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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 podsumo-
wującej Ranking Samorządów Rzeczpospolitej 
2014. W rankingu tym Duszniki zostały ocenio-
ne najwyżej w Wielkopolsce.

W  Rankingu Rzeczpo-
spolitej samorządy by-

ły oceniane w dwóch eta-
pach. W pierwszym brano 
pod uwagę dane finansowe, 
w drugim uwzględniano in-
formacje dostarczone przez 
samorządy na podstawie 
przesłanych ankiet. 

- W ankiecie – mówi 
Adam Woropaj, wójt gmi-
ny Duszniki - pytano mię-

dzy innymi o  udział wy-
datków na realizację kon-
traktów z organizacjami po-
zarządowymi, liczbę złożo-
nych wniosków o dofinan-
sowanie organizacji poza-
rządowych, wydatki miesz-
kaniowe w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca, wyniki 
testu szóstoklasistów oraz 
gimnazjalistów, liczbę no-
wych podmiotów gospodar-
czych działających na tere-
nie gminy, czy urząd funk-
cjonuje na podstawie jed-
nego z systemów zarządza-
nia jakością, udziału wy-
datków na promocje gminy, 
współpracy z jednostkami 
pomocniczymi, wspieranie 
rozwoju przedsiębiorczości, 
czy gmina ma plan zago-
spodarowania przestrzen-
nego, sposobu zapobiega-
nia bezrobociu w gminie. 

Na podstawie wyni-
ków uzyskanych z oby-
dwu etapów gmina Dusz-
niki uplasowała się na IX 
miejscu najlepszych gmin 
wiejskich w Polsce i zo-

stała najwyżej sklasyfiko-
wana spośród gmin wiel-
kopolskich. 

Nagrody laureatom wrę-

czał profesor Jerzy Buzek 
wraz z redaktorem naczel-
nym „Rzeczpospolitej ” Bo-
gusławem Chrabotą.

27 maja 2014 roku odbyła 
się XLIX sesja Rady Gmi-

ny Duszniki, w której uczest-
niczyło 12 radnych. Przed roz-
poczęciem obrad, przybyły na 
sesję dr Marian Król – prezy-
dent Towarzystwa im. Hipoli-

ta Cegielskiego – w imieniu To-
warzystwa oraz Kapituły „Ho-
norowego Hipolita” uroczyście 
oświadczył, że Adam Woropaj 
– wójt Gminy Duszniki – otrzy-
muje godność „Lidera Pracy 

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

Pojęcie pracy organicznej zrodziło się w ubiegłym stuleciu jako określenie 
dbania o polską gospodarkę, gdy na polskich ziemiach dominowały obce mo-
carstwa. Szczególnego znaczenia pojęcie to nabrało po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości w roku 1918 w czasie odbudowy państwa i jego rozwoju. Po 
II wojnie światowej praca organiczna istniała w świadomości społecznej szcze-
gólnie w regionie wielkopolskim, gdzie pamiętano legendę Hipolita Cegielskie-
go, XIX- wiecznego prekursora pracy organicznej - pracy od podstaw, pracy 
o ładunku patriotycznym, pracy przynoszącej korzyści ogółowi społeczeń-
stwa. 

Dzisiaj pracę organiczną rozumiemy jako wszechstronną działalność 
na rzecz unowocześniania naszego państwa i naszego społeczeństwa, za-
rządzania i organizowania, polityki społecznej, edukacji i nauki. Dlatego dzi-
siaj ludźmi pracy organicznej w nowoczesnym rozumieniu są nie tylko in-
żynierowie i przedsiębiorcy, nie tylko pracownicy przemysłowi czy lekarze, ale 
również naukowcy, duchowni, politycy, szefowie wielkich organizacji gospo-
darczych - wszyscy ci, których działalność służy najlepiej pojętemu inte-
resowi państwa i narodu.

Dokończenie na stronie 12
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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 kaden-
cja samorządowa. Jaka 
to była kadencja, jakie to 
były cztery lata dla gmi-
ny Duszniki i jej miesz-
kańców?

- Najlepiej zapytać o to 
właśnie mieszkańców, ale 
naszym założeniem na tę 
kadencję było podniesie-
nie poziomu życia naszych 
mieszkańców, doprowadze-
nie do tego, by życie w gmi-
nie Duszniki nie różniło się 
od życia w innych gminach, 
czy nawet w dużych mia-
stach.

- Czy to się pana zda-
niem udało?

- Trudno mi oceniać 
pracę swoją i radnych, mo-
gę jednak podać fakty, któ-
re pozwolą wszystkim czy-
telnikom odpowiedzieć so-
bie na tak postawione py-
tanie.

- Ale pana zdaniem? 
Będę uparty...

- No dobrze, lata koń-

czącej się kadencji, czy-
li 2010-2014, uważam za 
jedne z lepszych dla gmi-
ny Duszniki. Postawiliśmy 
także w tej kadencji na in-
westycje. Inwestycje w in-
frastrukturę (wodociągi, 
kanalizacje itp.), w oświa-
tę... W tych czterech latach 
na inwestycje wydaliśmy 
łącznie 27 milionów zło-
tych, co jest - zdaniem wie-
lu - jak na gminę wiejską 
ogromnym sukcesem.

- Przy rocznym budże-
cie...

