
go domu. 
W 1955 r. wy-
szła za mąż za
Stanisława Ra-
taja, a we wrze-
śniu 1958 r., zostawiając
swoje ukochane, ro-
dzinne strony, wspólnie
przyjechali „za chlebem”

do Chełminka na gospo-
darstwo rolne. Państwo Ra-

taj doczekali się 3 dzieci, 14 wnuków i 12
prawnuków. W 1988 r. Pani Janina owdo-

wiała. Do dziś mieszka w swoim domu
wraz z synem i jego rodziną.

Największą radość Pani Janinie przyno-
si rodzina i wiara w Boga. Mimo swoje-
go wieku jest osobą samodzielną, cieszy
się dobrym zdrowiem i pamięcią i uwiel-
bia pielęgnować swoje kwiaty. 

99 urodziny najstarszej mieszkanki
gminy Duszniki

W przypadku wątpliwości, czy stan zdrowia
dopuszcza przyjęcie preparatu, skonsultuj się
ze swoim lekarzem rodzinnym. 

Dawkowanie preparatów ze stabilnym jodem
(dot. tabletek jodku potasu o zawartości 65
mg), na podstawie rekomendacji Ministra
Zdrowia z 2 marca 2022 r. (punkty dystrybucji
będą wydawać tabletki w całości): 
� noworodki i niemowlęta do 1 miesiąca:
12,5 mg jodu (¼ tabletki),
� dzieci od 1 miesiąca do 3 lat: 25 mg jodu
(½ tabletki),

� dzieci od 3 do 12 lat: 50 mg jodu (1 tab-
letka),
� dzieci powyżej 12 lat i dorośli do 60 roku
życia: 100 mg jodu (2 tabletki),
� kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią:
100 mg jodu (2 tabletki).

Prosimy o zapoznanie się z treścią broszury
informacyjnej ze strony MSWiA  

Zasady odbioru tabletek jodku potasu w pun-
ktach na terenie Gminy Duszniki
1. Zgłaszamy się do najbliższego punktu dys-

trybucji przypisanego dla miejscowości.
2. Do punktu należy przybyć w miarę możli-
wości pieszo lub parkując pojazd tak, aby nie
blokował przejazdu i drożności ruchu w oko-
licy punktu. 
3. Wydawanie preparatu jodowego nastę-
puje osobom dorosłym do 60 roku życia
zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do
punktu.
4. Jedna osoba może pobrać odpowiednią
ilość tabletek dla siebie i domowników. 
5. Preparat należy zażyć poza punktem
wydawania.
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Stowarzyszenie Chór Halka zaprasza na koncert z okazji

Jubileuszu 75-lecia działalności artystycznej Chóru Halka,
w sobotę 19 listopada 2022 r. o godzinie 16.00

w sali widowiskowej CAK w Dusznikach, 
ul. Jana Pawła II 10 (wstęp wolny).

Na zaproszenie Chóru Halka w koncercie wezmą udział 
również zaprzyjaźnione chóry: LIRA z Pniew, 

BELCANTO z Dopiewa oraz Koło Śpiewu
im. Feliksa Nowowiejskiego z Tarnowa Podgórnego. 

Na wszystkich uczestników koncertu 
będzie czekał tort jubileuszowy.  

20 października br. odbyła  się uroczystość pasowania na ucznia
Szkoły Podstawowej w Sędzinku. Towarzyszył jej występ, pod-
czas którego uczniowie zaprezentowali wiedzę i umiejętności, któ-
re zdobyli w pierwszym miesiącu nauki w szkole, recytowali wier-
sze, tańczyli i śpiewali piosenki. 

