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Szanowni Mieszkańcy.

Czerwiec większości z nas kojarzy 

się ze słońcem, wiosną w pełnym 

r o z k w i c i e  i  n a d c h o d z ą c y m 

początkiem lata. To czas żegnania 

się dzieci z obowiązkami szkolnymi     

i  czas planowania wspólnych, 

rodzinnych wakacji i wyjazdów. 

Ciepło i słoneczna zazwyczaj 

pogoda skłania do aktywności 

na świeżym powietrzu, wycieczek 

rowerowych i długich spacerów. 

Z tego też powodu zachęcamy do 

korzystania z obiektów przy sali 

sportowej, atrakcyjnych szczególnie 

w okresie letnim. Czeka na Państwa 

kompleks boisk do piłki nożnej, 

koszykówki, siatkówki, tenisa 

ziemnego, siatkówki plażowej oraz 

plac zabaw dla dzieci i siłownia 

zewnętrzna. W sobotę 20 czerwca 

odbędzie się rodzinny piknik w 

ramach Dusznickich Dni Trzeźwości 

–  „ P O S TAW N A RO DZ I N Ę ”. 

Szczegóły znajdą Państwo na str. 6 . 

W  b i e ż ą c y m  n u m e r z e 

przygotowaliśmy również dla 

Państwa poradnik o awariach - co 

ro b i ć ,  gd y w ys t ą p i ą  i  gd z i e 

je zgłaszać. Zwracamy również 

uwagę,  że  od 1  czerwca br. 

obowiązują nowe, NIŻSZE STAWKI 

OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW 

SEGREGOWANYCH, które zostały 

uchwalone na kwietniowej sesji 

Rady Gminy. 

Życzymy przyjemnej lektury.
Redakcja

1.  Uchwała Nr VIII/35/15 w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy 

     Duszniki na lata 2015-2021.

2.  Uchwała Nr VIII/36/15 w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki 

     z dnia 30.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

3.  Uchwała Nr VIII/37/15 w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad 

     ich zbywania, nabywania i wykupu.

4.  Uchwała Nr VIII/38/15 w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

     odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

5.  Uchwała Nr VIII/39/15 w sprawie: zasad korzystania ze świetlic wiejskich na terenie 

     Gminy Duszniki.
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UCHWAŁY RADY GMINY DUSZNIKI PODJĘTE  NA VIII SESJI DNIA 28 KWIETNIA 2015 ROKU:

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA - TELEFONY

URZĄD GMINY DUSZNIKI

61 29 19 075 61 29 19 400      |      

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dusznikach

690 324 944 - Kierownik OSiR

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach

61 29 19 080 61 29 19 128     |     

Gminny Zespół Oświatowy w Dusznikach

61 29 19 312

Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach

61 29 19 107

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach

Biblioteka Publiczna:

61 29 19 480

Centrum Animacji Kultury:

61 29 19 416 

Treść uchwał została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Duszniki 
www.bip.duszniki.eu oraz znajduje się w Biurze Obsługi Rady w Urzędzie Gminy.

i

W czerwcu dyżury dla mieszkańców Gminy Duszniki pełnić będą:

DYŻURY RADNYCH

Ryszard Pacholak
Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

12 czerwca 2015r. (piątek)
w godz. 17.00 – 18.00 w Bibliotece w Dusznikach

Tomasz Ćwian 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia

15 czerwca 2015r. (poniedziałek)
w godz. 16.00 – 17.00 w Bibliotece w Dusznikach

INFORMACJA

W lipcu i w sierpniu 2015r. na terenie gminy Duszniki będzie realizowany projekt „Zielone Wakacje”. 
Organizatorzy – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                 
w Dusznikach poszukują wykwalifikowanej kadry opiekunów.
Opiekunami mogą być:
- nauczyciele,
- osoby posiadające wykształcenie co najmniej średnie oraz ukończony kurs wychowawcy 
wypoczynku lub kierownika projektu, jak również mające predyspozycje do pracy wychowawczej               
z dziećmi i młodzieżą.
Wynagrodzenie za turnus trwający 10 dni roboczych będzie wynosić 600 zł.
Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach: 
61 29 19 128, 61 29 19 080.



