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Duszniki najlepsze z Wielkopolski
14 lipca wójt gminy Duszniki Adam Woropaj
wraz z sekretarzem urzędu Janem Pieprzykiem
uczestniczyli w X jubileuszowej gali podsumowującej Ranking Samorządów Rzeczpospolitej
2014. W rankingu tym Duszniki zostały ocenione najwyżej w Wielkopolsce.

Rankingu RzeczpoW
spolitej samorządy były oceniane w dwóch etapach. W pierwszym brano
pod uwagę dane finansowe,
w drugim uwzględniano informacje dostarczone przez
samorządy na podstawie
przesłanych ankiet.
- W ankiecie – mówi
Adam Woropaj, wójt gminy Duszniki - pytano mię-

dzy innymi o udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi, liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych, wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na
jednego mieszkańca, wyniki
testu szóstoklasistów oraz
gimnazjalistów, liczbę nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, czy urząd funkcjonuje na podstawie jednego z systemów zarządzania jakością, udziału wydatków na promocje gminy,
współpracy z jednostkami
pomocniczymi, wspieranie
rozwoju przedsiębiorczości,
czy gmina ma plan zagospodarowania przestrzennego, sposobu zapobiegania bezrobociu w gminie.
Na podstawie wyników uzyskanych z obydwu etapów gmina Duszniki uplasowała się na IX
miejscu najlepszych gmin
wiejskich w Polsce i zo-

stała najwyżej sklasyfikowana spośród gmin wielkopolskich.
Nagrody laureatom wrę-

czał profesor Jerzy Buzek
wraz z redaktorem naczelnym „Rzeczpospolitej ” Bogusławem Chrabotą.

Adam Woropaj – pierwszy wójt w Polsce...
...który został uhonorowany godnością „Lider Pracy Organicznej” i otrzymał statuetkę „Honorowego Hipolita”.

27

maja 2014 roku odbyła
się XLIX sesja Rady Gminy Duszniki, w której uczestniczyło 12 radnych. Przed rozpoczęciem obrad, przybyły na
sesję dr Marian Król – prezydent Towarzystwa im. Hipoli-

ta Cegielskiego – w imieniu Towarzystwa oraz Kapituły „Honorowego Hipolita” uroczyście
oświadczył, że Adam Woropaj
– wójt Gminy Duszniki – otrzymuje godność „Lidera Pracy
Dokończenie na stronie 12

Pojęcie pracy organicznej zrodziło się w ubiegłym stuleciu jako określenie
dbania o polską gospodarkę, gdy na polskich ziemiach dominowały obce mocarstwa. Szczególnego znaczenia pojęcie to nabrało po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918 w czasie odbudowy państwa i jego rozwoju. Po
II wojnie światowej praca organiczna istniała w świadomości społecznej szczególnie w regionie wielkopolskim, gdzie pamiętano legendę Hipolita Cegielskiego, XIX- wiecznego prekursora pracy organicznej - pracy od podstaw, pracy
o ładunku patriotycznym, pracy przynoszącej korzyści ogółowi społeczeństwa.
Dzisiaj pracę organiczną rozumiemy jako wszechstronną działalność
na rzecz unowocześniania naszego państwa i naszego społeczeństwa, zarządzania i organizowania, polityki społecznej, edukacji i nauki. Dlatego dzisiaj ludźmi pracy organicznej w nowoczesnym rozumieniu są nie tylko inżynierowie i przedsiębiorcy, nie tylko pracownicy przemysłowi czy lekarze, ale
również naukowcy, duchowni, politycy, szefowie wielkich organizacji gospodarczych - wszyscy ci, których działalność służy najlepiej pojętemu interesowi państwa i narodu.
„Prosto z Dusznik”
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Kadencja 2010-2014 – 27 milionów na inwestycje

Nie przejadamy
publicznych pieniędzy
Rozmowa z ADAMEM WOROPAJEM, wójtem gminy Duszniki

- W listopadzie odbędą
się wybory samorządowe,
co oznacza, że kończy się
kolejna, 4-letnia kadencja samorządowa. Jaka
to była kadencja, jakie to
były cztery lata dla gminy Duszniki i jej mieszkańców?
- Najlepiej zapytać o to
właśnie mieszkańców, ale
naszym założeniem na tę
kadencję było podniesienie poziomu życia naszych
mieszkańców, doprowadzenie do tego, by życie w gminie Duszniki nie różniło się
od życia w innych gminach,
czy nawet w dużych miastach.
- Czy to się pana zdaniem udało?
- Trudno mi oceniać
pracę swoją i radnych, mogę jednak podać fakty, które pozwolą wszystkim czytelnikom odpowiedzieć sobie na tak postawione pytanie.
- Ale pana zdaniem?
Będę uparty...
- No dobrze, lata koń-

czącej się kadencji, czyli 2010-2014, uważam za
jedne z lepszych dla gminy Duszniki. Postawiliśmy
także w tej kadencji na inwestycje. Inwestycje w infrastrukturę
(wodociągi,
kanalizacje itp.), w oświatę... W tych czterech latach
na inwestycje wydaliśmy
łącznie 27 milionów złotych, co jest - zdaniem wielu - jak na gminę wiejską
ogromnym sukcesem.
- Przy rocznym budżecie...
- ...w granicach 26-28
milionów złotych.
- Czyli gmina przez te
4 lata zainwestowała tyle
ile wynosi jej roczny budżet? Na co konkretnie
poszły te pieniądze?
- Na inwestycje, na które mieszkańcy czekali. Między innymi powstała sala sportowa przy Szkole
Podstawowej i Gimnazjum
w Dusznikach, która kosztowała ponad 5 milionów
złotych. W przypadku tej
inwestycji udało się zała-

