
GMINY DUSZNIKI
INFO RMATOR

IS
SN

23
92

-1
79

X

NR 30 | STYCZEŃ - LUTY 2018

URZĄD GMINY AKTUALNOŚCI SPORTKULTURA



2

Informator Gminy Duszniki

Redakcja: Emilia Gogołkiewicz-Kołecka (redaktor naczelny), Ewa Świerkiel – Szymańska, Marcin Malczewski
Wydawca i Adres Redakcji: Gmina Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, tel. 61 29 19 075.
e-mail: informator@duszniki.eu. Opracowanie graficzne i druk: Djpress - Dariusz Dalaszyński

LIST OD REDAKCJI

Serdecznie witamy wszystkich czytelników w
pierwszym w tym roku wydaniu Informato-
ra. Aktualny numer został tradycyjnie już
przygotowany na miesiące styczeń i luty,
głównie ze względu na zbliżające się ferie zi-
mowe. Dzieci i młodzież, które zostają w
tym czasie w domach, zachęcamy do ak-
tywnego spędzenia tego czasu. Przygoto-
wano dla Was bogaty program zajęć kultu-
ralnych i sportowych, o których więcej na stro-
nie 4 i 5.

Ostatnie tygodnie ubiegłego roku obfitowały
w wiele imprez i spotkań wigilijno-opłatko-
wych, organizowanych przez jednostki, sto-
warzyszenia i organizacje z terenu gminy. Za
nami również 99. rocznica wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego. O tym, jak święto-
wali mieszkańcy naszej gminy, piszemy w re-
lacjach z wydarzeń.

Kolejne, 31. wydanie Informatora, które tra-
fi do Państwa skrzynek na początku marca br.,
będzie poświęcone nowemu budżetowi gmi-
ny na 2018 rok, podatkom i opłatom lokalnym
oraz inwestycjom zaplanowanym do realizacji
w tym roku. Już teraz serdecznie zachęcamy
do lektury.

Z okazji rozpoczętego niedawno No-
wego 2018 Roku życzymy Państwu zdro-
wia, pomyślności i spełnienia marzeń.

Redakcja

Pod koniec roku Rada Gminy Duszniki obra-
dowała na dwóch sesjach: 27 listopada i 28
grudnia 2017 r. W sumie radni podjęli 22
uchwały.
Na grudniowej sesji najważniejszą uchwałą
było przyjęcie Budżetu Gminy Duszniki na
2018 rok. Obecnych na niej było 12 radnych,
z czego 11 zagłosowało „za” przyjęciem
budżetu (jeden radny wstrzymał się od głosu).
Dochodom i wydatkom gminy w tym roku
oraz zaplanowanym do realizacji inwesty-
cjom poświęcony będzie kolejny Informator
(Nr 31 marzec).
Koniec roku to również czas, w którym Rada
oraz poszczególne komisje stałe ustalają plan
swojej pracy na cały, przyszły rok. I tym razem
radni podjęli uchwały w tej sprawie.
Radna przyjęła również uchwały stwierdzające
przekształcenie dotychczasowych szkół w
ośmioletnie szkoły podstawowe (w Duszni-
kach, Grzebienisku i Sędzinku) oraz uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany do
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla wybranych działek w Duszni-
kach i w Sękowie.
Listopadowa sesja była również okazją do za-
poznania się radnych z realizacją zadań oś-
wiatowych w poprzednim roku szkolnym

2016/2017, natomiast grudniowa – z infor-
macją o przeprowadzonej przez Komisję Re-
wizyjną kontroli największej inwestycji gmin-
nej ostatnich 2 lat, tj. modernizacji oczyszczalni
ścieków w Grzebienisku, której całkowity
koszt wyniósł 5 mln 74 tys. zł. Inwestycja ta roz-
poczęła się we wrześniu 2016 roku, a zakoń-
czyła pod koniec października 2017 roku.
Poza sesjami radni uczestniczyli w posiedze-
niach poszczególnych komisji stałych Rady
oraz w posiedzeniu wspólnym, którego te-
matem było omówienie projektu budżetu
na 2018 r. Posiedzenie to miało miejsce 24 lis-
topada 2017 r.
Treść wszystkich uchwał jest sukcesywnie za-
mieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Duszniki http://bip.duszniki.eu w
zakładce Baza Prawa Lokalnego / Uchwały
Rady Gminy.

Z PRAC RADY GMINY DUSZNIKI

DYŻUR RADNEGO

W lutym dyżur dla mieszkańców
Gminy Duszniki pełnić będzie:

Ryszard Pacholak
Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

9 lutego 2018 r. (piątek)
w godz. 18.00 – 19.00

w Bibliotece w Dusznikach

Radni dostępni są dla mieszkańców gminy
pod numerami telefonów,

które znajdują się na stronie
internetowej www.duszniki.eu

w zakładce Gmina Duszniki
/ Rada Gminy / Skład Rady.

Kontakt do radnych zapewnia również
biuro Rady w Urzędzie

Gminy Duszniki: 61 29 19 075, rada@duszniki.eu

OD REDAKCJI/RADA GMINY

STYPENDIA
DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

Rusza kolejna edycja przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów, tym razem za I se-
mestr roku szkolnego 2017/2018. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie szkół podstawowych
(od klasy IV wzwyż, w tym uczniowie oddziałów gimnazjalnych) oraz uczniowie szkół ponad-
podstawowych i ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Duszniki. Nagro-
da może zostać przyznana za wysoką średnią na koniec semestru (minimum 5,4 w szkole pod-
stawowej i minimum 5,2 w gimnazjum) oraz za szczególne osiągnięcia naukowe, tj. jedno z pierw-
szych trzech miejsc przedmiotowego konkursu lub olimpiady na szczeblu ogólnopolskim lub
wojewódzkim. Stypendium ma formę nagrody pieniężnej w kwocie minimalnie 100 zł a ma-
ksymalnie 500 zł.

