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W 31. numerze Informatora…
Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana…

Ta bardzo stara, lecz niezmiennie prawdziwa ma-
ksyma Heraklita z Efezu dotyczy nas wszystkich.
Nieważne czy jesteśmy tego świadomi, czy nie,
czy to akceptujemy, czy też chcielibyśmy to
zmienić.

Zmiany dotyczą też Informatora Gminy Duszni-
ki. Jako redakcja, chcemy by się zmieniał pozy-
tywnie, by coraz lepiej odpowiadał potrzebom
mieszkańców i żeby zwyczajnie się podobał.
Zmiany objęły przede wszystkim szatę gra-
ficzną, ale nie tylko. Staramy się realizować su-
gestie wielu czytelników, którzy z niecierpli-
wością oczekują fotorelacji z różnych uroczystości
i spotkań, jako miłej pamiątki. Mamy nadzieję, że
Informator będzie się stale zmieniał na lepsze, a
dzięki temu będzie stałym gościem w Państwa
domach.

W tym numerze informujemy o tym, co naj-
ważniejsze w związku z uchwaleniem budżetu
gminy na 2018 r. Jakie będą dochody w tym

roku? Na co zostaną wydane pieniądze z gmin-
nego budżetu? Jakie inwestycje zostały zapla-
nowane do realizacji? Na te pytania znajdą Pań-
stwo odpowiedź na kolejnych stronach Infor-
matora. Pokazujemy też, jakie pomysły na roz-
wój swoich wsi mieli mieszkańcy i jakie zadania
zostaną w związku z tym zrealizowane z fundu-
szu sołeckiego. Pozostając w temacie sołectw i
inwestycji, polecamy lekturę artykułu Sołtysi
rozmawiali o stanie dróg gminnych.

Trwają prace remontowe w dusznickim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej. Pomieszczenia tej pla-
cówki od lat nie były remontowane i moderni-
zowane. Również i tu przyszedł czas na zmianę
i poprawę warunków i komfortu korzystania z po-
mieszczeń nie tylko przez pracowników, ale
przede wszystkim mieszkańców korzystających
z pomocy ośrodka.

W tym roku przypada setna rocznica odzyskania
przez Polskę niepodległości. W celu przygoto-
wania się do jubileuszu powołano w gminie Ko-
mitet Honorowy Obchodów Setnej Rocznicy Nie-
podległości Polski i Powstania Wielkopolskiego

1918/1919. Do współpracy zaproszono m.in.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Dusznickiej,
proboszczów parafii oraz przedstawicieli szkół,
instytucji, stowarzyszeń i organizacji z terenu
Gminy Duszniki. Pierwsze spotkanie Komitetu już
się odbyło, a o najważniejszych sprawach na nim
poruszonych dowiedzą się Państwo z tekstu na
stronie 8.

W minionym miesiącu odbyło się wiele uro-
czystości, spotkań i imprez, a z racji karnawału
również bale. O tym, jak świętowali mieszkańcy
i w jakich uroczystościach brali udział, dowiedzą
się Państwo z relacji w drugiej części Informatora.
Pomimo kilku zmian w Informatorze zaprasza-
my do stałych i docenianych przez czytelników
rubryk. „Z historią w tle” kontynuuje cykl o Po-
wstańcach związanych z Gminą Duszniki, „Kul-
tura” i „Sport” zawiera kalendarz imprez kultu-
ralnych i sportowych oraz stałych zajęć przygo-
towanych na marzec, a„Z prac Rady Gminy”do-
wiedzą się Państwo, czym ostatnio zajmowali się
radni.