AKTUALNOŚCI

W przypadku zagrożenia należy 
natychmiast  skontaktować  s ię                      
z , korzystając pogotowiem gazowym
z bezpłatnego numeru telefonu: 
800 909 909. Zadaniem pogotowia 
gazowego jest możliwie szybkie 
dotarcie do miejsca awarii, usunięcie 
zagrożenia i zapewnienie ciągłości 
dostaw gazu ziemnego do odbiorców. 
Wszystkie zgłoszenia dotyczące 
interwencji pogotowia gazowego są 
r e j e s t r o w a n e .  P o d  n u m e r e m 
alarmowym można ponadto uzyskać 
informacje o planowych przerwach           
w  d o s t a w a c h  g a z u  ( p r z e r w y 
spowodowane są prowadzonymi 
pracami lub awariami).

Pamiętaj, gdy ulatnia się gaz lub 
wystąpiła awaria, należy unikać 
otwartego źródła ognia, np. papieros, 
otwarty płomień, nie używać telefonu 
stac jonarnego i  komórkowego            
w mieszkaniu, otworzyć drzwi i okna, 
aby spowodować przewiew, zamknąć 
kurek gazu, nie włączać urządzeń 
elektrycznych, opuścić budynek            
i  n a t y c h m i a s t  p o i n f o r m o w a ć 
pogotowie gazowe G.EN.  GAZ 
ENERGIA.

Informacja ze strony G.EN. GAZ 
ENERGIA: www.gen.com.pl

WODA I KANALIZACJA  
502 595 251  i  508 666 399

Siecią wodociągową i kanalizacyjną w gminie zarządza Komunalny Zakład Budżetowy               
z siedzibą przy ul. Szamotulskiej 16 w Dusznikach (w skrócie KZB). Awarie w dostawie 
wody oraz urządzeń i przyłączy wodnych i kanalizacyjnych należy zgłaszać do KZB               
na telefony komórkowe:

AWARIA WODY  502 595 251  AWARIA KANALIZACJI  508 666 399

LAMPY ULICZNE  
61 29 19 075  lub  61 29 19 400

Usługę konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy wykonują specjalistyczne firmy, z którymi gmina ma zawarte umowy. 
Awarie oświetlenia ulicznego, jeśli nie są spowodowane tymczasowym wyłączeniem prądu (np. na całej ulicy, w okolicy), a 
dotyczą pojedynczych lamp (przepalona żarówka, prawdopodobne spięcie czy uszkodzenie przewodu zasilającego) należy 
zgłaszać pracownikowi Urzędu Gminy Duszniki na numer 61 29 19 075 lub 29 19 400. Po otrzymaniu informacji o awarii lampy 
pracownik urzędu przekazuje zgłoszenie firmie, która zgodnie z umową ma obowiązek dokonać naprawy:
- w linii kablowej - do 7 dni roboczych,
- w linii napowietrznej – do 4 dni roboczych,
- przepalonych źródeł światła (wymiana) – do 10 dni roboczych.
Należy pamiętać, że pracownik urzędu nie ma możliwości monitorowania prawidłowości działania lamp, dlatego niezwłocznie 
przekazana informacja od mieszkańców umożliwi sprawne zgłoszenie awarii i jej naprawę w wyżej określonym terminie.
UWAGA!!! Regionalny dostawca prądu, czyli spółka ENEA, nie przyjmuje zgłoszeń o awariach oświetlenia ulicznego                  
od mieszkańców !!!  

AWARIE – co robić i gdzie zgłaszać?

PRĄD      991
Awar ia  to  n ie  ty lko  uc iąż l iwość 
wynikająca z ograniczenia działania 
urządzeń elektrycznych, to również 
realne zagrożenie porażeniem prądem. 
Stąd  też  n ie  bez  znaczen ia  j es t 
przekazywanie informacji o zauważonych 
nieprawidłowościach w pracy sieci 
elektrycznej, wywołanych poprzez 
czynniki różnego rodzaju. Wynikają one 
nie tylko z warunków atmosferycznych, 
ale również uszkodzeń mechanicznych 
(złamany słup, zerwany przewód), zużycia 
materiału, czasem w wyniku kradzieży 
przewodów. 
Jak postępować w przypadku awarii 
zasilania?
Wyłączenie dopływu energii elektrycznej 
może być spowodowane zadziałaniem 
urządzeń zabezpieczających w instalacji 
domowej (bezpieczników, wyłączników 
różnicowoprądowych), jak też awarią               
w sieci zasilającej lub pracami planowymi. 
Wstępnie przyczynę awarii określamy 
obserwując sąsiednie domy (czy pali się           
w nich światło), oświetlenie ulicy, 