Szczegółowe kwoty w zależności od uzyskanej na koniec semestru średniej ocen czy miejsca
w konkursie i olimpiadzie znajdują się w uchwale stypendialnej (uchwała nr XXXIX/280/17 z
27.06.2017 r.). Treść tej uchwały oraz formularz wniosku znajdują się na stronie internetowej Gmi-
ny Duszniki www.duszniki.eu w zakładce„Strefa Mieszkańca / Stypendia dla uzdolnionych uczniów”.
Wnioski można również otrzymać w urzędzie gminy oraz w sekretariatach szkół.

Termin składania wniosków za I semestr roku szkolnego 2017/2018
upływa 9 lutego 2018 r., piątek

Miejsce składania: sekretariaty szkół i/lub
Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1

w Dusznikach – Biuro Obsługi Interesanta

Głosowanie nad przyjęciem budżetu gminy na 2018 rok
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Segregowane odpady należy gromadzić w przeznaczonych do tego workach, zmieszane odpady komunalne winny być gromadzone jedynie
w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, tylko z takich będą odbierane.

Prosimy o ich wystawianie do godziny 7:00 w wyznaczonym dniu odbioru, w łatwo widocznym
i dostępnym miejscu, zapewniając dogodny dojazd dla specjalistycznych pojazdów. Pojemniki powinny być opróżnione do godziny 20:00.

Szanowny Mieszkańcu!
Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania,

w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez Urząd Gminy
w Dusznikach, w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, z dopiskiem – opłata za odbiór odpadów.

Wszelkie zmiany dotyczące liczby osób zamieszkałych na terenie danej nieruchomości wymagają złożenia kolejnej deklaracji.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH
NA TERENIE DUSZNIKI W OKRESIE 01.01.2018 – 31.12.2018

MIEJSCOWOŚĆ DATA

Niewierz, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie
Odbiór odpadów zmieszanych oraz segregowanych:
Rok 2018: 4.I, 25.I, 15.II, 8.III, 29.III, 19.IV, 10.V, 1.VI, 21.VI, 12.VII, 2.VIII, 23.VIII, 13.IX,
4.X, 25.X, 15.XI, 6.XII, 27.XII

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Sarbia, Wierzeja,
Wilkowo

Odbiór odpadów zmieszanych oraz segregowanych:
Rok 2018: 2.I, 23.I, 13.II, 6.III, 27.III, 17.IV, 8.V, 29.V, 19.VI, 10.VII, 31.VII, 21.VIII, 11.IX,
2.X, 23.X, 13.XI, 4.XII, 28.XII

Podrzewie, Sękowo, Wilczyna
Odbiór odpadów zmieszanych oraz segregowanych:
Rok 2018: 19.I, 9.II, 2.III, 23.III, 13.IV, 4.V, 25.V, 15.VI, 6.VII, 27.VII, 17.VIII, 7.IX, 28.IX, 19.X,
9.XI, 30.XI, 21.XII

Grzebienisko, Kunowo, Mieściska, Młynkowo
Odbiór odpadów zmieszanych oraz segregowanych:
Rok 2018: 18.I, 8.II, 1.III, 22.III, 12.IV, 2.V, 24.V, 14.VI, 5.VII, 26.VII, 16.VIII, 6.IX, 27.IX, 18.X,
8.XI, 29.XI, 20.XII

Duszniki ulice: Broniewskiego, Chełmińska, Graniczna,
Jakubowska, Jana Pawła II, Jaśminowa, Kolejowa, Leś-
na, Lipowa, Łąkowa, Nagietkowa, Niewierska, Nowo-
tomyska, Ogrodowa, Orzechowa, Parkowa, Podrzews-
ka, Polna, Radosna, Różana, Słoneczna, Storczykowa, Św.
Floriana, Wiosenna

Odbiór odpadów zmieszanych oraz segregowanych:
Rok 2018: 3.I, 24.I, 14.II, 7.III, 28.III, 18.IV, 9.V, 30.V, 20.VI, 11.VII, 1.VIII, 22.VIII, 12.IX,
3.X, 24.X, 14.XI, 5.XII, 31.XII

Chełminko, Duszniki ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bu-
kowska, Grabowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Klonowa,
Kłosowa, Kościelna, Młynkowska, Nowa, Os. Wyzwole-
nia, Piękna, Podgórna, Powstańców Wlkp., Sportowa,
Stawna, Szamotulska, Wąska, Wierzbowa

Odbiór odpadów zmieszanych oraz segregowanych:
Rok 2018: 5.I, 22.I, 12.II, 5.III, 26.III, 16.IV, 7.V, 28.V, 18.VI, 9.VII, 30.VII, 20.VIII, 10.IX,
1.X, 22.X, 12.XI, 3.XII, 24.XII

Informacja o terminach rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli
na terenie Gminy Duszniki

Wójt Gminy Duszniki informuje, że zostały określone terminy składania wniosków o przyjęcie dzieci
do szkół podstawowych i przedszkoli na następny rok szkolny 2018/2019:

do szkół podstawowych wnioski należy składać w terminie od 2 do 28 lutego 2018 r.;
do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych:

składanie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w terminie od 26 stycznia 2018 r. do 1 lutego 2018 r.
składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola:

od 2 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.
Szczegółowe informacje w placówkach oświatowych oraz na stronach internetowych szkół i przedszkola.

ważne
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FERIE 2018
Ferie z Biblioteką
PLAN ZAJĘĆ KULTURALNYCH NA FERIE ZIMOWE 2018

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8
12-16.02 (poniedziałek - piątek) – godz. 10.00-13.00

� 12.02 – Gry i zabawy integracyjne, bajkowe kino.
� 13.02 – Warsztaty taneczne, zajęcia plastyczne.
� 14.02 – Gry planszowe.
� 15.02 – Zajęcia ruchowe oraz plastyczne.
� 16.02 – Bajkowe kino, zabawa w teatr.