twić dofinansowanie w wysokości 1 miliona 500 tysięcy złotych, postaraliśmy
się również o zwrot podatku VAT w wysokości 1 miliona złotych. Oznacza to,
że budżet gminy dzięki naszym staraniom wydał na
tę salę zaledwie 2,5 miliona złotych. Obok mamy boisko „Orlik”, które kosztowało około 1 miliona złotych. Na tę inwestycję pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 666 tysięcy złotych. Warsztaty Terapii Zajęciowej kosztowały
około 1 miliona 200 tysięcy
złotych, z tego 270 tysięcy
dofinansowało Starostwo
Powiatowe w Szamotułach
(z pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych).
Kwotę tę przeznaczyliśmy
na wyposażenie.
- Sporo gmina inwestowała również w drogi.
- To zrozumiałe. Obecnie
odnowiona sieć dróg gminnych pozwala na komfortową jazdę, ale przede wszyst-

kim zapewnia, że wszędzie szybko dojedzie karetka pogotowia, czy straż pożarna. W Sękowie wszystkie drogi gminne wyłożyliśmy kostką brukową, podobnie w Podrzewiu... Sporo dróg gruntowych przeszło modernizację, ostatnio
na przykład 4,5 kilometra
takiej drogi w Chełminku.
Droga ta przy dużych opadach była praktycznie nieprzejezdna, a dzisiaj można
nią spokojnie jechać w każdych warunkach.
- Placówki oświatowe
także nie mogą narzekać
na brak pieniędzy?
- Na oświacie zawsze
bardzo mi zależało, bo najlepiej inwestować w nasze dzieci, w ich edukację.
Praktycznie przez te 4 lata w każdej szkole w naszej gminie coś się dobrego
działo. Szkoły miały do wykorzystania środki unijne,
inwestowaliśmy w wyposażenie, kursy kształcenia,
wyjazdy itp. Wiele odbywało się w ramach dwóch programów – przeznaczono na
to prawie 3 miliony złotych
– „Czego się Jaś nie nauczył” oraz „I ty masz szansę”.
- Szkoły w gminie
Duszniki często są lepiej
wyposażone niż – na przykład – poznańskie. To wyjątkowe w Wielkopolsce...
- To prawda, są bardzo
dobrze wyposażone. W gimnazjach i szkołach podstawowych mamy tablice multimedialne, laptopy, komputery...
- O kondycji gminy
świadczy najlepiej liczba
mieszkańców. Jeśli maleje, jeśli ludzie uciekają, to oznacza, że żyje się
w niej kiepsko. W latach
2010-2014 liczba mieszkańców gminy wzrosła
czy zmalała?
- Liczba ta wzrasta systematycznie. A mówimy przecież o osobach, które się
u nas zameldowały, choć
wiele jest takich, które u nas
mieszkają ale nadal zameldowane są gdzie indziej. MoDokończenie na stronie 4
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Kadencja 2010-2014 – 27 milionów na inwestycje

Nie przejadamy
publicznych pieniędzy
Rozmowa z ADAMEM WOROPAJEM, wójtem gminy Duszniki
Dokończenie ze strony 3

im zdaniem mamy około 1
tysiąca nowych mieszkańców, choć nie zawsze zameldowanych. Ceradz, Grzebienisko, Mieściska, Sędziny,
Sędzinko – tam mamy najwięcej nowych twarzy. Było
to możliwe dzięki naszym inwestycjom w infrastrukturę.
Dzisiaj nikt chętnie nie wybuduje domu tam, gdzie nie
ma kanalizacji czy wodociągu.
- Czyli mieszkańcy
doceniają dokonania tej
czteroletniej kadencji?
- Mocno w to wierzę,
widać przecież postęp na
każdym kroku. Inwestujemy w drogi, kanalizację,
wodociągi, oświatę, oświetlenie, mamy swobodny
dostęp do służby zdrowia,
Centrum Kultury, nową
bibliotekę, zadbane ulice,
zadbany park, dobrze zaopatrzone sklepy, punkty
usługowe, aptekę, obiekty sportowe, w każdej wsi
odnowione świetlice wiejskie.
Gmina
Duszniki
w roku 2014 awansowała
w rankingu, którego autorzy obliczali dochody
gminy na głowę jednego
mieszkańca. To był znaczący skok w górę.