- ...w granicach 26-28 
milionów złotych.

- Czyli gmina przez te 
4 lata zainwestowała tyle 
ile wynosi jej roczny bu-
dżet? Na co konkretnie 
poszły te pieniądze?

- Na inwestycje, na któ-
re mieszkańcy czekali. Mię-
dzy innymi powstała sa-
la sportowa przy Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum 
w Dusznikach, która kosz-
towała ponad 5 milionów 
złotych. W przypadku tej 
inwestycji udało się zała-

twić dofinansowanie w wy-
sokości 1 miliona 500 ty-
sięcy złotych, postaraliśmy 
się również o zwrot podat-
ku VAT w wysokości 1 mi-
liona złotych. Oznacza to, 
że budżet gminy dzięki na-
szym staraniom wydał na 
tę salę zaledwie 2,5 milio-
na złotych. Obok mamy bo-
isko „Orlik”, które koszto-
wało około 1 miliona zło-
tych. Na tę inwestycję po-
zyskaliśmy dofinansowa-
nie w wysokości 666 tysię-
cy złotych. Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej kosztowały 
około 1 miliona 200 tysięcy 
złotych, z tego 270 tysięcy 
dofinansowało Starostwo 
Powiatowe w Szamotułach 
(z pieniędzy Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych). 
Kwotę tę przeznaczyliśmy 
na wyposażenie.

- Sporo gmina inwesto-
wała również w drogi.

- To zrozumiałe. Obecnie 
odnowiona sieć dróg gmin-
nych pozwala na komforto-
wą jazdę, ale przede wszyst-

kim zapewnia, że wszę-
dzie szybko dojedzie karet-
ka pogotowia, czy straż po-
żarna. W Sękowie wszyst-
kie drogi gminne wyłożyli-
śmy kostką brukową, po-
dobnie w Podrzewiu... Spo-
ro dróg gruntowych prze-
szło modernizację, ostatnio 
na przykład 4,5 kilometra 
takiej drogi w Chełminku. 
Droga ta przy dużych opa-
dach była praktycznie nie-
przejezdna, a dzisiaj można 
nią spokojnie jechać w każ-
dych warunkach.

- Placówki oświatowe 
także nie mogą narzekać 
na brak pieniędzy?

- Na oświacie zawsze 
bardzo mi zależało, bo naj-
lepiej inwestować w na-
sze dzieci, w ich edukację. 
Praktycznie przez te 4 la-
ta w każdej szkole w na-
szej gminie coś się dobrego 
działo. Szkoły miały do wy-
korzystania środki unijne, 
inwestowaliśmy w wyposa-
żenie, kursy kształcenia, 
wyjazdy itp. Wiele odbywa-
ło się w ramach dwóch pro-
gramów – przeznaczono na 
to prawie 3 miliony złotych 
– „Czego się Jaś nie na-
uczył” oraz „I ty masz szan-
sę”.

- Szkoły w gminie 
Duszniki często są lepiej 
wyposażone niż – na przy-
kład – poznańskie. To wy-
jątkowe w Wielkopolsce...

- To prawda, są bardzo 
dobrze wyposażone. W gim-
nazjach i szkołach podsta-
wowych mamy tablice mul-
timedialne, laptopy, kom-
putery...

- O kondycji gminy 
świadczy najlepiej liczba 
mieszkańców. Jeśli ma-
leje, jeśli ludzie ucieka-
ją, to oznacza, że żyje się 
w niej kiepsko. W latach 
2010-2014 liczba miesz-
kańców gminy wzrosła 
czy zmalała?

- Liczba ta wzrasta syste-
matycznie. A mówimy prze-
cież o osobach, które się 
u nas zameldowały, choć 
wiele jest takich, które u nas 
mieszkają ale nadal zamel-
dowane są gdzie indziej. Mo-
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im zdaniem mamy około 1 
tysiąca nowych mieszkań-
ców, choć nie zawsze zamel-
dowanych. Ceradz, Grzebie-
nisko, Mieściska, Sędziny, 
Sędzinko – tam mamy naj-
więcej nowych twarzy. Było 
to możliwe dzięki naszym in-
westycjom w infrastrukturę. 
Dzisiaj nikt chętnie nie wy-
buduje domu tam, gdzie nie 
ma kanalizacji czy wodocią-
gu.

- Czyli mieszkańcy 
doceniają dokonania tej 
czteroletniej kadencji?

- Mocno w to wierzę, 
widać przecież postęp na 
każdym kroku. Inwestu-
jemy w drogi, kanalizację, 
wodociągi, oświatę, oświe-
tlenie, mamy swobodny 
dostęp do służby zdrowia, 
Centrum Kultury, nową 
bibliotekę, zadbane ulice, 
zadbany park, dobrze za-
opatrzone sklepy, punkty 
usługowe, aptekę, obiek-
ty sportowe, w każdej wsi 
odnowione świetlice wiej-
skie.

- Gmina Duszniki 
w roku 2014 awansowała 
w rankingu, którego au-
torzy obliczali dochody 
gminy na głowę jednego 
mieszkańca. To był zna-
czący skok w górę.