Informacje i zapisy pod nr 61 29 19 480 lub osobiście w Bibliotece w Dusznikach

KULTURA
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20-21.01.2018, Godz. 10.00

OTWARTE ZGRUPOWANIE KENDO
(20.01 w godzinach od 12.00-15.00 otwarty trening Kendo dla
mieszkańców Gminy Duszniki)
Miejsce: sala sportowa przy ul. Broniewskiego 3A w Dusznikach
Informacje i zgłoszenia: 506 139 351

28.01.2018 Godz. 14:00

GRAND PRIX GMINY DUSZNIKI W PIŁCE NOŻNEJ
Miejsce: sala sportowa przy ul. Broniewskiego 3A w Dusznikach
Informacje i zgłoszenia: 506 139 351

11.02.2018 Godz. 9:00

III DUSZNICKIE GRAND PRIX W PIŁCE SIATKOWEJ
Miejsce: sala sportowa przy ul. Broniewskiego 3A w Dusznikach
Informacje i zgłoszenia: 506 139 351

18.02.2018 Godz. 14:00

GRAND PRIX GMINY DUSZNIKI W PIŁCE NOŻNEJ
Miejsce: sala sportowa przy ul. Broniewskiego 3A w Dusznikach
Informacje i zgłoszenia: 506 139 351

PLAN IMPREZ SPORTOWYCH - STYCZEŃ, LUTY 2018

ZAJĘCIA I IMPREZY W STYCZNIU I LUTYM 2018
Kalendarz wydarzeń STYCZEŃ-LUTY 2018 r.

15.01 (poniedziałek) – godz. 1�.00 – Mozaika. Edukacyjne spotkanie ze sztuka dla
dzieci.
�0.01 (środa) – godz. 10.00 – Cała gmina czyta dzieciom, czyli poranek z książką.
5.02 (poniedziałek) – godz. 1�.00 - Mozaika. Edukacyjne spotkanie ze sztuka dla
dzieci.
28.02 (środa) – godz. 10.00 - Cała gmina czyta dzieciom, czyli poranek z książką.

SPORT

Darmowe zajęcia prowadzone dla mieszkańców naszej gminy
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27 grudnia obchodzono 99. rocznicę
wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Duszniczanie tradycyjnie upamiętnili
niepodległościowy zryw, w którym brali
udział również synowie tej ziemi, spoty-
kając się przy pomniku Walk i Męczeń-
stwa. Symbolicznymi wiązankami kwia-
tów i zniczami oddano hołd wszystkim
tym patriotom, którzy wsparli Powsta-
nie. W imieniu mieszkańców Gminy
Duszniki kwiaty złożył wójt Roman Bo-
guś.

Kolejny raz w obchodach rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego wzięli udział dusz-
niccy kibice Lecha Poznań, którzy wznosili pat-
riotyczne hasła oraz zadbali o efekty wizual-
ne w postaci rac.

Zdjęcia: Dawid Kosiorek

99. rocznica wybuchu
Powstania Wielkopolskiego

RELACJA Z ...
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Zespół Pieśni Ludowej Duszniczanka, po niedawnym sukcesie na Wojewódzkim
Przeglądzie Folklorystycznym Dziekanowice 2017, wziął udział w kolejnym prze-

glądzie zespołów ludowych. Repertuar i wykonanie Duszniczanki podbiły serca
jury podczas XIII Pomorskiego Przeglądu Św. Andrzeja, który odbył się 18 i 19 lis-
topada 2017 r. w Debrznie, w województwie pomorskim. W wydarzeniu uczestni-

czyli wykonawcy nie tylko z Pomorza. Na scenie swoje umiejętności prezentowały
zespoły folklorystyczne, biesiadne, kapele podwórkowe i soliści. Duszniczanka

otrzymała festiwalową Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno.

Duszniczanka z nagrodą
festiwalu w Debrznie

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Wolontariusza. Pracę wolonta-
riacką można opisywać i interpretować
na wiele sposobów, a samą ideę wolon-
tariatu analizować z wielu punktów wi-
dzenia.

Jedno jest pewne, wolontariat to bezintere-
sowna służba i dobro czynione dla innych lu-
dzi. Zadania, jakich podejmują się wolontariusze
i ich codzienna, pełna poświęcenia działalno-
ść wypływa z dobroci serca i z szacunku dla dru-
giego człowieka. To dzięki ich stałej obecnoś-
ci możliwe staje się skuteczne rozwiązywanie
wielu specyficznych problemów.
W Gminie Duszniki wolontariusze pomagają w
działaniach prowadzonych przede wszystkim
przez oddziały gminne Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej, Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci oraz przez Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej DUSZEK.