Sala w budowie

- Cieszę się z tego, bo
większe dochody to możliwość większych inwestycji
wpływających na poziom
życia mieszkańców. Ten
skok w rankingu to kolejny
dowód na to, że w gminie
Duszniki warto żyć, mieszkać, uczyć się, ale także
prowadzić interesy. Nasze
firmy rozwijają się, pojawiają się nowi inwestorzy.
A także ludziom żyje się lepiej, bo mają stałe umowy o pracę, bo zarabiają,
bo płacą podatki, za które
my potem budujemy drogi,
chodniki, oświetlenie itp.
- Dochody gminy wzrastają, ale nie wzrastają
wydatki bieżące?
- Dokładnie tak, nie
przejadamy
publicznych
pieniędzy. Mamy rekordowo niskie wydatki bieżące
w skali nie tylko Wielkopolski, co wynika między innymi z niewielkiej liczby osób
zatrudnionych w administracji. Takie postępowanie to rezultat dobrego gospodarowania publicznymi
pieniędzmi, na czym radnym, urzędnikom gminnym i mnie zawsze najbardziej zależało i zależy.
Rozmawiała
MONIKA
MAŃKOWSKA
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Sękowo miało swoje „Dni”
Już po raz ósmy wspólnym wysiłkiem mieszkańców sołectwa Sękowo oraz
dzięki pomocy sponsorów odbyły się „Dni Sękowa”. Jedną z atrakcji „Dni”
był turniej czterech parafii z udziałem drużyn reprezentujących parafie
z Bród, Sędzin, Szamotuł oraz zespołu gospodarzy. Zmaganiom przyglądali
się między innymi wójt Adam Woropaj oraz radny Grzegorz Pawlak. W roli
współprowadzącego imprezę wcielił się radny Maciej Fliger.

radycyjnie bogaty proT
gram Dni Sękowa rozłożony został na dwa dni.
W sobotę rozegrano turniej
szachowy oraz turniej piłki nożnej o puchar prezesa
Ochotniczych Straży Pozar-

nych Sękowo. Wieczorem
zorganizowano mini playback show oraz zabawę taneczną.
W niedzielę rywalizowały ze sobą parafie: św. Andrzeja Apostoła z Bród, Nie-

pokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i Św. Wojciecha z Sędzin, Matki Boskiej Pocieszenia oraz św.
Stanisława Biskupa i Męczennika z Szamotuł, której dopingował ksiądz ka-

nonik Mariusz Marciniak,
a także św. Jadwigi z Wilczyny. Rywalizację przeprowadzono w ośmiu konkurencjach.
W tych zawodach bardziej niż zwycięstwo liczył
się aktywny udział, dlatego każda ze startujących
drużyn otrzymała okolicznościowy puchar, a nagrody ufundowali starosta
szamotulski Paweł Kowzan
oraz radni powiatowi Radosław Łanoszka i Jan Pieprzyk.
Oprócz
zmagań
rekreacyjnych można było
sprawdzić przy okazji stan
swojego zdrowia – skorzystać z badań ciśnienia i poziomu cukru prowadzonych przez pracowników
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotułach.
Ponadto swe umiejętności – co cieszyło się sporym
zainteresowaniem widzów
- zaprezentowali strażacy i szamotulscy policjanci. W czasie „Dni Sękowa”
można było także kupić
prace wykonane przez podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej z Dusznik
oraz skorzystać z wielu innych atrakcji przygotowanych przez organizatorów.
Oprawę muzyczną „Dni”
zapewniał zespół „Pozoranci” z Szamotuł, a wieczorem na zakończenie imprezy wystąpił zespół „Roxette
Cover Band”.
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Będzie w Dusznikach prze
Rozmowa z ADAMEM WOROPAJEM, wójtem gminy Duszniki

Wójt Adam Woropaj często odwiedza przedszkolaków, niekiedy jako
Gwiazdor.

- W Dusznikach będzie
piękne, nowe przedszkole. Skąd ten pomysł?
- O tej budowie myślimy już razem z radnymi
od wielu lat. To bardzo potrzebna w Dusznikach in-

-letnich i dwa dla dzieci 5-letnich. Dzieci 6-letnie
zgodnie z reforma oświatową trafią już do szkoły
podstawowej. Wykorzystamy dla nich dotychczasowe pomieszczenia przed-

westycja, bo dzieci w wielu
przedszkolnym miały u nas
nie najlepsze warunki do
nauki i zabawy. Przedszkolaki korzystają dzisiaj z pomieszczeń przy Zespole
Szkół w Dusznikach i bardzo chcemy im te warunki jak najszybciej poprawić. Poza tym zmusiły nas
też do szybkiego działania ostatnie zmiany w systemie oświaty. Biorąc to
wszystko pod uwagę radni
podjęli decyzję o budowie
w Dusznikach zupełnie nowego przedszkola, które ma
spełniać standardy europejskie.
- A konkretnie?
- Ma to być przedszkole 6-oddziałowe dla 150
dzieci, będą dwa pomieszczenia dla dzieci 3-letnich,
dwa dla przedszkolaków 4-

szkolne, dzięki czemu będą chodziły do szkoły, ale
będą także trochę oddzielone od starszych uczniów.
Te dzieci 6-letnie przez trzy
lata będą korzystały już
w szkole z tej samej klasy,
co w przypadku tych najmniejszych uczniów jest
bardzo ważne. Będą one
miały własny plac zabaw,
w części klasy wykładzinę
dywanową – wszystko to
jest realizacją założeń, gdy
zgodnie z reformą oświatową 6-latki trafią do szkoły.
Te dobre warunki będziemy
mogli im zapewnić budując
właśnie dla ich młodszych
koleżanek i kolegów nowy
budynek przedszkolny.
- Czy będzie to przedszkole z wyżywieniem?
- Tak projekt przewiduje obok pomieszczeń dy-

