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Szanowni Mieszkańcy.

Rozpoczęły się wakacje, dlatego to 

wydanie Informatora również 

będzie miało charakter wakacyjny. 

Informujemy w n im głównie                        

o  i m p r e z a c h  s p o r t o w y c h                           

i  kulturalnych,  które zostały 

przygotowane dla Państwa w lipcu                 

i sierpniu. Przed nami 2 miesiące, 

które dla jednych będą czasem 

odpoczynku i relaksu, a dla innych 

czasem wytężonych prac na polach               

i  w gospodars twach .  Dz iec i                        

i młodzież, które chciałyby spędzić 

czas z rówieśnikami na ciekawych 

zabawach i zajęciach zapraszamy do 

wzięcia  udziału w Zie lonych 

Wakacjach, które odbędą się                     

w poszczególnych miejscowościach 

zgodnie z zamieszczonym obok 

harmonogramem. Tym, którzy już 

zaplanowal i  swój wolny czas 

proponujemy zabrać ze sobą 

ciekawe książki, które poleca 

Biblioteka. Miłośnicy ruchu na 

ś w i e ż y m  p o w i e t r z u  i  g i e r 

zespołowych mogą wziąć udział w 

turniejach siatkówki plażowej i piłki 

nożnej, które przygotował Ośrodek 

Sportu  i  Rekreac j i .  Życzymy 

Państwu udanych i bezpiecznych 

wakacji i zapraszamy do lektury 

kolejnego Informatora, który ukaże 

się na początku września.    
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HARMONOGRAM ZIELONYCH WAKACJI 2015

INFORMACJA

Urząd Gminy Duszniki informuje, że na terenie miejscowości Duszniki firma zewnętrzna realizuje 

budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w oparciu o sieć światłowodową. Urząd Gminy Duszniki 

wyraził zgodę na zajęcie pasów drogowych dróg gminnych. Przy uzgadnianiu zakresu robót starano 

się, aby prace związane z budową sieci w jak najmniejszym stopniu ingerowały w istniejącą, 

wyremontowaną infrastrukturę drogową (chodniki, jezdnie, parkingi). Planowany, określony we 

wniosku o zajęcie pasa drogowego, termin zakończenia prac to wrzesień 2015 r. Ponadto, po 

zakończeniu prac pracownicy UG dokonają obioru pasów drogowych i w przypadku stwierdzenia 

usterek czy też nieprzywrócenia pasów drogowych do stanu pierwotnego wykonawca zostanie 

zobligowany do naprawy usterek.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH
W CZERWCU 2015 ROKU!

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH
W CZERWCU 2015 ROKU!

16 lipca
6 i 27 sierpnia

14 lipca
4 i 25 sierpnia

10 i 31 lipca
21 sierpnia

9 i 30 lipca
20 sierpnia

13 lipca
3 i 24 sierpnia

15 lipca
5 i 26 sierpnia

Aktualne stawki opłaty wynoszą: 7 zł od mieszkańca dla odpadów segregowanych i 12 zł od 

mieszkańca dla odpadów niesegregowanych. Prosimy o wystawienie pojemników do godz. 7.00 w 

wyznaczonym dniu odbioru, w łatwo widocznym i dostępnym miejscu. Pojemniki powinny być 

opróżnione do godz. 20.00 tego samego dnia.

6-20 lipca

Chełminko, Podrzewie, Duszniki, Grzebienisko i Mieściska

20-31 lipca

Niewierz, Sędziny, Sędzinko, Sękowo, Wilkowo, Kunowo i Ceradz Dolny

3-17 sierpnia

Wierzeja, Brzoza i Wilczyna

 

Organizatorem Zielonych Wakacji jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Szczegółowych informacji udziela GOPS: 61 29 19 128, 61 29 19 080

Tegoroczne Zielone Wakacje odbędą się w 15 miejscowościach na 

terenie gminy, w następujących terminach:
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KULTURA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY 
ZAPRASZA W WAKACJE:

DUSZNIKI - GODZINY OTWARCIA: 
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 – 16:00 
środa 8:00 – 17:00
piątek 8:00 – 15:00 

7 lipca, godz. 10:00 – Warsztaty Dziennikarskie 
Zapraszamy młodzież na warsztaty, na których mowa będzie o tajnikach 

dziennikarstwa radiowego oraz telewizyjnego. Prowadzący Krzysztof 

Sadowski – dziennikarz Radia Merkury – wraz z zaproszonym przez siebie 

Rafałem Biernackim - dziennikarzem TVP i szefem Telekuriera - przewidują 

ćwiczenia w „terenie”. Miejsce: biblioteka. 

20 – 24 lipca, godz. 10:00 – 13:00 – Wakacje w bibliotece 
„Literacko-plastyczne spotkania z bajką” 
Wspólna lektura najpiękniejszych bajek, a nade wszystko mnóstwo zabawy 

rozwijającej wyobraźnię – oto, co proponuje biblioteka dzieciom. Liczba 

miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 lipca. 