5 grudnia Wójt Roman Boguś spotkał się z wo-
lontariuszkami PKPS'u, aby porozmawiać o
ich codziennej pracy, problemach i sukcesach

oraz podziękować za bezinteresowną działal-
ność na rzecz osób potrzebujących wsparcia i
pomocy z terenu naszej gminy.

ŚWIęTO WOLONTARIUSZY

RELACJA Z ...

Wójt z wolontariuszkami PKPS’u. Na zdjęciu od lewej: Maria Przewoźna, Prezes PKPS Maria Woźniak,
Wójt Roman Boguś, Urszula Kosikiewicz, Wanda Bobrowska, Barbara Runowska.
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Grudniowe spotkania opłatkowe różnych
środowisk, zespołów, stowarzyszeń i or-
ganizacji są już tradycją w Gminie Dusz-
niki. Przedświąteczny okres obfituje we
wspólne wigilie, które są okazją nie tylko

do przekazania sobie życzeń i szczerego
wybaczania, ale również do podsumowa-
nia całorocznej działalności.

14 grudnia 2017 r. swoje spotkanie opłatkowe
zorganizował zespół Duszniczanka. Na przed-
świąteczne dzielenie się opłatkiem zaproszenie
Duszniczanek przyjęło wiele bliskich i wspie-

rających je osób, w tym przedstawiciele samo-
rządu: Wójt Roman Boguś, Przewodniczący
Rady Ryszard Pacholak, Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Radosław Łanoszka, Ewa Świer-
kiel-Szymańska.
18 grudnia 2017 r. swoje spotkanie wigilijne zor-
ganizował Zespół Niewierzanka. We wspól-
nym łamaniu się opłatkiem i składaniu życzeń
świątecznych udział wziął Wójt Roman Boguś i
sołtys Niewierza Marian Szukała.

Spotkania opłatkowe zespołów ludowych

Od kilku lat w okolicy 6 grudnia w
szkołach, przedszkolach i miejscach
publicznych w naszej gminie można
spotkać Mikołaja, który częstuje dzieci i
napotkanych mieszkańców cukierkami.
Ten miły i wyjątkowo słodki gest jest
pozytywnie i z uśmiechem odbierany
przez mieszkańców.

W tym roku Mikołaj postanowił odwie-
dzić osoby starsze w różnych miejsco-
wościach Gminy Duszniki. Drobne upo-
minki, które otrzymali seniorzy ufundo-
wane zostały ze środków budżetu gmi-
ny, a o ich świąteczną oprawę zadbali
pracownicy i podopieczni Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej Ostoja w Dusznikach.

MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ SENIORÓW
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Niedzielne popołudnie 3 grudnia było doskonałą okazją do
zrobienia przedświątecznych zakupów. Tego dnia w sali wi-
dowiskowej Centrum Animacji Kultury odbywał się Jarmark
Bożonarodzeniowy. Odwiedzający mogli zaopatrzyć się m.in.
w ozdoby świąteczne, zabawki ręcznie robione, stroiki, wyro-
by wikliniarskie i koronkarskie oraz artykuły spożywcze.

Świąteczną atmosferę stworzył również moment wręczenia nagród lau-
reatom konkursu plastycznego„Misiowa ozdoba choinkowa”, zorga-

nizowanego dla dzieci przez dusznicką bibliotekę.
Natomiast dla spragnionych ruchu i świeżego powietrza Urząd Gmi-
ny i BPiCAK urządzili V Bieg Mikołajkowy. Jego uczestnicy mieli do po-
konania niewiele ponad 1000 metrów. Najszybszym pokonanie tra-
sy zajęło parę minut. Uzyskany wynik nie był jednak najważniejszy,
głównym celem imprezy była bowiem zbiórka darów dla dzieci z Do-
mów Dziecka.

Przedświątecznie w Dusznikach
RELACJA Z ...
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Grupa osób chcących poznać praktyczne aspekty plecenia z
wikliny stawiła się w sobotni poranek 18 listopada br. w Mu-
zeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu, by
wziąć udział w warsztacie zorganizowanym przez Stowarzy-
szenie Gród.

Spotkanie rozpoczęło
się od informacji z za-
kresu historii uprawy
wikliny, technik przy-
gotowania jej, jako ma-
teriału plecionkarskie-
go oraz dziedzictwa kul-
turowego, jakie ple-
cionkarstwo niesie z
sobą do dziś, zaprezen-
towanej przez kierow-
nika Muzeum Andrzeja
Chwalińskiego. Następnie uczestnicy warsztatu zabrali się do czynu
pod czujnym okiem mistrza plecionkarskiego pana Eugeniusza oraz
pań Marioli i Moniki. Zadanie nie było łatwe - uplecenie koszyka... Edu-
kacyjna rola koszyka polega na tym, że do jego wykonania używa się
zasadniczo najczęściej używanych w plecionkarstwie splotów. Dla więk-
szości osób był to pierwszy własnoręcznie wykonany koszyk w życiu.
Etap plecenia koszyków najkrócej można podsumować w sposób na-
stępujący: każdy inny, wszystkie piękne. W trakcie krótkich przerw w
pleceniu znalazł się czas na gorący posiłek i zwiedzanie ekspozycji Mu-
zeum wraz z mini plantacją różnych gatunków wierzb i sporą kolekcją
wyrobów plecionkarskich (od wzorów typowo użytkowych do arty-
stycznych). W drugim dniu warsztatu, po zdaniu egzaminu z koszyka,
przyszedł czas na część dowolną. W trakcie tej części uczestnicy z po-
mocą prowadzących warsztat mogli wypleść, co im się zamarzyło lub
wybrać spośród propozycji warsztatowych (z uwzględnieniem ogra-
niczeń przestrzeni, czasu i umiejętności). Powstały więc choinki, kule,
tace, osłonki, zaczątek tarczy, daszek karmnika dla ptaków w typie ka-
pelusza, ozdobne słoneczka. Efekty pracy uczestników można podziwiać
w galerii rękodzieła warsztatowego na stronie Stowarzyszenia
www.grodzalesie.pl. Dwa pracowite dni w wesołej i przyjaznej at-
mosferze minęły szybko. Każdy z uczestników wrócił do domu z włas-
noręcznie wykonanym rękodziełem, słychać było też rodzące się w
głowach pomysły na plecionki i plany na wiosnę. Ciekawe, kto posadzi