daktycznych także kuchnię. To bardzo ważne, bowiem dzięki temu będziemy mogli zapewnić przedszkolakom w tym nowym
budynku opiekę od wczesnych godzin rannych do
późnych godzin popołudniowych i będziemy mogli
zaoferować im również wyżywienie. To duża zmiana,
bo dotychczas w naszych
placówkach
przedszkolnych nie mieliśmy wyżywienia. Oczywiście, to rodzice
będą podejmowali decyzję,
czy z tego wyżywienia ich
dziecko będzie korzystać.
- A jak dzisiaj wygląda
zabezpieczenie tak zwanych potrzeb przedszkolnych dla mieszkańców
gminy Duszniki? Wszystkie chętne dzieci są objęte tą opieką?
- Robiliśmy badania,
z których wynika, że w naszej gminie 80 procent dzieci w wieku przedszkolnym
objętych jest wychowaniem
przedszkolnym.
Oznacza
to, że 20 procent tych dzieci
pozostaje w domach i bardzo mi zależy na tym, by to
jak najszybciej zmienić.
Budowa
takiego
obiektu to spore wyzwanie organizacyjne, ale
również i finansowe. Ja-

ki będzie koszt wybudowania tego nowego przedszkola i skąd gmina ma
na to pieniądze?
- Odpowiem po kolei. Na
razie jesteśmy na etapie zapoznawania się z ofertami, które wpłynęły na nasz
przetarg...
- Ile jest tych ofert?
- Mamy 13 ofert na budowę przedszkola. Najtańsza oferta mówi o kwocie 3
miliony 800 tysięcy złotych,
ale naszym zdaniem jest to
oferta zaniżona, nierealna,
która nie gwarantuje nam
wykonania prac na interesującym nas poziomie. Najwyższa oferta mówiła z kolei o 6 milionach złotych.
W roku 2014 planujemy
wydać na tę inwestycję 1
milion 200 tysięcy złotych,
a w roku 2015 – 3 miliony
500 tysięcy złotych. Oznacza to, że na tę inwestycje
planujemy wydać w sumie
4 miliony 700 tysięcy złotych i jest kilka ofert, które
mieszczą się w tej kwocie.
Teraz komisja przetargowa
musi podjąć decyzję, którą
z tych ofert wybrać. Warto
to uczynić szybko, bo wówczas jest szansa, że 1 września 2015 roku przedszkolaki trafią już do nowego
przedszkola.
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zedszkole jak... marzenie

- Kiedy zapadnie decyzja, która oferta przetargowa została wybrana?
- Myślę, że do końca sierpnia, potem trzeba z wykonawcą podpisać
szybko umowę, zależy nam,
by prace budowlane rozpoczęły się w tym roku. Do
31 grudnia powinien moim zdaniem być wykonany tak zwany stan surowy
zamknięty budynku, czyli budynek zadaszony, a od
stycznia można już będzie

czasowi współpracownicy,
z nowych osób trzeba będzie zatrudnić pracowników kuchni.
- Będzie to przedszkole
z wyżywieniem? A rodzice ile będą musieli płacić
za pobyt swojego dziecka
w tej nowej placówce?
- Za pobyt dziecka tyle
samo, co dotychczas, bo reguluje to ustawa. Rodzic płaci 1 złoty za godzinę powyżej
piątej godziny pobytu dziecka w przedszkolu. W ramach

zająć się pracami wewnątrz
budynku.
- Kto będzie opiekował
się najmłodszymi w tym
nowym przedszkolu?
- Tym zajmuje się pani Ewa Tyczyńska – dyrektor przedszkola w Dusznikach. Będą to jej dotych-

tej złotówki są również zajęcia pozalekcyjne – nauka języka angielskiego, tańce, zajęcia plastyczne itp.
- A za wyżywienie?
- Nie mamy jeszcze dokładnych wyliczeń, ale będzie
to opłata tylko za tak zwany
wsad do kotła, czyli powinna

być niska. Koszty wytworzenia tego posiłku, pensje obsługi w kuchni itp. bierze na
siebie budżet gminy.
- Czy do tego nowego
przedszkola będą przyjmowane
tylko
dzieci
z gminy Duszniki?
- To będzie przedszkole
publiczne, w pierwszej kolejności będziemy przyjmować dzieci z naszej gminy,
a potem – jak będzie miejsce – także inne. Podejmując decyzję o budowie nowego przedszkola, chcemy...
trochę zaoszczędzić. Dzisiaj, zgodnie z przepisami,
gdy nasze dziecko chodzi
do przedszkola w innej gminie z budżetu gminy wydajemy pieniądze na pokrycie

niki i płacić za nie innym.
200 tysięcy złotych rocznie
to duża oszczędność dla budżetu gminy.
- A dzisiaj gdzie te
dzieci są?
- W Buku, w Pniewach,
w Tarnowie Podgórnym,
w Poznaniu.
- 4 miliony 700 tysięcy złotych – tyle będzie kosztowało to nowe przedszkole. To sporo
jak na budżet takiej gminy jak Duszniki. Skąd te
pieniądze? Jak udało się
w budżecie wygospodarować taka kwotę?
- W roku 2014 na
wszystkie inwestycje wydamy około 8 milionów
złotych. Cóż, pieniądze te