ewentualnie lampki kontrolne zasilania            
w rozdzielnicy. Brak światła w okolicy 
świadczy o uszkodzeniu sieci zasilającej              
i fakt ten zgłaszamy na pogotowie 
energetyczne pod numer telefonu - . 991
Jeśli jednak sieć jest zasilana, to należy 
sprawdzić w rozdzielnicy czy nie 
zadziałały zabezpieczenia w wyniku 
przeciążenia lub zwarcia w instalacji 
domowej. Trzeba również sprawdzić 
wyłącznik różnicowoprądowy. Jeśli przy 
próbie załączenia zabezpieczenie 
natychmiast reaguje, należy odłączyć 
wszystkie odbiorniki i ponowić próbę. 
Gdy zabezpieczenia nie reagują -  
podłączamy kolejno poszczególne 
odbiorniki, a zadziałanie zabezpieczenia 
w momencie włączenia jednego z nich 
wskazuje na uszkodzenie właśnie w tym 
urządzeniu. Może się też zdarzyć, że 
zadziałają bezpieczniki przedlicznikowe, 
do których nie mamy dostępu. W takiej 
sytuacji należy powiadomić pogotowie 
energetyczne.
Informacja ze strony ENEA Operator: 
www.operator.enea.pl

GAZ 
800 909 909

3INFORMATOR GMINY DUSZNIKI



CERADZ DOLNY
MAGDALENA KLUPŚ – pierwsza kadencja
36 lat, ma syna i pracuje w magazynie LIDL. Sołectwo zamieszkuje od urodzenia. Jako sołtys zamierza starać się o 
ulepszenie dróg, budowę chodnika i ścieżki rowerowej we wsi oraz oświetlenia ulicznego. Chce ponadto 
wykorzystywać salę wiejską do organizowania różnych imprez i spotkań.

BRZOZA – GRODZISZCZKO
RADOSŁAW WAWRZYNIAK – trzecia kadencja
33 lata, żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie wyższe magisterskie, ukończone studia podyplomowe związane             
z pozyskiwaniem funduszy europejskich, pracownik Urzędu Gminy w Dusznikach, rolnik z zamiłowania. Stawiane 
w obecnej kadencji główne cele do realizacji: doposażenie świetlicy wiejskiej, integracja społeczności lokalnej 
poprzez organizację różnych spotkań i imprez kulturalnych, takich jak np.: Dzień Dziecka czy też Dzień Seniora, 
poprawa stanu dróg gminnych, jak również powiatowych, zlokalizowanych na terenie sołectwa, rozbudowa 
oświetlenia ulicznego, budowa na terenie sołectwa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci gazowej.

UWAGA !!!
OBNIŻENIE STAWEK ZA ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH !!!

Przypominamy, że opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy 
wskazany przez Urząd Gminy Duszniki w 2014 roku – numer rachunku pozostaje bez zmian.

NOWE PLANY NOWO WYBRANYCH SOŁTYSÓW – CZ. 3

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH
W CZERWCU 2015 ROKU!

5 czerwca (piątek)
25 czerwca (czwartek)

2 czerwca (wtorek)
23 czerwca (wtorek)

19 czerwca (piątek)

18 czerwca (czwartek)

1 czerwca (poniedziałek)
22 czerwca (poniedziałek)

3 czerwca (środa)
24 czerwca (środa)

Pod koniec kwietnia Rada Gminy Duszniki uchwaliła nową stawkę opłaty za odbiór odpadów 
komunalnych SEGREGOWANYCH w wysokości 7 zł od jednego mieszkańca. Nowa stawka 
obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015r. 
Stawka dla odpadów niesegregowanych pozostaje niezmieniona i wynosi 12 zł / osobę. 
Nie ma potrzeby składania nowych deklaracji – Urząd Gminy Duszniki w maju rozesłał do mieszkańców powiadomienia                                         
o wprowadzeniu nowej stawki i przeliczenie aktualnej kwoty comiesięcznej opłaty za daną nieruchomość.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Duszniki pod nr telefonu: 61 29 56 530.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH
W CZERWCU 2015 ROKU!