żywe wiklinowe płoty i
czy koty będą wylegi-
wać się w koszykach?
Plecionkarstwo, jako
jedno z najstarszych
znanych rzemiosł, zys-
kało grono entuzja-
stycznych i świadomych
sympatyków. Takich, co
kojarzą co to szpilorek i
gima. Takich, co wiedzą,

jak bolą palce po wypleceniu zaledwie jednego koszyka i ile siły trze-
ba, aby umocować w nim osnowy. A kto wie, może i zyskało prakty-
kujących plecionkarzy? To przecież ważna umiejętność, pozwalająca
niezależnie od użytego materiału, oprócz oczywistych funkcji arty-
styczno-zdobniczych, na samowystarczalność w wielu sferach gos-
podarstwa domowego. Jako organizator - Stowarzyszenie Gród Zalesie
- wierzymy, że dzięki takim właśnie pogłębionym, osobistym spot-
kaniom z rzemiosłem o pradawnych korzeniach, które w ten sposób
wraca "pod strzechy", dziedzictwo kulturowe trwa i ma szansę żywe
dotrzeć w przyszłość. Warsztaty współfinansowano ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania 19.2 Wsparcie dla rozwoju lokalne-
go w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.

Tekst i zdjęcia: Stowarzyszenie Gród Zalesie

Listopadowe zmagania z wikliną
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15 grudnia 2017 r. druhowie z jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Podrzewiu przekazali kolegom z OSP Grzebieni-
sko sprzęt – nożyce hydrauliczne, niezbędne w akcjach ratow-
niczych do rozcinania wraków samochodów i uwalniania
uwięzionych poszkodowanych.

OSP Podrzewie, jako jednostka działająca w ramach Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego, dysponuje takim sprzętem, dlatego te
nożyce postanowiła przekazać druhom z Grze-
bieniska. Jednostka z Grzebieniska wyjeżdża do wy-
padków i zdarzeń drogowych i znajduje się w po-
bliżu drogi krajowej nr 92, dlatego ten sprzęt
znajdzie niejednokrotnie swoje zastosowanie w ak-
cjach. Przekazanie sprzętu miało miejsce w gabi-
necie Wójta Romana Bogusia, który wbrew temu,
jaki cel przyświecał spotkaniu, życzył druhom,
aby nożyce nie musiały być nigdy wykorzystywa-
ne. Wójt podkreślił również, jak ważne jest to, aby
sprzęt przekazywać tam, gdzie on będzie fak-
tycznie wykorzystywany oraz że mające miejsce rok
wcześniej doraźne kontrole Wójta i Komendanta
Gminnego jednostek OSP z terenu gminy w po-
szczególnych jednostkach ukazały braki sprzęto-
we, które są sukcesywnie uzupełniane. Przykładem
jest choćby doposażenie w sprzęt gminnych OSP

w październiku 2017 r.
Zakupiono wtedy i prze-
kazano sprzęt do działań
ratowniczo-gaśniczych o
wartości prawie 209 tys. zł,
o czym pisaliśmy w po-
przednim wydaniu Infor-
matora.

OSP Podrzewie przekazało
sprzęt strażakom z Grzebieniska
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Małą część kolekcji
dzwonków Tomka
Grześkowiaka duszni-
czanie mogli zobaczyć

podczas Jarmarku
Bożonarodzeniowego,

który miał miejsce 3 grud-
nia br. Wszystkie budziły po-

wszechny entuzjazm, o czym
świadczą liczne wpisy do okolicznościowej kroniki. Z kolei
powiększoną kolekcję aż do 500 dzwonków można było po-
dziwiać w czytelni dusznickiej biblioteki od 7 do 20 grud-
nia. Odwiedzający wystawę byli pod ogromnym wrażeniem
niebanalnego hobby Tomka Grześkowiaka i - jak sami mó-
wili – dźwięk dzwonków budził w nich często wspomnienia z
dzieciństwa.

Wystawa dzwonków z kolekcji
Tomka Grześkowiaka

Uczniowie Szkoły Podstawowej i oddziałów gimnazjalnych w
Grzebienisku zaprosili mieszkańców w sobotę, 30 grudnia
2017 r. na obchody 99. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Wójt Gminy Duszniki Ro-
man Boguś, przewodniczący Rady Gminy Ryszard Pacholak, sołtys Grze-
bieniska Agnieszka Libera i bibliotekarka Anna Repak. Uroczystość roz-
poczęła się wywiadem przeprowadzonym z samym Marszałkiem Jó-
zefem Piłsudskim. W ciekawej formie przedstawiono jego sylwetkę, do-
konania oraz inne postacie historyczne związane z dochodzeniem przez
Polskę do niepodległości. Następnie zaprezentował się zespół wokalny
w repertuarze pieśni i piosenek patriotycznych. Równocześnie, na
dużym ekranie wyświetlono filmy o tematyce wojennej zrealizowane
przez uczniów. Program przygotowali nauczyciele szkoły: Beata
Wszoła i Mateusz Raszyński.