75 procent kosztów takiej
opieki. W naszym przypadku rocznie to prawie 200 tysięcy złotych. Rodzice tych
dzieci tłumaczą, że muszą
dziecko w przedszkolu zostawić na 8-10 godzin i to
koniecznie z wyżywieniem,
wywozili więc nasze dzieci do placówek znajdujących się w innych gminach,
w pobliżu ich miejsc pracy
i spełniających te warunki – wyżywienie i 8-10 godzin opieki. Po wybudowaniu tego nowego obiektu nie
trzeba już będzie tych dzieci wywozić z gminy Dusz-

pochodzą z wpływów budżetowych – podatków itp.,
i nie są przez nas przejadane. Mamy niskie wydatki na administrację, każdą
złotówkę przed wydaniem
dokładnie oglądamy. Możemy inwestować, bo dobrze, odpowiedzialnie gospodarujemy publicznymi
pieniędzmi. Nowe przedszkole to kolejny dowód na
wzrost poziomu życia naszych mieszkańców, a na
tym mi zawsze jako wójtowi najbardziej zależało.
Rozmawiała
MONIKA MAŃKOWSKA
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Zaczęło się od ręcznej pompy...

OSP Sękowo ma 90 lat!
Centralne obchody Dnia Strażaka w gminie w Dusznikach w tym roku odbyły się w Sękowie. Gospodarzem święta była miejscowa Ochotnicza Straż
Pożarna, która w tym roku obchodzi 90-lecie swego istnienia.

ednostka została załoJ
żona w lutym 1924 roku, na terenie ówczesnego majątku Janiszewskich.
Wtedy to podczas spotkania w miejscowym pałacu
zawiązała się grupa inicjatywna, która dała począ-

tek działającej do dziś jednostce. Pierwszym wyposażeniem straży była ręczna
pompa z zaprzęgiem konnym. W 1962 roku powstała remiza, która służy miejscowym strażakom do dzisiaj. W 75- lecie swej dzia-

łalności druhny i druhowie
z Sękowa otrzymali swój
pierwszy sztandar, a dwa
lata temu w miejsce wysłużonego Stara w Sękowie
pojawił się niemiecki Mercedes.
Wójt Adam Woropaj
przypomniał, że w tym roku oddano do użytku wyremontowaną za fundusze unijne remizę strażacką. Wójt odczytał również
list prezydenta RP skierowany do wszystkich strażaków w całej Polsce. Miłym
akcentem było także wręczenie jednostce OSP Podrzewie należącej do krajowego systemu ratowniczo –
gaśniczego sprzętu ratowniczego firmy Lukas zakupionego dzięki decyzji rady
gminy Duszniki.
Decyzją Zarządu Głównego OSP RP najwyższe odznaczenie – Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza

za zasługi dla OSP otrzymał
Adam Woropaj. Odznaczenie - Złoty Znak Związku
otrzymał druh Stanisław
Hoffa z OSP Podrzewie.
Na podstawie zarządzenia zarządu wojewódzkiego
OSP wręczono odznaczenia - Za zasługi dla pożarnictwa.
Złoty medal otrzymali druhowie Edmund Mosiężny i Józef Strzelecki z OSP Sękowo, srebrnymi udekorowano Kazimierza Pytlaka z OSP Sękowo, a brązowe odznaczenia otrzymali druhowie: Krzysztof Hołderny,
Adam Hołderny, Łukasz
Czapracki, Mateusz Czapracki, Zygmunt Kapler,
Arkadiusz Podolski i Kamila Hołderna z OSP Sękowo oraz Adam Nowak
z OSP Sędziny.
Przyznano również odznaczenia – Strażak Wzorowy Mateuszowi Banasiowi
z OSP Sędziny.
Za wysługę lat odznaczenia otrzymali: Kazimierz Pytlak, Tomasz
Głuchy i Mieczysław Pilarski z OSP Sękowo (40
lat w OSP), Rafał Kliszcz
z OSP Sędziny (25 lat),
Adam Nowak z OSP Sędziny (15 lat), Hubert Osiński
- OSP Sędziny i Arkadiusz
Podolski z OSP Sękowo (10
lat) oraz Mateusz Banaś
z OSP Sędziny (5 lat).
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Niewierz-Duszniki – nowy asfalt

C

złonkowie Zarządu Powiatu Szamotulskiego
wspólnie z wójtem gminy
Duszniki Adamem Woropajem oraz Janem Pieprzykiem sekretarzem gminy i
członkiem zarządu powiatu, dokonali otwarcia wyremontowanego
odcinka
drogi powiatowej Niewierz-Duszniki.

Na ponad dwukilometrowym odcinku wykonano
odwodnienie i położono nowy asfalt.
Inwestycja ta – oczekiwana przez mieszkańców została sfinansowana z budżetu Powiatu Szamotulskiego przy współudziale
Gminy Duszniki, który wyniósł 354.262 złotych.

Sędziny – nowy chodnik

Twardsza droga do Zalesia

akończono
realizację
Z
kolejnej inwestycji dotyczącej utwardzania drogi
prowadzącej do Zalesia na
odcinku 580 metrów. Wykonawcą była firma JAN
POL – Jan Czepczyński
z Pniew.