- Cieszę się z tego, bo 
większe dochody to możli-
wość większych inwestycji 
wpływających na poziom 
życia mieszkańców. Ten 
skok w rankingu to kolejny 
dowód na to, że w gminie 
Duszniki warto żyć, miesz-
kać, uczyć się, ale także 
prowadzić interesy. Nasze 
firmy rozwijają się, poja-
wiają się nowi inwestorzy. 
A także ludziom żyje się le-
piej, bo mają stałe umo-
wy o pracę, bo zarabiają, 
bo płacą podatki, za które 
my potem budujemy drogi, 
chodniki, oświetlenie itp.

- Dochody gminy wzra-
stają, ale nie wzrastają 
wydatki bieżące? 

- Dokładnie tak, nie 
przejadamy publicznych 
pieniędzy. Mamy rekordo-
wo niskie wydatki bieżące 
w skali nie tylko Wielkopol-
ski, co wynika między inny-
mi z niewielkiej liczby osób 
zatrudnionych w admini-
stracji. Takie postępowa-
nie to rezultat dobrego go-
spodarowania publicznymi 
pieniędzmi, na czym rad-
nym, urzędnikom gmin-
nym i mnie zawsze najbar-
dziej zależało i zależy.

Rozmawiała
MONIKA 

MAŃKOWSKA

Kadencja 2010-2014 – 27 milionów na inwestycje

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

Sala w budowie

prosto z dusznik 01-2014.indd   4prosto z dusznik 01-2014.indd   4 2014-07-15   14:02:342014-07-15   14:02:34



5

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.

Tradycyjnie bogaty pro-
gram Dni Sękowa roz-

łożony został na dwa dni. 
W sobotę rozegrano turniej 
szachowy oraz turniej pił-
ki nożnej o puchar prezesa 
Ochotniczych Straży Pozar-

nych Sękowo. Wieczorem 
zorganizowano mini play-
back show oraz zabawę ta-
neczną.

W niedzielę rywalizowa-
ły ze sobą parafie: św. An-
drzeja Apostoła z Bród, Nie-

pokalanego Serca Najświęt-
szej Maryi Panny i Św. Woj-
ciecha z Sędzin, Matki Bo-
skiej Pocieszenia oraz św. 
Stanisława Biskupa i Mę-
czennika z Szamotuł, któ-
rej dopingował ksiądz ka-

nonik Mariusz Marciniak, 
a także św. Jadwigi z Wil-
czyny. Rywalizację przepro-
wadzono w ośmiu konku-
rencjach. 

W tych zawodach bar-
dziej niż zwycięstwo liczył 
się aktywny udział, dlate-
go każda ze startujących 
drużyn otrzymała okolicz-
nościowy puchar, a na-
grody ufundowali starosta 
szamotulski Paweł Kowzan 
oraz radni powiatowi Ra-
dosław Łanoszka i Jan Pie-
przyk.

Oprócz zmagań re-
kreacyjnych można było 
sprawdzić przy okazji stan 
swojego zdrowia – skorzy-
stać z badań ciśnienia i po-
ziomu cukru prowadzo-
nych przez pracowników 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Szamotułach. 

Ponadto swe umiejętno-
ści – co cieszyło się sporym 
zainteresowaniem widzów 
- zaprezentowali straża-
cy i szamotulscy policjan-
ci. W czasie „Dni Sękowa” 
można było także kupić 
prace wykonane przez pod-
opiecznych Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej z Dusznik 
oraz skorzystać z wielu in-
nych atrakcji przygotowa-
nych przez organizatorów.  

Oprawę muzyczną „Dni” 
zapewniał zespół „Pozoran-
ci” z Szamotuł, a wieczo-
rem na zakończenie impre-
zy wystąpił zespół „Roxette 
Cover Band”.
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Będzie w Dusznikach prze
Rozmowa z ADAMEM WOROPAJEM, wójtem gminy Duszniki

- W Dusznikach będzie 
piękne, nowe przedszko-
le. Skąd ten pomysł?

- O tej budowie myśli-
my już razem z radnymi 
od wielu lat. To bardzo po-
trzebna w Dusznikach in-

westycja, bo dzieci w wielu 
przedszkolnym miały u nas 
nie najlepsze warunki do 
nauki i zabawy. Przedszko-
laki korzystają dzisiaj z po-
mieszczeń przy Zespole 
Szkół w Dusznikach i bar-
dzo chcemy im te warun-
ki jak najszybciej popra-
wić. Poza tym zmusiły nas 
też do szybkiego działa-
nia ostatnie zmiany  w sys-
temie oświaty. Biorąc to 
wszystko pod uwagę radni 
podjęli decyzję o budowie 
w Dusznikach zupełnie no-
wego przedszkola, które ma 
spełniać standardy euro-
pejskie.

- A konkretnie?
- Ma to być przedszko-

le 6-oddziałowe dla 150 
dzieci, będą dwa pomiesz-
czenia dla dzieci 3-letnich, 
dwa dla przedszkolaków 4-

-letnich i dwa dla dzieci 5-
-letnich. Dzieci 6-letnie 
zgodnie z reforma oświa-
tową trafią już do szkoły 
podstawowej. Wykorzysta-
my dla nich dotychczaso-
we pomieszczenia przed-

szkolne, dzięki czemu bę-
dą chodziły do szkoły, ale 
będą także trochę oddzie-
lone od starszych uczniów.  
Te dzieci 6-letnie przez trzy 
lata będą korzystały już 
w szkole z tej samej klasy, 
co w przypadku tych naj-
mniejszych uczniów jest 
bardzo ważne. Będą one 
miały własny plac zabaw, 
w części klasy wykładzinę 
dywanową – wszystko to 
jest realizacją założeń, gdy 
zgodnie z reformą oświato-
wą 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 przed-
szkole z wyżywieniem?