Tekst i zdjęcia: SP Grzebienisko

Spektakl patriotyczny w Grzebienisku
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Pod koniec listopada ubiegłego
roku w Koźlu k/Szamotuł rozgrywa-
no Mistrzostwa Świata Psich Za-
przęgów. W zawodach tych uczest-
niczyli najbardziej utytułowani za-
wodnicy w tej dyscyplinie z ponad
30 krajów. Część z zawodników
skorzystała z gościnności sołtysa i
mieszkańców Podrzewia i wybrała
salę wiejską, jako swoje tymczaso-
we lokum. Panie z zespołu Podrze-
wianka zadbały natomiast o
wyżywienie gości.

Zdjęcie z konta Facebook UKS Sokolik.

Podrzewie gościło zawodników MŚ Psich Zaprzęgów

„Piątki” z I miejscem na V Powiatowym Przeglądzie
Piosenki Patriotycznej w Szamotułach

22 listopada br. zespół ,,Piątki‘’ - w składzie: Jagoda Janko-
wiak, Ula Niklas, Gabriela Szczechowiak z klasy VII oraz Ma-
rek Libera i Martyna Sławińska z klasy VI - wystąpił na prze-
glądzie w Szamotułach, śpiewając bardzo trudny utwór
,,Jedna chwila’’ i zdobył I miejsce. To cenna nagroda, ponie-

waż konkurencja była naprawdę silna, a jury musiało ocenić
zespoły z 12 szkół całego powiatu i miejscowości ościen-
nych.

Młodym artystom szczerze gratuluję. Pracowali naprawdę ciężko!
Beata Wszoła (opiekun zespołu, Szkoła Podstawowa w Grzebienisku)

Na początku grudnia zakończyły się prace związane z grun-
townym remontem pomieszczenia po dawnej siedzibie biblio-
teki. Wyremontowane pomieszczenie zostało na nowo zagos-
podarowane, pełniąc funkcję salki konferencyjnej, która po-
mieści maksymalnie 30 osób. Salka jest wyposażona w stoły i
krzesła konferencyjne.

BPiCAK z nową salką
konferencyjną

AKTUALNOŚCI
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We wtorek, 5 grudnia 2017 r. duszniccy seniorzy uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszkami Policji z Dusznik i Szamotuł.
W trakcie spotkania omówiono metody działania oszustów i złodziei oraz kwestie bezpieczeństwa na drodze. Gościem spe-
cjalnym była maskotka wielkopolskiej Policji - Sierżant Pyrek, który rozdał wszystkim kamizelki odblaskowe.

foto: KPP Szamotuły, BPiCAK w Dusznikach

Policjanci rozmawiali o bezpieczeństwie seniorów
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25 listopada odbył się 1. Regionalny Konkurs Tańca „Taniec z
Duszą 2017” w Dusznikach. Turniej można było obejrzeć w
sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej.
Wzięło w nim udział 20 zespołów tanecznych, łącznie 242
uczestników.

Konkurs został podzielony na kategorie taneczne: HIP-HOP, SHOW DAN-
CE i INNE FORMY TANECZNE oraz kategorie wiekowe: do 7 lat, 7-11 lat,
12-15 lat, powyżej 15 lat. Sędziowali bardzo doświadczeni tancerze i
choreografowie: przewodnicząca Anna Beker, Przemysław Grzelak oraz
Piotr Szwarc. Oprócz rozdania pucharów za miejsca zajęte w swoich
kategoriach zostały przyznane trzy wyróżnienia: za najliczniejszy ze-
spół taneczny, najciekawsze stroje sceniczne oraz nagroda, którą przy-
znało jury za najciekawsze poszukiwania taneczne.

Wyróżnienia:
Najliczniejszy zespół taneczny: CKiE Pati Dance z Kwilcza
Najciekawsze stroje sceniczne: Dance ON z Trzcianki
Najciekawsze poszukiwania taneczne: Puls z Wrześni

„Taniec z Duszą” w Dusznikach
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W niedzielę, 3 grudnia ulice Dusznik
przybrały kolor czerwieni, a to za
sprawą Biegu Mikołajkowego. Imprezę
zorganizowano już po raz piąty, lecz ta-
kiego nagromadzenia Świętych Mi-
kołajów w jednym miejscu Duszniki
jeszcze nie widziały.

Prawie dwustu uczestników, jak co roku,
miało do pokonania niewiele ponad 1000 met-
rów. Punktualnie o godzinie 14:00 wszyscy
zgromadzeni udali się na ulicę Kolejową,
gdzie zlokalizowano miejsce startu. Najszyb-
szym pokonanie trasy pod budynek Cen-
trum Animacji Kultury w Dusznikach zajęło
parę minut. Uzyskany czas nie był jednak
najważniejszy. Na mecie na wszystkich czekał
ciepły posiłek oraz herbata. Każdy uczestnik
otrzymał również pamiątkowy medal.
Głównym celem imprezy była zbiórka darów

dla dzieci z Domów Dziecka. Cieszy nas nie-
zmiernie ogrom prezentów, które udało się
wspólnie zebrać. Wszystkie upominki z tego-
rocznego biegu trafią do Domów Dziecka w
Otorowie oraz Lipnicy.
Gorąco dziękujemy wszystkim za pomoc i
wsparcie. Duszniki po raz kolejny pokazały, że
potrafią się dobrze bawić i pomagać. Takie im-
prezy nie odbyłyby się bez wsparcia sponso-

rów i różnych instytucji, dlatego serdeczne po-
dziękowania składamy firmie SANO, Bankowi
Spółdzielczemu Duszniki, Stowarzyszeniu Du-
szek, WTZ Ostoja, Strażakom z OSP, wolonta-
riuszom ze Szkoły Podstawowej w Dusznikach
oraz wszystkim tym, którzy pomagali w or-
ganizacji biegu.