25 lipca, godz. 20:00–2:00 – Zabawa taneczna
Zabawę taneczną poprowadzi znany duszniczanom zespół Remedium. 

Miejsce: park w Dusznikach. 

7 sierpnia, godz. 21:00 – Kino Letnie 
Sympatyków kina plenerowego zapraszamy na zabawną komedię              

„Wkręceni 2”. Miejsce: parking przy bibliotece.

14 sierpnia, godz. 19:00 – Koncert organowy
Koncert Eugeniusza Wawrzyniaka, poznaniaka z urodzenia, absolwenta 

poznańskiej Akademii Muzycznej. Od 1989 r. mieszka w Belgii, gdzie 

kontynuował studia w klasie koncertowej prof. Jean Ferrarda. Koncertował w 

wielu krajach świata, nagrywał dla radia w Polsce i w Belgii, współpracował z 

Filharmonią Poznańską. Od 1990 r. jest organistą w kościele Notre Dame de 

Miséricorde w Charleroi (Belgia). Jest także pedagogiem w Atélier Musical de 

Manage, gdzie prowadzi klasę organów i fortepianu. Jako prezes Towarzystwa 

Muzycznego „Concerto” w Charleroi popularyzuje muzykę organową, 

chóralną i kameralną w ramach fes�walu Jesień Muzyczna w Marchienne. 
Miejsce: Kościół Parafialny pw. św. Marcina w Dusznikach. 

21 sierpnia, godz. 19:00 – Zabawa „Tańcz i baw się razem               
z nami”. 
Miejsce: park w Dusznikach. 

22 sierpnia  – Spektakle teatralne projektu „Teatr w Małym 
Mieście” 
godz. 17:00 „Podróże dookoła świata”
spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Łata, 
godz. 20:00 „Fin Amor – miłość dworna” 
w wykonaniu Teatru Ewolucji Cienia. 

FILIA W GRZEBIENISKU - GODZINY OTWARCIA: 
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 10:00 – 15:00 
wtorek 13:00 – 18:00  

Biblioteka w Grzebienisku zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia 
plastyczne (hand-made) w każdy wtorek przez całe wakacje. 
Początek: godz. 16:00.

-   KSIĄŻKI POLECANE NA WAKACJE   -

G. Kasdepke, „Wakacje detektywa Pozytywki” 
Hurra! Wakacje! W kamienicy ruch jak nigdy. Dominik jedzie na 
obóz, Zuzia na kolonie, Asia do babci. Wszyscy obładowani 
bagażami spieszą się na upragniony wypoczynek. Tylko detektyw 
Pozytywka nie… No bo jak tu zamknąć agencję detektywistyczną 
„Różowe Okulary” na całe dwa miesiące? Zresztą czy naszemu 
sympatycznemu bohaterowi rzeczywiście udałoby się odpocząć? 
Detektyw Pozytywka jest osobą wyjątkową, dlatego i jego wakacje 
należą do nietypowych i, prawdę mówiąc, zapowiadają się 
wyjątkowo pracowicie.  Zadba o to sławny podróżnik 
Waskodegamski, niezwykle skuteczny wróżbita, a nawet ksiądz 
chodzący po kolędzie…

„Wakacyjna miłość”
Zbiór premierowych opowiadań znanych i lubianych polskich 
pisarzy, osnutych wokół wakacyjnej miłości. A ona może zdarzyć 
się wszędzie: nad morzem i w górach, a nawet w środku Warszawy, 
nad Wisłą. Wspomnienia sprzed lat przeplatają się ze 
współczesnością, prawdziwe uczucie z chwilowym romansem, 
zdrada ze znalezionym szczęściem. Bywa lirycznie, pikantnie, 
dramatycznie i zabawnie... Wśród autorów:  Krystyna Ko�a, Maria 
Nurowska, Joanna Szczepkowska, Inga Iwasiów, Stefan Chwin, 
Jerzy Pilch i Wojciech Kuczok.

C. Snyder, „Biegaczka” 
Aganetha Smart, niegdyś niepokonana biegaczka Aggie, ma 104 
lata i mieszka w domu opieki. Przeżyła wszystkich członków swojej 
l icznej  rodziny i  przyjaciół .  Pewnego dnia spokojne, 
przewidywalne życie staruszki zostaje zakłócone wizytą dwojga 
młodych ludzi, którzy deklarują chęć wzięcia jej na przejażdżkę. 
Rzekomy spacer okazuje się zaplanowaną od dawna dłuższą 
wycieczką, w której nieznajomi mają swój cel.

„Cicha 5”
Jest taka noc w roku, trochę cudowna, przynajmniej wyjątkowa.                   
W każdym mieście, na każdej uliczce mieszkają zwyczajni 
bohaterowie codziennego życia. Zapraszamy na ulicę Cichą 5, 
możecie zajrzeć przez jej rozświetlone okna. Stare mieszkania kryją 
piękne historie. Świadectwa przemijających smutków, spełnionych 
marzeń, odnalezionych szczęść. Siedem mieszkań, siedem 
opowieści...