- Tak projekt przewidu-
je obok pomieszczeń dy-

daktycznych także kuch-
nię. To bardzo ważne, bo-
wiem dzięki temu będzie-
my mogli zapewnić przed-
szkolakom w tym nowym 
budynku opiekę od wcze-
snych godzin rannych do 
późnych godzin popołu-
dniowych i będziemy mogli 
zaoferować im również wy-
żywienie. To duża zmiana, 
bo dotychczas w naszych 
placówkach przedszkol-
nych nie mieliśmy wyżywie-
nia. Oczywiście, to rodzice 
będą podejmowali decyzję, 
czy z tego wyżywienia ich 
dziecko będzie korzystać. 

- A jak dzisiaj wygląda 
zabezpieczenie tak zwa-
nych potrzeb przedszkol-
nych dla mieszkańców 
gminy Duszniki? Wszyst-
kie chętne dzieci są obję-
te tą opieką?

- Robiliśmy badania, 
z których wynika, że w na-
szej gminie 80 procent dzie-
ci w wieku przedszkolnym 
objętych jest wychowaniem 
przedszkolnym. Oznacza 
to, że 20 procent tych dzieci 
pozostaje w domach i bar-
dzo mi zależy na tym, by to 
jak najszybciej zmienić.

- Budowa takiego 
obiektu to spore wyzwa-
nie organizacyjne, ale 
również i finansowe. Ja-

ki będzie koszt wybudo-
wania tego nowego przed-
szkola i skąd gmina ma 
na to pieniądze?

- Odpowiem po kolei. Na 
razie jesteśmy na etapie za-
poznawania się z oferta-
mi, które wpłynęły na nasz 
przetarg...

- Ile jest tych ofert?
- Mamy 13 ofert na bu-

dowę przedszkola. Najtań-
sza oferta mówi o kwocie 3 
miliony 800 tysięcy złotych, 
ale naszym zdaniem jest to 
oferta zaniżona, nierealna, 
która nie gwarantuje nam 
wykonania prac na intere-
sującym nas poziomie. Naj-
wyższa oferta mówiła z ko-
lei 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. Ozna-
cza to, że na tę inwestycje 
planujemy wydać w sumie 
4 miliony 700 tysięcy zło-
tych 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 wów-
czas jest szansa, że 1 wrze-
śnia 2015 roku przedszko-
laki trafią już do nowego 
przedszkola.

Wójt Adam Woropaj często odwiedza przedszkolaków, niekiedy jako 
Gwiazdor.

prosto z dusznik 01-2014.indd   6prosto z dusznik 01-2014.indd   6 2014-07-15   14:02:462014-07-15   14:02:46



7

zedszkole jak... marzenie

- Kiedy zapadnie decy-
zja, która oferta przetar-
gowa została wybrana?

- Myślę, że do koń-
ca sierpnia, potem trze-
ba z wykonawcą podpisać 
szybko umowę, zależy nam, 
by prace budowlane rozpo-
częły się w tym roku. Do 
31 grudnia powinien mo-
im zdaniem być wykona-
ny tak zwany stan surowy 
zamknięty budynku, czy-
li budynek zadaszony, a od 
stycznia można już będzie 

zająć się pracami wewnątrz 
budynku.

- Kto będzie opiekował 
się najmłodszymi w tym 
nowym przedszkolu?  

- Tym zajmuje się pa-
ni Ewa Tyczyńska – dyrek-
tor przedszkola w Duszni-
kach. Będą to jej dotych-

czasowi współpracownicy, 
z nowych osób trzeba bę-
dzie zatrudnić pracowni-
ków kuchni.

- Będzie to przedszkole 
z wyżywieniem? A rodzi-
ce ile będą musieli płacić 
za pobyt swojego dziecka 
w tej nowej placówce?

- Za pobyt dziecka tyle 
samo, co dotychczas, bo re-
guluje to ustawa. Rodzic pła-
ci 1 złoty za godzinę powyżej 
piątej godziny pobytu dziec-
ka w przedszkolu. W ramach 

tej złotówki są również zaję-
cia pozalekcyjne – nauka ję-
zyka angielskiego, tańce, za-
jęcia plastyczne itp.

- A za wyżywienie?
- Nie mamy jeszcze do-

kładnych wyliczeń, ale będzie 
to opłata tylko za tak zwany 
wsad do kotła, czyli powinna 

być niska. Koszty wytworze-
nia tego posiłku, pensje ob-
sługi w kuchni itp. bierze na 
siebie budżet gminy.

- Czy do tego nowego 
przedszkola będą przyj-
mowane tylko dzieci 
z gminy Duszniki?