BPiCAK w Dusznikach

Rekordowy
Bieg
Mikołajkowy
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W dniach od 13 do 15 grudnia 2017 r. drzwi Warsztatu Terapii
Zajęciowej OSTOJA w Dusznikach zostały otwarte, by zachę-
cić do odwiedzin i zainteresować swoją działalnością. WTZ to
instytucja, która rehabilituje osoby niepełnosprawne w za-
kresie społecznym, zawodowym oraz ruchowym, aby mogły
być niezależne i samodzielne na miarę swoich możliwości.

Podczas Drzwi Otwartych odwiedzający mogli poznać przede wszyst-
kim specyfikę naszej placówki oraz zakupić produkty powstałe w WTZ
przy udziale osób niepełnosprawnych. Warsztatowe produkty zdobią
domy naszych gości lub stały się prezentem bożonarodzeniowym. Ku
naszemu zadowoleniu kiermasz cieszył się sporym zainteresowaniem,

usłyszeliśmy wiele ciepłych słów uznania. Za wszystkie liczne oznaki
sympatii skierowane pod naszym adresem dziękujemy. Jednocześnie
zapewniamy, że nieustannie tworzymy nowe produkty.

Warsztat jest czynny od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do
15.00. Nasze drzwi stoją otworem przez cały rok. Mamy nadzieję, że
kiermasze świąteczne staną się stałymi wydarzeniami w naszym ka-
lendarium. Bardzo dziękujemy i zapraszamy.
Kierownik, Pracownicy i Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej
Ostoja w Dusznikach

Tekst i zdjęcia: WTZ Ostoja

Drzwi Otwarte w WTZ OSTOJA
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19 grudnia 2017 r. podopieczni i pra-
cownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej
OSTOJA oraz zaproszeni goście zgroma-
dzili się przy wigilijnym stole, by wspól-
nie posłuchać kolęd, podzielić się opłat-
kiem i spróbować świątecznych potraw.
Gości powitała Kierownik Iwona Kacz-
marek.

Wśród obecnych nie zabrakło Wójta Romana
Bogusia oraz Przewodniczącego Rady Gminy
Duszniki Ryszarda Pacholaka. Odwiedzili nas
również: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Szamotulskiego Radosław Łanoszka, Kierow-
nik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Dusznikach Karolina Leszczak oraz Prezes
Stowarzyszenia DUSZEK Krystyna Rutkowska.
Nastroju dodał padający za oknem śnieg.
Po wigilii odwiedził nas niecodzienny gość –
Mikołaj. Każdy z obecnych został obdarowa-
ny świątecznym prezentem. Wizyta Mikołaja
sprawiła radość nie tylko podopiecznym, ale
również pracownikom i gościom.

Tekst i zdjęcia: WTZ Ostoja

Spotkanie wigilijne
w dusznickiej Ostoi

RELACJA Z ...
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W Kościele parafialnym w Sędzinach
powstał niezwykły żłóbek. Po-
mysłodawcą tego wyjątkowego dzieła
jest proboszcz - ks. Sławomir Pawlicki.

Sędziński żłóbek powstaje od czterech lat.
W pierwszym roku była to jedna grota, te-
raz żłóbek rozciąga się na całą szerokość koś-
cioła i został zbudowany na kilku poziomach.
Zgromadzono już w nim ponad 50 figur, a
część z nich jest ruchoma. Budowa zajęła kil-
ka tygodni, a proboszczowi pomagali w
tym wytrwali parafianie. To wyjątkowe dzieło
już przyciąga wielu turystów, ale przede
wszystkim daje wielką radość wspólnocie pa-
rafialnej, zwłaszcza dzieciom.
Zdjęcia ze strony Parafii w Sędzinach: para-
fiasedziny.wiciak.com

Niezwykły żłóbek
w Kościele w Sędzinach

RELACJA Z ...
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Mieszkańcy Gminy Duszniki w Powstaniu Wielkopolskim

FLIGER JAN ur. w 1886 r. w Brzozie, syn Wawrzyńca i Marianny Ben-
dlewskiej.

FLORCZAK STEFAN ur. w 1894 r. w Sędzinku, syn Franciszki.

FORNALIK JAN syn Feliksa, uczestnik I wojny światowej w szeregach
armii pruskiej. Walczył na wschodzie, ranny pod Nowogródkiem.

FORNALIK WINCENTY syn Feliksa, brat Jana, ur. 6 lipca 1902 r. w Dusz-
nikach. Był powstańcem wielkopolskim, a następnie uczestnikiem woj-
ny bolszewickiej. W Polsce niepodległej założył rodzinę, ożenił się w
Władysławą z domu Nowak, miał czworo dzieci. W czasie II wojny świa-
towej był więźniem obozu jenieckiego na wschodzie, dostał się do
łagrów syberyjskich, a stamtąd przeszedł do Armii Andersa. Z armią
tą przemierzył cały szlak bojowy, walczył m.in. pod Monte Cassino. Za
waleczność otrzymał liczne odznaczenia. Po śmierci żony w 1983 r. prze-
niósł się do syna Józefa, do Poznania. Zmarł 30 sierpnia 1994 r., po-
chowany został na cmentarzu w Miłostowie.