Zapraszamy do lektury!
Redakcja

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH
NA TERENIE DUSZNIKI W MARCU 2018
MIEJSCOWOŚĆ DATA

Niewierz, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 8 i 29 marca (czwartek)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Sarbia, Wierzeja, Wilkowo 6 i 27 marca (wtorek)

Podrzewie, Sękowo, Wilczyna 2 i 23 marca (piątek)

Grzebienisko, Kunowo, Mieściska, Młynkowo 1 i 22 marca (czwartek)

Duszniki ulice: Broniewskiego, Chełmińska, Graniczna, Jakubowska, Jana Pawła II, Jaśminowa, Ko-
lejowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Nagietkowa, Niewierska, Nowotomyska, Ogrodowa, Orzechowa,
Parkowa, Podrzewska, Polna, Radosna, Różana, Słoneczna, Storczykowa, Św. Floriana, Wiosenna

7 i 28 marca (środa)

Chełminko, Duszniki ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowska, Grabowa, Jarzębinowa, Jesionowa,
Klonowa, Kłosowa, Kościelna, Młynkowska, Nowa, Os. Wyzwolenia, Piękna, Podgórna, Powstań-
ców Wlkp., Sportowa, Stawna, Szamotulska, Wąska, Wierzbowa

5 i 26 marca (poniedziałek)

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.

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, w terminie do ostatniego dnia każde-
go 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 od-
padów. Wszelkie zmiany dotyczące liczby osób zamieszkałych na terenie danej nieruchomości wymagają złożenia kolejnej deklaracji.

INFO RMATOR
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Podjęto de-
cyzję o emisji
obligacji ko-
munalnych. Jej
celem jest po-
krycie planowa-
nego deficytu
budżetowego w
roku 2018 i spłata
wcześniej zaciągniętych zo-
bowiązań. Radni przyjęli również
uchwałę przygotowaną przez Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej, która określa zasady
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych. Nada-
no także nazwę ulicy w Sędzinku dla drogi pry-
watnej – ul. Wspólna.

Radni spotykali się na posie-
dzeniach komisji stałych w
celu omówienia projektów
uchwał na styczniową sesję.

Radni dyskutowali też o pla-
nowanym zastosowaniu płyt

betonowych na drogach gmin-
nych. Temat ten został również

omówiony przez Wójta na spotkaniu z
sołtysami, o czym więcej w artykule„Sołty-

si rozmawiali o stanie dróg gminnych” na
stronie 9.

Podczas posiedzeń komisji rozmawiano o
powołaniu Komitetu Honorowego Obcho-
dów Setnej Rocznicy Niepodległości Polski i
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Rad-

ni byli zainteresowani planami organizacji
obchodów tych uroczystości. Poruszono rów-
nież kwestię melioracji oraz stypendiów.

Mimo wielu obowiązków zawodowych i tych
wynikających z pełnionej funkcji, radni wzię-
li udział w spotkaniach i uroczystościach zor-
ganizowanych przez organizacje i stowarzy-
szenia z terenu gminy, m.in. w piątym Balu Kar-
nawałowym Warsztatu Terapii Zajęciowej
Ostoja w Dusznikach, w Balu Karnawałowym
Stowarzyszenia „Złoty Kłos”, w obchodach
155. rocznicy wybuchu Powstania Stycznio-
wego oraz Dnia Chorego, czy też w uroczystym
przekazaniu nowego radiowozu dla Poste-
runku Policji w Dusznikach.

Z PRAC RADY GMINY

Radna Bernadeta Augustyniak i Justyna Bachorz na Balu Karnawałowym WTZ

W przekazaniu radiowozu dla Policji uczestniczyli radni Marek Liszkowski,
Andrzej Danielczak i Tomasz Ćwian

DYŻUR RADNEGO

W marcu dyżur dla mieszkańców
Gminy Duszniki pełnić będzie:

Marek Liszkowski
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Duszniki

9 marca 2018 r. (piątek)
w godz. 17.00 – 18.00

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

23 stycznia br.
odbyła się XLV sesja Rady

Gminy Duszniki, na której pod-
jęto pięć uchwał. Wprowadzono
zmiany do uchwały budżetowej

i Wieloletniej Prognozy Finansowej,
które są naturalną konsekwencją
realizacji budżetu i wynikają ze