Warto przy okazji
wspomnieć, że wyremontowany niedawno mostek na drodze do Zalesia stał
się miejscem wyrażania swoich uczuć
przez osoby zakochane. Na mostku została zawieszona pierwsza „kłódka miłości”.
Według legendy zwyczaj
wieszania takich kłódek
pochodzi z Florencji, zakochani wypisują na nich
swoje inicjały, krótkie sentencje, zapinają na moście,
a klucze od kłódki wyrzucają do rzeki.

Ulica Kolejowa do przebudowy

sierpnia dokonano odbioru technicznego wyremonto6
wanego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
1889P Sędziny-Wierzeja w miejscowości Sędziny.
To kolejna inwestycja drogowa realizowana przez Powiat
Szamotulski przy współudziale Gminy Duszniki.
Zadanie obejmowało wykonanie chodnika, zatoki postojowej oraz zjazdów indywidualnych na odcinku około
280 metrów.
Wykonawcą remontu była firma GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe z Pniew.
Całkowity koszt zadania wyniósł 273.600 złotych.

ealizowana
obecnie
R
przebudowa ul. Kolejowej na odcinku od ulicy

Remont
drogi Podrzewie-Lubosina
Rozpoczęto już prace w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1879P Buszewo-Podrzewie.
To kolejna inwestycja realizowana przez Powiat Szamotulski przy współudziale Gminy Duszniki.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. z Nowego Tomyśla.
Termin zakończenia prac został ustalony do 31 sierpnia 2014 roku.

Niewierskiej do ulicy Św.
Floriana o długości około 1 kilometra obejmuje
swoim zakresem regulację istniejących urządzeń
obcych, regulację i remont istniejącej kanalizacji deszczowej, ustawienie krawężnika i obrzeży betonowych, wykonanie odwodnienia drogi,
wyrównanie nawierzchni
mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej, wykona-

nie nawierzchni chodników, zjazdów, zatok postojowych z kostki brukowej,
wykonanie oznakowania
poziomego i pionowego,
oraz montaż urządzeń zabezpieczających.
Inwestycje realizuje firma Całus Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Borui Nowej. Roboty
nadzoruje z ramienia urzędu – inspektor Krzysztof
Janiszewski.
Wartość
zadania
to
1.389.900 złotych. Umowny termin zakończenia prac
– 30 września 2014 r.
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Walczyli o puchar Orlika
18 lipca na Orliku, odbył się kolejny niesamowity turniej. Tym razem królowała piłka nożna,
a stawką była walka o PUCHAR ORLIKA, która
zachęciła do współzawodnictwa.

a boisku spotkały się drużyny, składające się ze starN
szych, doświadczonych graczy oraz z młodszych, utalentowanych zawodników. Łączyło ich jedno - pasja oraz
zamiłowanie do piłki nożnej.

Na turniej zgłosiło się 7 zespołów, które następnie były podzielone na dwie grupy. W grupie A znaleźli się Old
Boye Duszniki, Młodasko, Deportivo La Citrina oraz Osasuna Pampeluna. Natomiast grupa B składała się z drużyn
takich jak Radosny Football, Sokół Duszniki i Bawoł Team.
Po zapoznaniu się, przyszedł czas na rozpoczęcie gry.
Kolejność spotkań przedstawiała się następująco:
1. Gr. A Oldboye Duszniki
1-1 Osesuna Pampeluna
2. Gr. A Młodasko
0-0 Deporivo La Citrina
3. Gr. B Radosny Football
0-2 Sokół Duszniki
4. Gr. A Oldboye Duszniki
2-2 Deportivo La Citrina
5. Gr. A Młodasko
1-0 Osesuna Pampeluna
6. Gr. B Sokół
4-2 Bawoł Team
7. Gr. A Oldboye Duszniki
1-0 Młodasko
8. Gr. A Deportivo La Citrina 3-1 Osesuna Pampeluna
9. Gr. B Bawoł Team
1-8 Radosny Football
W czasie kolejnych zmagań, emocje wzrastały, każda
drużyna chciała wygrać i zawalczyć w finale o upragniony
puchar. Pierwsze spotkanie w półfinale wygrał Radosny
Football pokonując 2-0 Deportivo La Citrina. A w drugim
spotkaniu, silniejszym zespołem okazali się Oldboye wygrywając 2-1 z Sokołem Duszniki. W ten sposób pojedynki wytypowały dwóch finalistów.
Nastąpił czas na przedostatni mecz w całym turnieju,
czyli walka o III miejsce. Jednak trudno było wyłonić zwycięzcę, ponieważ drużyny okazały się być sobie równe. Dopiero rzuty karne, zdecydowały o tym, że na podium stanął Sokół Duszniki, z wynikiem 3:2.
W końcu przyszła pora na oczekiwany przez cały wieczór finał, który miał wyznaczyć zwycięzcę całego turnieju. Na murawie spotkały się znakomite zespoły tego dnia,
czyli Oldboye z Radosnym Footballem.
Po zaciętej rywalizacji, najlepszą drużyną, która wywalczyła pierwsze miejsce i otrzymała PUCHAR ORLIKA, była ekipa Radosny Football, pokonując swoich rywali 3:1.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
I. RADOSNY FOOTBALL
II. OLDBOYE DUSZNIKI
III. SOKÓŁ DUSZNIKI
IV. DEPORTIVO LA CITRINA