KULTURA

8 – 14 czerwca
Wystawa czasowa poświęcona Janowi Pawłowi II  
Wystawa obrazów i zdjęć przedstawiających Papieża – św. Jana Pawła II. 
Autorem zdjęć jest  Grzegorz Gałązka – fotograf akredytowany do dzisiaj 
w Watykanie, a na podstawie jego zdjęć piękne obrazy realistyczne 
(malarstwo olejne) wykonała Karolina Szyman-Piórkowska, 
absolwentka PWSP w Poznaniu. 
Miejsce: Biblioteka w Dusznikach. Wystawę można obejrzeć w godzinach pracy biblioteki.  

13 czerwca, godz. 14.00
XXIV Przegląd Zespołów Pieśni Ludowej i Biesiadnej Kół Gospodyń Wiejskich
W programie:  Msza polowa, biesiada ludowa, zabawa taneczna
Miejsce: park w Dusznikach
 

17 czerwca, godz. 10.00
Cała Gmina Czyta Dzieciom 
Przedszkolakom bajki przeczyta Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia - Tomasz Ćwian.
Miejsce: Biblioteka w Dusznikach

20 czerwca, godz. 18.00
Dusznicka Noc Kupały 
18.00 – warsztaty, m.in. wypieku naturalnego chleba, plecenia wianków, tańca ludowego i śpiewu, bębniarskie
21.30 – widowisko, spektakl muzyczno-taneczny
Miejsce: plac za Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach

26 czerwca, godz. 19.30
Impreza „Na dobry początek…”
19.30 – Koncert Disco Polo zespołu Jurad z Szamotuł
21.00 – Dyskoteka – DjSimon
Miejsce: park w Dusznikach

-   WYBRANE NOWOŚCI W BIBLIOTECE   -

Nailpaul V.S., „Maska Afryki”
Maska Afryki to kolejny reportaż słynnego podróżnika i pisarza, 
którego fascynują pogranicza kultur i odchodzący w zapomnienie 
świat dawnych wierzeń. Podróżując przez Ugandę, Ghanę, Nigerię, 
Wybrzeże Kości Słoniowej i w końcu RPA, rozmawia z 
dyplomatami i członkami rodzin królewskich, politykami i 
naukowcami, biznesmenami i szamanami, chrześcijanami, 
muzułmanami i wyznawcami tradycyjnych lokalnych kultów. 
Oddaje głos swoim rozmówcom i pozwala im wprowadzić 
czytelnika w świat magii, wróżb i czarów.

D. Braga, „Mój syn anioł, który wybrał życie” 
W tej książce opowiadam o sobie, o moim doświadczeniu matki, o 
moim dziecku. Dziecku uzdolnionym inaczej, dziecku szczególnej 
troski. Wiem, że wiele matek, wielu rodziców dzieci szczególnej 
troski, każdy według swego własnego doświadczenia, może się 
utożsamiać ze mną w tych samych przeżyciach pośród cierpienia i 
radości. Mam nadzieję, że podobnie jak ja, każdy z tych rodziców 
zdoła wcześniej czy później osiągnąć pogodę ducha konieczną do 
widzenia świata nie tyle własnymi oczyma, z perspektywy 
własnych pragnień - chociaż realizowanych w celu pokonania 
przeszkód, które pragniemy pokonywać – co oczyma i duszą 
naszych dzieci. W ten sposób można zauważyć jasność, którą tylko 
one są zdolne promieniować. Jasność zdolną zrodzić nadzieje i 
poznać głębokie znaczenie miłości. 

P. Głuchowski, J. Hołub, „Imperator”
Ojciec Tadeusz Rydzyk - twórca medialnego imperium. Dziś ma radio, 
telewizję, gazetę, gimnazjum, szkołę średnią, wyższą uczelnię, sieć 
telefoniczną i wiele więcej. Pielgrzymują do niego po wsparcie czołowi 
działacze prawicy.  Co się z nim działo po wyjeździe z kraju w latach 
osiemdziesiątych? Jaką rolę w jego ucieczce odegrało spotkanie z Janem 
Pawłem II? Skąd wziął pierwszy milion i kto mu ukradł drugi? Co go 
łączyło z władzami Rosji, a co z rzecznikiem SLD? Co jada, co mówi 
prywatnie, komu ufa, a kto go popiera? Co się dzieje za zamkniętymi 
drzwiami radia i szkoły medialnej w Toruniu? W książce "Ojciec Tadeusz 
Rydzyk. Imperator" dwaj dziennikarze "Gazety Wyborczej" stworzyli 
wielowymiarowy portret założyciela Radia Maryja. Człowieka, który 
próbuje zbudować Polskę według własnej recepty na wiarę, nadzieję, 
miłość i sukces.