- To będzie przedszkole 
publiczne, w pierwszej ko-
lejności będziemy przyjmo-
wać dzieci z naszej gminy, 
a potem – jak będzie miej-
sce – także inne. Podejmu-
jąc decyzję o budowie nowe-
go przedszkola, chcemy... 
trochę zaoszczędzić. Dzi-
siaj, zgodnie z przepisami, 
gdy nasze dziecko chodzi 
do przedszkola w innej gmi-
nie z budżetu gminy wyda-
jemy pieniądze na pokrycie 

75 procent kosztów takiej 
opieki. W naszym przypad-
ku rocznie to prawie 200 ty-
sięcy złotych. Rodzice tych 
dzieci tłumaczą, że muszą 
dziecko w przedszkolu zo-
stawić na 8-10 godzin i to 
koniecznie z wyżywieniem, 
wywozili więc nasze dzie-
ci do placówek znajdują-
cych się w innych gminach, 
w pobliżu ich miejsc pracy 
i spełniających te warun-
ki – wyżywienie i 8-10 go-
dzin opieki. Po wybudowa-
niu tego nowego obiektu nie 
trzeba już będzie tych dzie-
ci wywozić z gminy Dusz-

niki i płacić za nie innym. 
200 tysięcy złotych rocznie 
to duża oszczędność dla bu-
dżetu gminy.

- A dzisiaj gdzie te 
dzieci są?

- W Buku, w Pniewach, 
w Tarnowie Podgórnym, 
w Poznaniu.

- 4 miliony 700 ty-
sięcy złotych – tyle bę-
dzie kosztowało to no-
we przedszkole. To sporo 
jak na budżet takiej gmi-
ny jak Duszniki. Skąd te 
pieniądze? Jak udało się 
w budżecie wygospodaro-
wać taka kwotę?

- W roku 2014 na 
wszystkie inwestycje wy-
damy około 8 milionów 
złotych. Cóż, pieniądze te 

pochodzą z wpływów bu-
dżetowych – podatków itp., 
i nie są przez nas przejada-
ne. Mamy niskie wydat-
ki na administrację, każdą 
złotówkę przed wydaniem 
dokładnie oglądamy. Mo-
żemy inwestować, bo do-
brze, odpowiedzialnie go-
spodarujemy publicznymi 
pieniędzmi. Nowe przed-
szkole to kolejny dowód na 
wzrost poziomu życia na-
szych mieszkańców, a na 
tym mi zawsze jako wójto-
wi najbardziej zależało.

Rozmawiała
MONIKA MAŃKOWSKA
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Jednostka została zało-
żona w lutym 1924 ro-

ku, na terenie ówczesne-
go majątku Janiszewskich. 
Wtedy to podczas spotka-
nia w miejscowym pałacu 
zawiązała się grupa inicja-
tywna, która dała począ-

tek działającej do dziś jed-
nostce. Pierwszym wyposa-
żeniem straży była ręczna 
pompa z zaprzęgiem kon-
nym. W 1962 roku powsta-
ła remiza, która służy miej-
scowym strażakom do dzi-
siaj. W 75- lecie swej dzia-

Zaczęło się od ręcznej pompy...

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

łalności druhny i druhowie 
z Sękowa otrzymali swój 
pierwszy sztandar, a dwa 
lata temu w miejsce wy-
służonego Stara w Sękowie 
pojawił się niemiecki Mer-
cedes. 

Wójt Adam Woropaj 
przypomniał, że w tym ro-
ku oddano do użytku wy-
remontowaną za fundu-
sze unijne remizę strażac-
ką. Wójt odczytał również 
list prezydenta RP skiero-
wany do wszystkich straża-
ków w całej Polsce. Miłym 
akcentem było także wrę-
czenie jednostce OSP Po-
drzewie należącej do krajo-
wego systemu ratowniczo – 
gaśniczego sprzętu ratow-
niczego firmy Lukas zaku-
pionego dzięki decyzji rady 
gminy Duszniki. 

Decyzją Zarządu Głów-
nego OSP RP najwyższe od-
znaczenie – Medal Honoro-
wy im. Bolesława Chomicza 

za zasługi dla OSP otrzymał 
Adam Woropaj. Odznacze-
nie - Złoty Znak Związku 
otrzymał druh Stanisław 
Hoffa z OSP Podrzewie. 

Na podstawie zarządze-
nia zarządu wojewódzkiego 
OSP wręczono odznacze-
nia - Za zasługi dla pożar-
nictwa.

Złoty medal otrzyma-
li druhowie Edmund Mo-
siężny i Józef Strzelec-
ki z OSP Sękowo, srebr-
nymi udekorowano Kazi-
mierza Pytlaka z OSP Sę-
kowo, a brązowe odzna-
czenia otrzymali druho-
wie: Krzysztof Hołderny, 
Adam Hołderny, Łukasz 
Czapracki, Mateusz Cza-
pracki, Zygmunt Kapler, 
Arkadiusz Podolski i Ka-
mila Hołderna z OSP Sę-
kowo oraz Adam Nowak 
z OSP Sędziny.

Przyznano również od-
znaczenia – Strażak Wzoro-
wy Mateuszowi Banasiowi 
z OSP Sędziny.