II Turniej Siatkówki Plażowej
26 lipca odbył się II Turniej Siatkówki Plażowej
na boisku w Dusznikach przy ul. Broniewskiego 3a, organizowany przez OSiR Duszniki wraz
z Bankiem Spółdzielczym Duszniki.

ależy odnotować, że dopisała pogoda, a co za tym idzie
N
zawitali do Dusznik wszyscy zgłoszeni zawodnicy.
W tym turnieju brało udział 8 drużyn z Dusznik, Rogoźna, Szamotuł, Opalenicy, Pniew. Turniej był rozgrywany
systemem brazylijskim do dwóch wygranych setów do 15
punktów, lub tie break do 11 punktów.
Po kilku godzinach walki zostały wyłonione pary półfinałowe: Tabat/Moskal vs Wawrzyniak/Komin, Lewandowski/Dłużewski vs Szmyt/Strzeszyński. W dalszych
rozgrywkach, po zaciętych półfinałach zostali wyłonieni
finaliści: Tabat/Moskal vs Lewandowski/Dłużewski. Natomiast w meczu o trzecie miejsce spotkali się: Wawrzyniak/Komin vs Szmyt/Strzeszyński.
Po zaciętym finale zwyciężyła ekipa z Rogoźna Tabat/Moskal, drugie miejsce Lewandowski/Dłużewski,
trzecie Wawrzyniak/Komin.
Po zakończonym turnieju zawodnicy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez Bank Spółdzielczy Duszniki.
Klasyfikacja końcowa:
1. Miejsce: Tabat, Moskal
2. Miejsce: Lewandowski, Dłużewski
3. Miejsce: Wawrzyniak, Komin
4. Miejsce: Szmyt, Strzeszyński
5,6 Miejsca: Jocz/Krzyża, Pigla/Cichy
7,8 Miejsca: Kosicki/Steenbach, Człopa/Bendowski
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Zapraszamy do wspólnej zabawy przy rozwiązywaniu krzyżówki. Z liter wpisanych w ponumerowane pola (od 1 do 23)
ułożone zostanie hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki.
Kto z Czytelników chce wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród (2 komplety kijków do nordic walking) proszony
jest o przesłanie maila z odgadniętym hasłem na adres prostozdusznik@wp.pl do 30 sierpnia tego roku. Prosimy także
dopisać imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego (imię i nazwisko można zastrzec do wiadomości Redakcji).
Życzymy miłej zabawy.
Redakcja
„PROSTO z Dusznik”
SPORT

O krok od zdobycia pucharu Nasi
w „okregówce”
starosty
Piłkarze dusznickiego Sokoła przez dwa dni rywalizowali w turnieju o puchar starosty szamotulskiego. W meczu finałowym po
serii rzutów karnych musieli uznać lepsze przygotowanie do
turnieju Sparty Szamotuły.
uż po raz drugi piłkarze drużyn
J
z powiatu szamotulskiego rywalizowali w turnieju, którego stawką
było zdobycie pucharu starosty szamotulskiego. W sobotnich spotkaniach KS Sarbia zremisował z Nałęczem Ostroróg oraz przegrał z Wartą Obrzycko i Sokołem Pniewy. KS
Sarbia w swej grupie z dorobkiem
jednego punktu zajął czwarte miejsce.
W kolejnej grupie walkę toczyły
dwa nasze zespoły. KS Sękowo wygrał z Orłem Słopanowo i przegrał
z Sokołem Duszniki oraz z Czarnymi Wróblewo zajmując ostatecznie
z dorobkiem trzech punktów trzecie
miejsce w swej grupie.
Najlepiej zaprezentowali się piłkarze dusznickiego Sokoła wygrywając z Sękowem, Czarnymi Wróblewo i Orłem Słopanowa i z do-

robkiem dziewięciu punktów zajęli
pierwsze miejsce w swej grupie.
Duszniczanie w niedzielę, w gronie czterech drużyn przystąpili do
ostatecznych rozgrywek o puchar
starosty. W pierwszym swym spotkaniu zmierzyli się z juniorami
Sparty Szamotuły, których pokonali
1:0. W ostatnim spotkaniu decydującym o zajęciu pierwszego miejsca
duszniczanie zmierzyli się z pierwszą drużyną szamotulskiej Sparty. Mecz zakończył się remisem 1:
1 i zgodnie z regulaminem przystąpiono do egzekwowania serii rzutów karnych. Ostatecznie lepsi okazali się szamotulanie, którzy skuteczniej egzekwowali jedenastki i to
właśnie oni zdobyli puchar starosty
szamotulskiego.
Kolejne rozgrywki o puchar starosty już za rok.