zmian w poziomach dotacji,
wpływów z budżetu państwa,

podatków, itp.
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28 grudnia 2017 r. radni uchwalili Budżet Gminy Duszniki na 2018 rok. O przyjęciu tego najważniejszego w danym roku doku-
mentu finansowego decyduje zawsze Rada Gminy. Prace nad budżetem rozpoczynają się już we wrześniu poprzedniego roku i
trwają aż do momentu jego uchwalenia pod koniec grudnia. Budżet gminy podlega ciągłej aktualizacji, dlatego zmiany do budżetu
są wprowadzane niemal na każdej kolejnej sesji. Budżet opiera się na planach i założeniach, dlatego jest na bieżąco modyfiko-
wany, aby był zawsze aktualny. W trakcie roku zmieniają się bowiem poziomy dotacji z budżetu państwa, wpływy z podatków,
jak również koszty zaplanowanych znacznie wcześniej inwestycji, których ostateczny poziom jest znany po rozstrzygnięciu prze-
targów, a często dopiero po zakończeniu inwestycji. Te wszystkie zmiany muszą być na bieżąco wprowadzane do budżetu.

DOCHODY 2018

39 mln i 469 tys. zł.
to przede wszystkim wpływy z podatków i opłat, z najmu, dzierżawy czy sprzedaży lokali i gruntów oraz subwencje i dotacje z budżetu pań-
stwa na realizację konkretnych zadań, w tym na oświatę czy opiekę społeczną.

WYDATKI 2018

42 mln i 704 tys. zł.
są związane przede wszystkim z realizacją zadań publicznych, do których gminy są powołane.

NA CO ZOSTANĄ PRZEZNACZONE PIENIĄDZE Z BUDŻETU W 2018 ROKU?

� pomoc społeczna oraz świadczenia rodzinne i wychowawcze – 15 mln 844 tys. zł
� oświata – 11 mln 261 tys. zł
� remonty i utrzymanie dróg oraz transport publiczny – 6 mln 478 tys. zł
� administracja samorządowa – 3 mln 674 tys. zł
� kultura – 1 mln 870 tys. zł
� gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 mln 685 tys. zł
� bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 415 tys. zł
� sport – 406 tys. zł
� rolnictwo, w tym sieć wodociągowa i kanalizacyjna – 270 tys. zł
� gospodarka mieszkaniowa i planistyczna – 212 tys. zł
� ochrona zdrowia i profilaktyka alkoholowa – 206 tys. zł

DEFICYT BUDŻETOWY w 2018 roku wynie-
sie prawie 3 mln i 325 tys. zł. i zostanie
sfinansowany przychodami z ty-
tułu emisji papierów wartościo-
wych.

Uchwała budżetowa oraz
wszelkie jej zmiany są pub-
likowane na stronie Biu-
letynu Informacji Pub-
licznej Gminy Duszniki
„bip.duszniki.eu”, na ofi-
cjalnej stronie interneto-
wej Gminy Duszniki
www.duszniki.eu w zakład-
ce „Gmina Duszniki” oraz są
dostępne w urzędzie gminy.

BUDŻET GMINY DUSZNIKI 2018
AKTUALNOŚCI
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Kwota przeznaczona w budżecie na inwestycje: 6 mln 253 tys. zł

DROGI PUBLICZNE
Kwota przeznaczona w budżecie: 5 mln 555 tys. zł

Przebudowa ulic: Lipowej, Św.Floriana i Jana Pawła II w Dusznikach,
Kasztanowej w Grzebienisku, Kasztanowej w Niewierzu, Wiśniowej w Sękowie,

Os. Spółdzielców w Wilczynie
Przebudowa drogi gminnej Wilczyna-Sękowo oraz innych dróg gminnych

Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Duszniki
oraz konieczne prace na pozostałych drogach gminnych

OŚWIETLENIE DROGOWE
Kwota przeznaczona w budżecie: 365 tys. zł

Budowa oświetlenia ulicznego w Dusznikach (Niewierska, Chełmińska, Podrzewska i Brzozowa)
Budowa oświetlenia ulicznego w Sędzinku (Szkolna) i w Grzebienisku (Miodowa)

Oświetlenie uliczne z funduszu sołeckiego w sołectwach:
Ceradz Dolny, Chełminko, Grzebienisko, Mieściska-Sarbia, Sędzinko-Zalesie
Projekt oświetlenia ulicznego z funduszu sołeckiego w sołectwie Wilkowo

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Kwota przeznaczona w budżecie: 140 tys. zł

Projekt zbiornika SUW Sarbia
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE
Kwota przeznaczona w budżecie: 80 tys. zł

Aranżacja nowego budynku CAK od strony zachodniej
Projekt i montaż pomnika w Dusznikach

NAJWAŻNIEJSZE
zadania inwestycyjne w 2018 r.