Za wysługę lat odzna-
czenia otrzymali: Kazi-
mierz Pytlak, Tomasz 
Głuchy i Mieczysław Pi-
larski z OSP Sękowo (40 
lat w OSP), Rafał Kliszcz 
z OSP Sędziny (25 lat), 
Adam Nowak z OSP Sędzi-
ny (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

Remont drogi Podrzewie-Lubosina
Rozpoczęto już prace w zakresie przebudowy  drogi po-

wiatowej nr 1879P Buszewo-Podrzewie.
To kolejna inwestycja realizowana przez Powiat Sza-

motulski przy współudziale Gminy Duszniki. 
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynie-

ryjno-Drogowych S.A. z Nowego Tomyśla. 
Termin zakończenia prac został ustalony do 31 sierp-

nia 2014 roku.

Sędziny – nowy chodnik Ulica Kolejowa do przebudowy

Twardsza droga do Zalesia

Członkowie Zarządu Po-
wiatu Szamotulskiego 

wspólnie z wójtem gminy 
Duszniki Adamem Woro-
pajem oraz Janem Pieprzy-
kiem sekretarzem gminy i  
członkiem zarządu powia-
tu, dokonali otwarcia  wy-
remontowanego odcinka  
drogi powiatowej  Niewierz-
-Duszniki. 

Na ponad dwukilome-
trowym odcinku wykonano 
odwodnienie i położono no-
wy asfalt. 

Inwestycja ta – oczeki-
wana przez mieszkańców - 
została sfinansowana z bu-
dżetu Powiatu Szamotul-
skiego przy współudziale 
Gminy Duszniki, który wy-
niósł 354.262 złotych.

6  sierpnia dokonano odbioru technicznego wyremonto-
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 po-

stojowej oraz zjazdów indywidualnych na odcinku około 
280 metrów.

Wykonawcą remontu była firma GRAEB Przedsiębior-
stwo Drogowe z Pniew. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 273.600 złotych.

Zakończono realizację 
kolejnej inwestycji do-

tyczącej  utwardzania drogi 
prowadzącej do Zalesia na 
odcinku 580 metrów. Wy-
konawcą była firma JAN 
POL – Jan Czepczyński 
z Pniew. 

Realizowana obecnie 
przebudowa ul. Kole-

jowej na odcinku od ulicy 
Niewierskiej do ulicy Św. 
Floriana o długości oko-
ło 1 kilometra obejmuje 
swoim zakresem  regula-
cję istniejących urządzeń 
obcych, regulację i re-
mont istniejącej kanali-
zacji deszczowej, ustawie-
nie krawężnika i obrze-
ży betonowych,  wykona-
nie odwodnienia drogi, 
wyrównanie nawierzchni 
mieszanką mineralno-as-
faltową,  wykonanie war-
stwy ścieralnej,  wykona-

nie nawierzchni chodni-
ków, zjazdów, zatok posto-
jowych z kostki brukowej,  
wykonanie oznakowania 
poziomego i pionowego, 
oraz montaż urządzeń za-
bezpieczających. 

Inwestycje realizuje fir-
ma Całus Sp. z o.o. Spół-
ka komandytowa  z siedzi-
bą w Borui Nowej. Roboty 
nadzoruje z ramienia urzę-
du – inspektor Krzysztof 
Janiszewski. 

Wartość zadania to 
1.389.900 złotych. Umow-
ny termin zakończenia prac 
– 30 września 2014 r.

Warto przy okazji 
wspomnieć, że wyre-
montowany niedaw-
no mostek na dro-
dze do Zalesia stał 
się miejscem wyra-
żania swoich uczuć 
przez osoby zakocha-
ne. Na mostku zosta-
ła zawieszona pierw-
sza „kłódka miłości”.  

Według legendy zwyczaj 
wieszania takich kłódek 
pochodzi z Florencji, za-
kochani wypisują na nich 
swoje inicjały, krótkie sen-
tencje, zapinają na moście, 
a klucze od kłódki wyrzu-
cają do rzeki.
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SPORT

Walczyli o puchar Orlika

II Turniej Siatkówki Plażowej 

18 lipca na Orliku, odbył się kolejny niesamo-
wity turniej. Tym razem królowała piłka nożna, 
a stawką była walka o PUCHAR ORLIKA, która 
zachęciła do   współzawodnictwa. 

Na boisku spotkały się drużyny, składające się ze star-
szych, doświadczonych graczy oraz z młodszych, uta-

lentowanych zawodników. Łączyło ich jedno - pasja oraz 
zamiłowanie do piłki nożnej. 

Na turniej zgłosiło się 7 zespołów, które następnie by-
ły podzielone na dwie grupy. W grupie A znaleźli się Old 
Boye Duszniki, Młodasko, Deportivo La Citrina oraz Osa-
suna 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 wy-
grywając 2-1 z Sokołem Duszniki. W ten sposób pojedyn-
ki wytypowały dwóch finalistów.

Nastąpił czas na przedostatni mecz w całym turnieju, 
czyli walka o III miejsce. Jednak trudno było wyłonić zwy-
cięzcę, ponieważ drużyny okazały się być sobie równe. Do-
piero rzuty karne,  zdecydowały o tym, że na podium sta-
nął Sokół Duszniki, z wynikiem 3:2.    

W końcu przyszła pora na oczekiwany przez cały wie-
czór finał, który miał wyznaczyć zwycięzcę całego turnie-
ju. Na murawie spotkały się znakomite zespoły tego dnia, 
czyli Oldboye z Radosnym Footballem. 