M. Maklakiewicz, „Maklak oczami córki”
Podczas renowacji starego pianina Marta Maklakiewicz przypadkowo 
odnalazła w jego wnętrzu czarny notes. Jak się okazało – notes taty, 
Zdzisława. Moment ten stał się początkiem drogi, którą przeszła tropem 
znaleziska, śladami swego ojca, w miejsca ważne dla niego. Opowieść 
Marty Maklakiewicz pokazuje bohatera ponad stu polskich filmów w 
intymnym i nie do końca różowym świetle. Książka odkrywa wiele 
rodzinnych tajemnic, bez pruderii opowiada o życiu w „baśniowym 
nastroju” suto zakrapianych imprez towarzyskich ówczesnej Warszawy.  
Prócz anegdot z życia kolorowego ptaka odkrywa jego prywatną twarz. 
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Dzieci biorące udział w zajęciach 
z koszykówki i siatkówki są objęte 
programem Inicjatywnego Klubu 
Sportowego Orange prowadzonego 
p r z e z  p r a c o w n i k ó w  O S i R                      
w Dusznikach.

Zapraszamy wszystkich do 
udziału w zajęciach i imprezach 
organizowanych przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Dusznikach 
oraz do korzystania z naszych 
z e w n ę t r z n y c h  o b i e k t ó w 
sportowych przy 
ul. Broniewskiego 3a: 
     kompleks orlik, 
     siłownie, 
     plac zabaw, 
     boisko do siatkówki plażowej

zaprasza na darmowe zajęcia 
organizowane na terenie sali 

sportowej przy ul. Broniewskiego 
3a w Dusznikach.

OŚRODEK SPORTU 
I REKREACJI 

W DUSZNIKACH

Szczegółowe informacje znajdują się na 
stronie:
www.osirduszniki.pl 
lub na portalu 
facebook: OŚRODEK SPORTU 

I REKREACJI DUSZNIKI

Zajęcia dla przedszkolaków 
„Baw się i ćwicz”
we wtorki 17.15 - 18.00
Zajęcia z koszykówki 
dla klas 1-3 szkoły podstawowej
(dziewczęta i chłopcy):
we wtorki i czwartki 15.30 - 17.00
Zajęcia z siatkówki 
dla klas 4-6 szkoły 
podstawowej:
chłopcy:
w poniedziałki 17.10 - 18.40
dziewczęta:
we wtorki 15.30 - 17.00 
Zajęcia z tenisa stołowego 
dla klas 1-6 szkoły podstawowej: 
wtorki i czwartki 18.30 - 20.00



5 czerwca 1845r. – urodził się Antoni Michalski – od 1872  
długoletni wikary, a później  proboszcz dusznicki.                 
Zmarł 7 stycznia 1921  w Dusznikach. 
5 czerwca 1993r. – zmarł  Czesław Baranek, który przez 
32 lata był prezesem Gminnej Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska w Dusznikach. Był członkiem i prezesem 
miejscowego chóru Halka oraz inicjatorem zorganizowania 
w Dusznikach Wielkopolskich Dni Muzyki. 
9 czerwca 1900r. – w Sękowie urodził się Leon Henczke – 
powstaniec wielkopolski, uczestnik walk pod Sierakowem, 
Zbąszyniem i Kwilczem. W 1939 roku walczył w obronie 
Warszawy.  Odznaczony Krzyżem Walecznych.

9 czerwca 1983r. – zmarł w Dusznikach  Leonard Bober, 
powstaniec wielkopolski, żołnierz Wojska Polskiego oraz 
uczestnik wojny polsko – bolszewickiej. Odznaczony 
Krzyżem Powstańczym i Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.  
17 czerwca 1927r. – w Dusznikach zostaje założona 
Ochotnicza Straż Pożarna.
21 czerwca 1970r. – w Dusznikach urodził się Michał 
Bartoszak – lekkoatleta, maratończyk, olimpijczyk.                     
W 1983 zdobył tytuł drużynowego Mistrza Polski                       
w lekkoatletycznym Czwórboju Przyjaźni. Startował 
również w biegach ulicznych. Trzykrotnie wygrał bieg 
główny Memoriału im. Janusza Kusocińskiego. 

Zdarzyło się w czerwcu...

Urzad Gminy Duszniki, ul. Sportowa1, 64-550 Duszniki
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