AKTUALNOŚCI
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W 2018 r. w budżecie Gminy Duszniki przeznaczono
w ramach funduszu soleckiego kwotę prawie 391 tys. zł

Zadania w poszczególnych sołectwach:

FUNDUSZ SOŁECKI W 2018

Pewna część mniejszych zadań inwestycyjnych i remon-
towych oraz zakupy sprzętu są realizowane w ramach
funduszu sołeckiego. Jest to część budżetu gminy, która
przekazywana jest do dyspozycji mieszkańców poszcze-
gólnych miejscowości. Z tych środków organizowane są
imprezy integracyjne, remontowane i wyposażane są
świetlice wiejskie, uzupełniane urządzenia placów za-
baw, realizowane zakupy obiektów małej architektury, a
nawet przygotowywane są projekty przyszłych inwesty-
cji, instalowane oświetlenie i wykonywane mniejsze re-
monty dróg. O wpisaniu poszczególnych przedsięwzięć
na listę zadań realizowanych z funduszu sołeckiego co
roku decydują mieszkańcy na zebraniach wiejskich. We
wrześniu 2017 r. w poszczególnych sołectwach odbyły się
zebrania wiejskie, których głównym tematem był wybór
zadań do realizacji z funduszu sołeckiego w obecnym
roku.

Brzoza – Grodziszczko, 22.468 zł
Remont lub przebudowa dróg gminnych na terenie wsi Brzoza
Organizacja zawodów sportowych
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Grodziszczku

Ceradz Dolny, 24.809 zł
Oświetlenie uliczne
Organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców
Dofinansowanie OSP
Utrzymanie terenów zielonych
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Remont świetlicy wiejskiej

Duszniki, 37.761 zł
Położenie nowej posadzki w remizie OSP
Zakup sprzętu sportowego
Remont dróg gminnych i renowacja schodów przy pomniku
Zakup flag dla mieszkańców w ramach krzewienia wartości
patriotycznych (100-lecie Powstania Wielkopolskiego)

Grzebienisko, 37.761 zł
Remont dróg na terenie sołectwa Grzebienisko
Montaż oświetlenia na ul. Leśnej - lampa hybrydowa
Zewnętrzna siłownia przy świetlicy wiejskiej
Remont płyty betonowej w parku wiejskim ul. Parkowa
Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Grzebienisku
Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi Grzebienisko
Doposażenie OSP Grzebienisko
Edukacja społeczna oraz rywalizacja sportowa dzieci i dorosłych

Chełminko, 14.576 zł
Organizacja imprezy wiejskiej z rywalizacją sportową
dla mieszkańców wsi Chełminko
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Zakup lampy solarnej

AKTUALNOŚCI
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Kunowo, 14.651 zł
Organizacja zawodów sportowych dla dzieci
Przygotowanie terenów obok świetlicy pod budowę wiaty
Renowacja krzyża wiejskiego w ramach ratowania dziedzictwa
kulturowego

Mieściska-Sarbia, 23.563 zł
Lampa w Mieściskach
Impreza sportowo-rekreacyjna
Malowanie świetlicy w Mieściskach
Urządzenie typu narciarz
Doposażenie świetlicy w Mieściskach i czyszczenie krzeseł

Młynkowo, 14.425 zł
Dofinansowanie OSP Młynkowo
Malowanie sali
Zagospodarowanie skwerów i kwietników
Doposażenie świetlicy w Młynkowie
Zorganizowanie konkursów i rywalizacji sportowo-kulturalnych
dla sołectwa Młynkowo

Niewierz, 24.809 zł
Utwardzenie dróg gminnych na terenie wsi Niewierz
Organizacja rywalizacji sportowej dla dzieci i mieszkańców
wsi Niewierz