R.L. Górska, „Za plecami anioła” 
Współczesna powieść o poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi              
i przezwyciężaniu losowych przeciwności. Marta postanawia 
zamieszkać w niemieckim Tauburgu, sennym miasteczku, w którym 
czas zdaje się płynąć innym rytmem. Górujący nad miastem zamek, 
rodowa siedziba rodziny von Tauburgów, organizuje życie 
mieszkańcom, którzy, początkowo nieufni, stają się z czasem 
p r z y j a c i ó ł m i  Ma r t y.  On a  s a m a ,  p oz n a j ą c  c z ł o n ków 
arystokratycznego rodu, nieświadomie odkrywa mroczną, 
rodzinną tajemnicę. Nowo poznani ludzie kryją w sobie sekret, 
którego nie potrafi pojąć. Klucz do rozwiązania zagadki i, być może, 
klucz do jej życiowego szczęścia kryje się w umiejętności spojrzenia 
na wszystko z zupełnie nowej perspektywy.

R. Ćwirej, „Upiory spacerują nad Wartą” 
Poznań, 1985. Na brzegu Warty wędkarze znajdują zwłoki kobiety 
bez głowy. Dla Milicji Obywatelskiej to poważny problem, 
zwłaszcza, gdy odnaleziona później głowa okazuje się nie pasować 
do ciała. Na mieszkańców miasta pada strach. Czyżby w spokojnym 
społeczeństwie równości pojawił się seryjny morderca? Zespół 
śledczych z Komendy Wojewódzkiej MO pod kierunkiem kapitana 
Marcinkowskiego ma ręce pełne roboty. Milicjanci dochodzą do 
wniosku, że inspiracją dla okrutnej zbrodni mogły być brutalne 
horrory sprowadzane ze zgniłych krajów kapitalistycznych. 
Inwigilacja środowiska wielbicieli filmów na kasetach video nie 
będzie łatwa, a władze oczekują szybkich rezultatów. Czy elita 
poznańskiej Milicji Obywatelskiej ujmie brutalnego mordercę, 
zanim polecą kolejne głowy?
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WAKACJE NA SPORTOWO

Spragnionych ruchu i pozytywnych emocji zapraszamy na dusznickiego ORLIKA. Nasz 
ORLIK to nie tylko miejsce gdzie można pograć w piłkę nożną. Czeka tu na Was 
znacznie więcej atrakcji i szereg możliwości zarówno dla dorosłych, jak i dzieci                    
oraz młodzieży. Do dyspozycji jest boisko do siatkówki plażowej, które powstało                          
w ubiegłym roku. W tym roku do użytku oddana została również siłownia zewnętrza, 
którą znajdziecie za salą sportową. Dodatkowo, każdy może korzystać ze sprzętu 
znajdującego się w kompleksie sportowym. Na boisku wielofunkcyjnym można zagrać 
w koszykówkę, tenisa czy siatkówkę, jak również w speedmintona, bocce czy rugby tag, 
poćwiczyć na skakance czy trickboardzie. Najmłodsi mogą bawić się na 
nowopowstałym placu zabaw tuż obok ORLIKA. Na lubiących sportową rywalizację 
czekają turnieje w siatkówkę plażową, piłkę nożną czy koszykówkę, a informacje na ich 
temat na bieżąco znajdziecie na naszej stronie  oraz www.osirduszniki.pl
facebookowym profilu. Nad całym obiektem czuwają animatorzy, którzy zawsze służą 
pomocą i radą w rozpoczęciu swojej sportowej przygody.  Dlatego już dzisiaj planując 
swoje wakacje, nie zapomnij o aktywności i ruchu, a w razie potrzeby zawitaj na 
dusznickiego ORLIKA.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do korzystania z POLANY „CZARNY  BOCIAN”. To idealne miejsce do organizacji 
rodzinnych imprez oraz spotkań ze znajomymi. Dodatkowo na Polanie ma początek ścieżka dydaktyczna, z której często 
korzystają biegacze oraz miłośnicy nordic walking. Szczegóły na temat rezerwacji pod telefonem 502 383 750.

PLAN IMPREZ SPORTOWYCH W LIPCU I SIERPNIU

organizowanych przez OSiR na obiektach zewnętrznych w Dusznikach przy ul. Broniewskiego 3a

15 lipca, godz. 10.00  TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

18 lipca, godz. 10.00  II WAKACYJNY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

23 lipca, godz. 10.00  II TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ DLA MŁODZIEŻY

9 sierpnia, godz. 10.00  TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ „LATO W PEŁNI”

10 sierpnia, godz. 10.00  MŁODZIEŻOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

13 sierpnia, godz. 10.00  II WAKACYJNY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ DLA MŁODZIEŻY

20 sierpnia, godz. 18.00  II DUSZNICKI BEEP TEST

21 sierpnia, godz. 18.00  II KOSZYKARSKI TURNIEJ 3X3