W grupie zachodniej poznańskiej
klasy okręgowej występować będzie nadal czternaście zespołów.
W tym gronie będą między innymi piłkarze dusznickiego Sokoła.
Czeka ich trudna walka o dalszy
byt w poznańskiej okręgówce.
ak poinformował Wielkopolski ZwiąJ
zek Piłki Nożnej w grupie zachodniej oprócz dusznickiego Sokoła występować będą następujące zespoły: Zieloni Lubosz, Błękitni Wronki, Warta Sieraków, Czarni Wróblewo, Spójnia Strykowo, Kłos Gałowo, Sokół Rakoniewice,
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, Sokół Pniewy, Mawit Lwówek, Obra Zbąszyń, Pogoń Lwówek oraz Patria Buk.
Start okręgówki zaplanowano na 23-24 sierpnia, a pierwszym przeciwnikiem duszniczan, którzy zagrają to spotkanie na własnym boisku będzie Obra
Zbąszyń. Zakończenie jesiennej rundy
przewidziano na 15-16 listopada, a według nieoficjalnego terminarza duszniczanie zmierzą się w Buku z miejscową
Patrią.
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Adam Woropaj
– pierwszy wójt
w Polsce...
Dokończenie na stronie 12

Organicznej”. Dr Marek Król wręczył
również wójtowi Statuetkę „Honorowego Hipolita”, za krzewienie idei
pracy organicznej, gratulując powyższego i życząc dalszego zaangażowania w działaniach i służbie na
rzecz mieszkańców.
Celem przyznawania tytułu „Lider
Pracy Organicznej” jest ukazywanie
i promowanie jako wzorców osobowych postaci polskiego życia publicznego, samorządowego, gospodarczego
i naukowego, które w szczególny sposób zasługują dzisiaj na miano Liderów Pracy Organicznej. Osobistości te
w uznaniu ich zasług, w uznaniu dla
ich pracy są też w specjalny sposób
honorowane wyróżnieniem przyznawanym przez Kapitułę Honorowego
Hipolita, powołaną przy Towarzystwie
im. Hipolita Cegielskiego. Wyróżnieniem jest przyznawana przez Kapitułę Statuetka Honorowego Hipolita
oraz dyplom nadania godności Lidera
Pracy Organicznej.
Pierwszy taki tytuł otrzymał
przed laty słynny polski przedsiębiorca – Jan Kulczyk.

Wesoło na „Zielonych
Wakacjach”
8 sierpnia zakończyły się tegoroczne „Zielone Wakacje” w Podrzewiu, które trwały od 27 lipca.
rganizacją tych wakacji – co warO
to podkreślić - które są już na
trwałe wpisane w okres letniego wypoczynku zajmuje się od 2003 roku
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Gminy Duszniki, przy znacznym
zaangażowaniu pani prezes Krystyny
Besztarda.
W trakcie pobytu dzieci na „Zielonych Wakacjach” realizowany jest
program profilaktyczno-edukacyjny.
- Dla uczestników „Zielonych Wakacji” – mówi Adam Woropaj, wójt
gminy Duszniki - przygotowano jak
zawsze wiele atrakcji. Dzieci nie tylko mogły ciekawie spędzić czas, ale

również zdobyć garść przydatnych informacji. Zajęcia w „Zielonych Wakacjach” mają na celu rozwój i kształtowanie osobowości, wspieranie i rozwijanie dziecięcej twórczości artystycznej. W trakcie 5 godzinnego pobytu dzieci mają zapewniony jeden
słodki posiłek.
Tegoroczne „Zielone wakacje”
w gminie Duszniki po raz pierwszy
zostały zorganizowane w 16 sołectwach, a uczestniczyło w nich około 530 dzieci.
Na zdjęciach – zakończenie „Zielonych Wakacji” w Podrzewiu.

Estończycy w Grzebienisku
Trwająca od kilku lat międzynarodowa wymiana młodzieży z Estonii, Finlandii i Polski przybrała wymiar młodzieżowego obozu zorganizowanego
w Zespole Szkół w Grzebienisku. W dniach 30 czerwca do 5 lipca 2014
gmina Duszniki gościła czternastoosobową grupę estońską z opiekunami.
Niestety, Finowie nie dojechali…

ącznie z opiekunami byŁ
ło 31 osób. Na tydzień
budynki szkolne w Grzebienisku zmieniły swoje
tradycyjne przeznaczenie.
Młodzież z gminy Duszniki wspólnie z opiekunami Krzysztofem Jakubowskim

i Mikołajem Małolepszym
przygotowała sale lekcyjne na sypialnie, pokoje wypoczynkowe, sale zabaw
i gier opisując je pięknymi i ozdobnymi angielskimi
napisami.
Program obozu był bar-

dzo bogaty – gospodarze
chcieli gościom pokazać
Grzebienisko, gminę Duszniki, Poznań, a nawet Warszawę. 1 lipca do Grzebieniska z podarunkami i życzeniami przybył gospodarz
gminy wójt Adam Woropaj.

W czasie pobytu gości
w gminie Duszniki młodzież
z Polski i Estoni miała okazję zmierzyć się w rozgrywkach sportowych, wykazać
się nieprzeciętną sprawnością fizyczną w parku linowym, czy zwinnością i „walecznością” w paintballu.
Zespoły zawsze były mieszane, a wspólnym językiem był język angielski.
Dzięki temu nasi uczniowie
mogli sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego
w praktyce.
Goście zobaczyli w Poznaniu Stadion Lecha, Termy Maltańskie i Stary Rynek, a zakupów dokonali
w Starym Browarze.
Z każdym kolejnym
dniem atrakcji przybywało,
gościom spodobało się również zwiedzanie Warszawy – obejrzeli między innymi Centrum Nauki Kopernik, Starówkę oraz Łazienki Królewskie.
5 lipca w godzinach popołudniowych goście zajęli
swoje miejsca w samolocie
do Tallina. Przy pożegnaniach były łzy, uściski, życzenia szybkiego ponownego zobaczenia się.
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