Podrzewie, 37.761 zł
Zakup krzesełek na boisko sportowe
Doposażenie placu zabaw
Remont świetlicy wiejskiej
Doposażenie OSP
Naprawa samochodu i sprzętu OSP
Organizacja rywalizacji sportowej dla dzieci i młodzieży

Sędziny, 25.564 zł
Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców
z zakresu sportu i ekologii
Pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy wiejskiej
Siłownia zewnętrzna
Zegar czasowy przy lampie na placu zabaw w Sędzinach
Ławki przenośne
Kosa do koszenia trawy
Zakup urządzeń dla dzieci na placu zabaw
Remont ulicy czereśniowej w Sędzinach

Sędzinko-Zalesie, 22.807 zł
Oświetlenie ulicy Sportowej - 1 lampa
Oświetlenie ul. Szkolnej - 2 lampy
Profilowanie dróg na terenie sołectwa Sędzinko-Zalesie
Gruzowanie drogi ul. Niegolewskich

Sękowo, 27.301 zł
Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży
Konkurs edukacyjny oraz krzewienie folkloru lokalnego
dla mieszkańców sołectw Sękowo
Doposażenie boiska sportowego w Sękowie
Doposażenie OSP Sękowo
Skwerek zieleni przy ul. Lipowej
Doposażenie sali wiejskiej

Wierzeja, 14.387 zł
Czyszczenie stawu wiejskiego przy ul. Sarbskiej
Doposażenie OSP Wierzeja
Utrzymanie zieleni i estetyki przestrzeni publicznej
Rywalizacje sportowe i konkursy

Wilczyna, 21.184 zł
Zorganizowanie zawodów sportowych dla dzieci
Doposażenie placu zabaw (siłownia)
Doposażenie sali (dorobienie podestu pod namiot)
Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Wilczynie

Wilkowo, 15.935 zł
Dokończenie utwardzenia drogi ul. Okrężna
Projekt oświetlenia ul. Bukowska (za wiaduktem)
Poprawienie wizerunku wsi poprzez ukwiecenie i zieleń (świetlica,
przystanki i kora na skwer)
Dofinansowanie miejscowej OSP
Wyposażenie świetlicy (zakup potrzebnych urządzeń i naczyń)
Malowanie i uzupełnienie oświetlenia sali

Zakrzewko, 11.000 zł
Melioracja rowu w wiosce
Gruzowanie drogi przy osiedlu Leśnym w kierunku Sędzinka
Porządkowanie zieleni - koszenie trawy
Postawienie płotka przy figurze w centrum wioski
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W tym roku obchodzić będziemy podwójną setną rocznicę: od-
zyskania przez Polskę niepodległości oraz wybuchu Powstania
Wielkopolskiego.

W naszej gminie rozpoczęliśmy już prace przygotowawcze do uczcze-
nia tych niezwykle ważnych dla Polski wydarzeń historycznych. Powołano
m.in. Komitet Honorowy Obchodów Setnej Rocznicy Niepodległości Pol-
ski i Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, który skupia przedstawicieli
różnych lokalnych środowisk: samorządu, szkół, organizacji i stowarzyszeń
z terenu gminy. Komitet ma za zadanie koordynowanie działań związa-
nych z przygotowaniem obchodów.

Równolegle będą trwały prace inwestycyjne i remontowe związane z
jubileuszem. W tegorocznym budżecie zostały bowiem zaplanowane
środki na projekt i wykonanie nowego pomnika w Dusznikach.

Obelisk ku czci Powstańców Wielkopolskich ma stanąć u zbiegu ulic Sza-
motulskiej i Powstańców Wielkopolskich, w centralnym punkcie skwe-
ru przy kościele ewangelickim. Na to działanie zaplanowano 20 tys. zł.
Uroczyste odsłonięcie pomnika będzie jednym z najważniejszych
punktów tegorocznych obchodów. Warto dodać, że o jego postawie-
nie wnioskowali członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Dusznic-
kiej, którzy w ramach swojej działalności dokumentują losy Powstań-
ców związanych z terenem gminy oraz zbierają i zabezpieczają pamiątki
po Nich.