GALAS ANOTNI ur. ok. 1900 r. w Dusznikach, w rodzinie Franciszka
i Marianny z domu Mrówka, którzy przeprowadzili się z Michorzewa.
Był uczestnikiem powstania wielkopolskiego. Walczył w kompanii lwó-
weckiej, w oddziale dowodzonym przez Walentego Intka. Poległ w bi-
twie o Miedzichowo i tam został pochowany.

GALAS JAN I ur. w 1889 roku w Niewierzu, w rodzinie rolniczej. W roku
1914 zmobilizowany do wojska pruskiego, walczył na froncie fran-
cuskim; przeżył najcięższą bitwę pod Verdun. W roku 1918 zwolnio-
ny z powodu postrzału nogi, po krótkim urlopie zamierzał zgłosić się
do swojej jednostki. W tym czasie wybuchło powstanie w Poznaniu,
wiec powrócił do rodzinnej wsi i tu, jako ochotnik wstąpił do oddziału
powstańczego. Przydzielony został do kompanii międzychodzkiej, wal-
czył na linii Międzychód-Kamionna. Z zawodu był rolnikiem. Ożenił się
z Marianną z domu Bocian, miał czworo dzieci. Wojnę przeżył wy-
siedlony wraz z rodziną w lubelskie, a w 1942 roku deportowany do
Niemiec, do pracy w cukrowni. Wiosną 1946 roku powrócił do Niewierza.
W okresie Polski Ludowej był członkiem ZBoWiD. Odznaczony został
Krzyżem Powstańczym i awansowany do stopnia podporucznika. Zmarł
w 1974 roku i pochowany wraz z Krzyżem Powstańczym (wg własnego
życzenia) na cmentarzu parafialnym w Brodach.

GALAS JAN II ur. 10 lutego 1901 r. w Niewierzu, syn Franciszka i Wa-
lentyny z domu Wieczorek. Rodzice mieli nieduże gospodarstwo, oj-
ciec był także kołodziejem. Walczył w I wojnie światowej, m.in. w bi-
twie pod Kijowem, a następnie w powstaniu wielkopolskim. Od 8 stycz-
nia 1919 r. brał udział w kompanii pniewskiej jako ochotnik w walkach

pod Kamionną, Mnichami i Kolnem w stopniu szeregowca. 9 lutego
zwolniony do domu, a następnie powołany ponownie do 7 pułku ar-
tylerii Poznań, w którym walczył do 22 czerwca 1922 roku. Otrzymał
odznaczenia: Wielkopolski Krzyż Powstańczy oraz Krzyż Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski. Był rolnikiem. W 1939 roku wywieziony do GG,
powrócił do Niewierza w 1945 roku. Prowadził gospodarstwo rolne.
Zmarł w Niewierzu, spoczywa na cmentarzu parafialnym w Brodach.

GARCZAREK WALENTY ur. 22 stycznia 1898 r. w Dusznikach. Jako
ochotnik walczył w powstaniu wielkopolskim. W odrodzonej Polsce
był pracownikiem na majątku. Ożenił się z Władysławą z domu Fornalik,
miał pięcioro dzieci. Zmarł przedwcześnie
14 sierpnia 1929 r., pochowany został na cmentarzu parafialnym w Dusz-
nikach.

GŁUSZAK STANISŁAW ur. w 1897 r. w Sękowie, syn Franciszka i Ma-
rianny Ogór.

GÓRNY JÓZEF ur. w 1891 r. w Grzebienisku, syn Józefa i Antoniny Ho-
jan.

GÓRSKI FRANCISZEK ur. 10 października 1890 roku w Dusznikach,
syn Wojciecha i Agnieszki z domu Łączka, właścicieli gospodarstwa rol-
nego. Po odbyciu służby wojskowej w 19. Pułku Piechoty wojska pru-
skiego w Zgorzelcu walczył w I wojnie światowej, na froncie francu-
skim pod Verdun. Brał czynny udział w powstaniu wielkopolskim, w
kompanii międzychodzkiej dowodził oddziałem dusznickim, walczącym
pod Kamionną. Ożenił się z Anną z domu Szymańska. Miał pięcioro dzie-
ci. Przejął gospodarstwo rolne po rodzicach. W dwudziestoleciu mię-
dzywojennym udzielał się w pracy społecznej. Był kilka lat sołtysem
wiejskim, aktywnym członkiem Kółka Rolniczego i w pewnym okre-
sie jego prezesem, prezesem zarejestrowanej w 1927 r. Ochotniczej
Straży Pożarnej, stał na czele Związku Podoficerów Rezerwy; był człon-
kiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. We władzach samo-
rządowych gminy działał jako radny w Komisji Rewizyjnej. Zmarł 12
lipca 1956 roku, spoczywa na cmentarzu parafialnym w Dusznikach.

GRELKA MARCIN ur. w 1888 r. w Sędzinku, syn Teodora i Marianny
Sobańskiej. Mieszkaniec wsi Sędziny-Huby 22, w wieku 26 lat brał udział
w pierwszej wojnie światowej. Ciężko ranny (postrzelony w płuco), zwol-
niony został do domu. W 1918 roku zgłosił się do oddziału powstań-
czego.

GROSSMAN ANTONI ur. w 1902 r. w Sędzinach, syn Wilhelma i Ka-
tarzyny Kuczkowskiej.