Po zaciętej rywalizacji, najlepszą drużyną, która wy-
walczyła pierwsze miejsce i otrzymała PUCHAR ORLI-
KA, była ekipa Radosny Football, pokonując swoich ry-
wali 3:1.

 KLASYFIKACJA KOŃCOWA
I.   RADOSNY FOOTBALL
II.  OLDBOYE DUSZNIKI
III. SOKÓŁ DUSZNIKI
IV. DEPORTIVO LA CITRINA

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

Należy odnotować, że dopisała pogoda, a co za tym idzie 
zawitali do Dusznik wszyscy zgłoszeni zawodnicy. 

W tym turnieju brało udział 8 drużyn z Dusznik, Rogoź-
na, 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 pół-
finałowe: Tabat/Moskal vs Wawrzyniak/Komin, Lewan-
dowski/Dłużewski vs Szmyt/Strzeszyński. W dalszych 
rozgrywkach, po zaciętych półfinałach zostali wyłonieni 
finaliści: Tabat/Moskal vs Lewandowski/Dłużewski. Na-
tomiast w meczu o trzecie miejsce spotkali się: Wawrzy-
niak/Komin vs Szmyt/Strzeszyński. 

Po zaciętym finale zwyciężyła ekipa z Rogoźna Ta-
bat/Moskal, drugie miejsce Lewandowski/Dłużewski, 
trzecie Wawrzyniak/Komin. 

Po zakończonym turnieju zawodnicy otrzymali pucha-
ry i nagrody rzeczowe ufundowane przez Bank Spółdziel-
czy 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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Nasi 
w „okregówce”
W grupie zachodniej poznańskiej 
klasy okręgowej występować bę-
dzie nadal czternaście zespołów.  
W tym gronie będą między inny-
mi piłkarze dusznickiego Sokoła. 
Czeka ich trudna walka o dalszy 
byt w poznańskiej okręgówce.

Jak poinformował Wielkopolski Zwią-
zek Piłki Nożnej w grupie zachod-

niej oprócz dusznickiego Sokoła wystę-
pować będą następujące zespoły: Zielo-
ni Lubosz, Błękitni Wronki, Warta Sie-
raków, Czarni Wróblewo, Spójnia Stry-
kowo, Kłos Gałowo, Sokół Rakoniewice, 
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, So-
kół Pniewy, Mawit Lwówek, Obra Zbą-
szyń, Pogoń Lwówek oraz Patria Buk.

Start okręgówki zaplanowano na 23-
-24 sierpnia, a pierwszym przeciwni-
kiem duszniczan, którzy zagrają to spo-
tkanie na własnym boisku będzie Obra 
Zbąszyń. Zakończenie jesiennej rundy 
przewidziano na 15-16 listopada, a we-
dług nieoficjalnego terminarza duszni-
czanie zmierzą się w Buku z miejscową 
Patrią.

O krok od zdobycia pucharu 
starosty
Piłkarze dusznickiego Sokoła przez dwa dni rywalizowali w tur-
nieju o puchar starosty szamotulskiego. W meczu finałowym po 
serii rzutów karnych musieli uznać lepsze przygotowanie do 
turnieju Sparty Szamotuły.

Już po raz drugi piłkarze drużyn 
z powiatu szamotulskiego rywa-

lizowali w turnieju, którego stawką 
było zdobycie pucharu starosty sza-
motulskiego.  W sobotnich spotka-
niach KS Sarbia zremisował z Nałę-
czem Ostroróg oraz przegrał z War-
tą Obrzycko i Sokołem Pniewy.  KS 
Sarbia w swej grupie z dorobkiem 
jednego punktu zajął czwarte miej-
sce. 

W kolejnej grupie walkę toczyły 
dwa nasze zespoły.  KS Sękowo wy-
grał z Orłem Słopanowo i przegrał 
z Sokołem Duszniki oraz z Czarny-
mi Wróblewo zajmując ostatecznie 
z dorobkiem trzech punktów trzecie 
miejsce w swej grupie. 

Najlepiej zaprezentowali się pił-
karze dusznickiego Sokoła wygry-
wając z Sękowem, Czarnymi Wró-
blewo i Orłem Słopanowa i z do-

robkiem dziewięciu punktów zajęli 
pierwsze miejsce w swej grupie. 

Duszniczanie w niedzielę, w gro-
nie czterech drużyn przystąpili do 
ostatecznych rozgrywek o puchar 
starosty. W pierwszym swym spo-
tkaniu zmierzyli się z juniorami 
Sparty Szamotuły, których pokonali 
1:0. W ostatnim  spotkaniu decydu-
jącym o zajęciu pierwszego miejsca 
duszniczanie zmierzyli się z pierw-
szą drużyną szamotulskiej Spar-
ty. Mecz zakończył się remisem 1: 
1 i zgodnie z regulaminem przystą-
piono do egzekwowania serii rzu-
tów karnych. Ostatecznie lepsi oka-
zali się szamotulanie, którzy sku-
teczniej egzekwowali jedenastki i to 
właśnie oni zdobyli puchar starosty 
szamotulskiego.