Występ przygotowała wychowawczyni Renata Sobczyk. Naj-
ważniejszą częścią uroczystości, na którą wszyscy czekali było ślu-
bowanie oraz pasowanie wielkim ołówkiem przez Dyrektor Renatę
Nizio. Uwieczniając to wydarzenie, każdy uczeń po kolei odbił pa-
lec w Księdze Pamiątkowej.  Wszyscy otrzymali dyplom i niespo-
dziani. Pierwszaków w gronie uczniów przywitali koledzy i koleżanki

z klasy drugiej, prezentując „Taniec ze słonecznikami”. Wręczyli im
również własnoręcznie wykonane sowy służące jako przybornik
na biurko. Dzieciom w tym wyjątkowym dniu towarzyszyli ich ro-
dzice, którzy po uroczystości przygotowali słodki poczęstunek. 
Dzień później, 21 paździer-
nika, odbyła się druga uro-
czystość - pasowanie na
przedszkolaka. „Pszczółki”
zostały włączone do spo-
łeczności przedszkolnej.
Dzieci zostały pasowane na
przedszkolaków i małymi pa-
luszkami zaznaczyły swoją
obecność w księdze pa-
miątkowej. Do tej wyjątkowej uroczystości przygotowała je wy-
chowawczyni Edyta Rosiak.

Pasowanie w Sędzinku

17 października Wójt Roman Boguś został zaproszony na paso-
wanie na uczniów pierwszej klasy w Podrzewiu. Uroczystość przy-
gotowała wraz z dziećmi wychowawczyni Iwona Buszczak. Dzie-
ci po występie artystycznym złożyły ślubowanie i zostały paso-
wane na uczniów przez dyrektor szkoły Iwonę Liczbańską. 

Gośćmi byli również: Kierownik GZO Kamila Szwedek, Dyrektor
szkoły Iwona Liczbańska, Wicedyrektor szkoły Mirosława Filipiak,
Wicedyrektor szkoły Marietta Starosta-Cicha, Sołtys Podrzewia Jo-
anna Zimna, przedstawiciele OSP Podrzewie.

Pasowanie na uczniów w Podrzewiu
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2 października br. o 17.00 piosenką
w wykonaniu Cynamonu rozpoczęło
się jesienne spotkanie przy herbacie
w świetlicy w Grzebienisku. 

Było trochę tremy, bo zdarzyły się
prawie trzy lata przerwy, brakowało
pewności, czy ktoś zechce obejrzeć,
wysłuchać... ale publiczność dopi-
sała! Zebrano także sporą kwotę, za
którą zostaną kupione rzeczy po-
trzebne w Domu Samotnej Matki 
w Poznaniu. 
O ucztę dla ciała zadbała Paulina
Tepper z ekipą uczniów z klas ósmych,
którą wspomogły Małgorzata Jankowiak i Agnieszka Garbacz. 
O walory artystyczne zadbały: Weronika Krupa - recytacje, Do-
rota Strzykała - piosenki, Izabela Uniejewska - zumba, a także Bea-
ta Wszoła - występy Sikorek, Piątek i Cynamonu oraz scenogra-
fia i opieka artystyczna nad całością. Podczas koncertu wyko-
rzystano nowe nagłośnienie, którym zajmował się Krzysztof Sie-
mieniak i Jarosław Garbacz. 
Wszystkim występującym serdecznie dziękujemy i gratulujemy!
Zdaniem publiczności było pięknie. SP Grzebienisko

Mieszkaniec, który jako pierwszy prześle pra-
widłową informację na temat miejsca/obiek-
tu na fotografii, otrzyma od redakcji upo-
minek. 

Przypominamy jednocześnie, że elektro-
niczne wydanie Informatora jest zamiesz-
czane na stronie duszniki.esamorzad24.pl.
Odpowiedzi z określeniem miejscowości

albo bliskości jakiegoś charakterystycznego
miejsca lub punktu na mapie gminy należy
przesłać na adres e-mail redakcji: informa-
tor@duszniki.eu

Dla osoby, która jako pierwsza prześle 
poprawną lokalizację mamy zestaw upo-
minkowy gadżetów promujących gmi-
nę.  

Czy znasz to miejsce? Fotografie z gminy - rozwiąż zagadkę

Rozwiązanie zagadki z 77. wydania Informatora
Fotografia przedstawiała figurę świętego Ignacego w Niewierzu, przy ulicy Długiej. Według
relacji dawnych mieszkańców wsi, figura powstała jako wotum za uratowanie wsi od epi-
demii cholery w 1866 r. 
Pierwszą prawidłową odpowiedź przesłał Robert Tarka. Gratulujemy i dziękujemy wszyst-
kim mieszkańcom, którzy przesyłali odpowiedzi. 

Dzień w kolorze śliwkowym
KONKURS