 Kolejne rozgrywki o puchar sta-
rosty już za rok.
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SPORT

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”
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Estończycy w Grzebienisku
Trwająca od kilku lat międzynarodowa wymiana młodzieży z Estonii, Fin-
landii 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…

Łącznie z opiekunami by-
ło 31 osób.  Na tydzień 

budynki szkolne w Grze-
bienisku zmieniły swoje 
tradycyjne przeznaczenie. 
Młodzież z gminy Duszni-
ki wspólnie z opiekunami - 
Krzysztofem Jakubowskim 

i Mikołajem Małolepszym 
przygotowała sale lekcyj-
ne na sypialnie, pokoje wy-
poczynkowe, sale zabaw 
i gier opisując je piękny-
mi i ozdobnymi angielskimi 
napisami.

Program obozu był bar-

dzo bogaty – gospodarze 
chcieli gościom pokazać 
Grzebienisko, gminę Dusz-
niki, Poznań, a nawet War-
szawę. 1 lipca do Grzebie-
niska z podarunkami i ży-
czeniami przybył gospodarz 
gminy wójt Adam Woropaj.  

W czasie pobytu gości 
w gminie Duszniki młodzież 
z Polski i  Estoni miała oka-
zję zmierzyć się w rozgryw-
kach sportowych, wykazać 
się nieprzeciętną sprawno-
ścią fizyczną w parku lino-
wym, czy zwinnością i „wa-
lecznością” w paintballu. 
Zespoły zawsze były mie-
szane, a wspólnym języ-
kiem był język angielski. 
Dzięki temu nasi uczniowie 
mogli sprawdzić swoją zna-
jomość języka angielskiego 
w praktyce.

Goście zobaczyli w Po-
znaniu Stadion Lecha, Ter-
my Maltańskie i Stary Ry-
nek, a zakupów dokonali 
w Starym Browarze. 

Z każdym kolejnym 
dniem atrakcji przybywało, 
gościom spodobało się rów-
nież zwiedzanie Warsza-
wy – obejrzeli między inny-
mi Centrum Nauki Koper-
nik, Starówkę oraz Łazien-
ki Królewskie. 

5 lipca w godzinach po-
południowych goście zajęli 
swoje miejsca w samolocie 
do Tallina. Przy pożegna-
niach były łzy, uściski, ży-
czenia szybkiego ponowne-
go zobaczenia się.

Dokończenie na stronie 12

Adam Woropaj 
– pierwszy wójt 
w Polsce...
Organicznej”. Dr Marek Król wręczył 
również wójtowi Statuetkę „Hono-
rowego Hipolita”, za krzewienie idei 
pracy organicznej, gratulując po-
wyższego i  życząc dalszego  zaanga-
żowania w działaniach i służbie na 
rzecz mieszkańców. 

Celem przyznawania tytułu „Lider 
Pracy Organicznej” jest ukazywanie 
i promowanie jako wzorców osobo-
wych postaci polskiego życia publicz-
nego, samorządowego, gospodarczego 
i naukowego, które w szczególny spo-
sób zasługują dzisiaj na miano Lide-
rów Pracy Organicznej. Osobistości te 
w uznaniu ich zasług, w uznaniu dla 
ich pracy są też w specjalny sposób 
honorowane wyróżnieniem przyzna-
wanym przez Kapitułę Honorowego 
Hipolita, powołaną przy Towarzystwie 
im. Hipolita Cegielskiego. Wyróżnie-
niem jest przyznawana przez Kapi-
tułę Statuetka Honorowego Hipolita 
oraz dyplom nadania godności Lidera 
Pracy Organicznej.

Pierwszy taki tytuł otrzymał 
przed laty słynny polski przedsię-
biorca – Jan Kulczyk.

Wesoło na „Zielonych 
Wakacjach”
8 sierpnia zakończyły się tegoroczne „Zielone Wakacje” w Podrze-
wiu, które trwały od 27 lipca.

Organizacją tych wakacji – co war-
to podkreślić - które są już na 

trwałe wpisane w okres letniego wy-
poczynku zajmuje się od 2003 roku 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Za-
rząd Gminy Duszniki, przy znacznym 
zaangażowaniu pani prezes Krystyny 
Besztarda.

W trakcie pobytu dzieci na „Zie-
lonych Wakacjach” realizowany jest 
program profilaktyczno-edukacyjny.

- Dla uczestników „Zielonych Wa-
kacji” – mówi Adam Woropaj, wójt 
gminy Duszniki - przygotowano jak 
zawsze wiele atrakcji. Dzieci nie tyl-
ko mogły ciekawie spędzić czas, ale 

również zdobyć garść przydatnych in-
formacji. Zajęcia w „Zielonych Waka-
cjach” mają na celu rozwój i kształto-
wanie osobowości, wspieranie i roz-
wijanie dziecięcej twórczości arty-
stycznej. W trakcie 5 godzinnego po-
bytu dzieci mają zapewniony jeden 
słodki posiłek.

Tegoroczne „Zielone wakacje” 
w gminie Duszniki po raz pierwszy 
zostały zorganizowane w 16 sołec-
twach, a uczestniczyło w nich oko-
ło 530 dzieci.

Na zdjęciach – zakończenie „Zie-
lonych Wakacji” w Podrzewiu.

prosto z dusznik 01-2014.indd   12prosto z dusznik 01-2014.indd   12 2014-07-15   14:03:212014-07-15   14:03:21