W tym roku zostaną również podjęte prace remontowe przy Pomniku
Walk i Męczeństwa przy dusznickim parku. Powstał wg projektu Jerzego
Sobocińskiego w 1975 r. W pierwszej połowie 2016 roku pomnik zos-
tał odrestaurowany. Wizerunek orła, umieszczony w płycie, zyskał
swój właściwy atrybut – koronę. Zmieniono wtedy również inskrypcję
i wyryto ją na nowej tablicy granitowej. W tym roku zostaną natomiast
wyremontowane schody przed pomnikiem. Na to zadanie przeznaczono
w budżecie 40 tys. zł.

Gmina Duszniki
pamięta

o bohaterach

Pomnik Walk i Męczeństwa w Dusznikach (zdjęcie archiwalne, wykonane w
2016 roku po odrestaurowaniu pomnika)

AKTUALNOŚCI

Pani Emilia Schulz z Podrzewia,
najstarsza mieszkanka naszej gminy,

a przez ostatnie dni również najstarsza
Wielkopolanka, zmarła 6 lutego 2018 r.

Pani Emilia urodziła się 7 października 1910 r.
W tym roku skończyłaby 108 lat.

Zmarła najstarsza
mieszkanka Gminy

Duszniki

Zdjęcie archiwalne z 2012 r. z okazji 102. rocznicy urodzin Pani Emilii Schulz.
Zdjęcie z archiwum Towarzystwa Miłośników Ziemi Dusznickiej.

Informator Gminy Duszniki
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5 lutego br. sołtysi spotkali się w urzę-
dzie gminy, aby porozmawiać o
bieżących sprawach związanych z
sołectwami. Spotkanie odbyło się z ini-
cjatywy Wójta Romana Bogusia i Za-
stępcy Wójta Tadeusza Zimnego.
Uczestniczyła w nim również Grażyna
Gołaś -Kierownik Referatu Rozwoju
Gospodarczego, który w urzędzie odpo-
wiada m.in. za remonty dróg gminnych i
realizację zadań inwestycyjnych.

Na spotkaniu omawiano sprawy związane z
realizacją funduszu sołeckiego. Dzięki
współpracy z sołtysami i radami sołeckimi ze
środków funduszu sołeckiego udaje się zrea-
lizować wiele zadań zgłaszanych przez miesz-
kańców podczas zebrań wiejskich. W roku
2017 realizacja wniosków mieszkańców w
skali całej gminy przebiegała wyjątkowo

sprawnie. Zrealizowano zadania o łącznej war-
tości 308,8 tys. zł. W 2018 roku planowane jest
wykonanie zadań za kwotę 390,7 tys zł.

Ważnym tematem była również kwestia po-
prawy stanu dróg w gminie. Jak wiadomo, wie-

le dróg gminnych to drogi gruntowe. Pomimo
tego, że ich stan był sukcesywnie z roku na rok
poprawiany, nie jest to rozwiązanie, które
satysfakcjonuje mieszkańców. Z kolei budo-
wa w pełnym standardzie wymaga znacznych
środków finansowych i trwa wiele lat. Roz-
wiązaniem tego problemu może być propo-
zycja Wójta, aby podjąć próbę poprawy prze-
jezdności dróg poprzez wykorzystanie płyt
drogowych. Jest to sprawdzone rozwiązanie
w wielu gminach. W bieżącym roku urząd za-
mierza wykonać ponad 1,8 km dróg w tej
technologii. Jeżeli ta metoda spotka się z ak-
ceptacją mieszkańców, to zgodnie z intencją
Wójta wspólnie z radami sołeckimi stworzo-
ny zostałby wieloletni program poprawy sta-
nu dróg w naszej gminie, w ramach którego
co roku można by realizować 3 – 4 km dróg.
Propozycja Wójta spotkała się z dużym zain-
teresowaniem i akceptacją obecnych na spot-
kaniu sołtysów.

Sołtysi rozmawiali o stanie dróg gminnych

Pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Dusznikach znajdują się w dworku z 1848 r., który jest także
siedzibą Centrum Animacji Kultury i Poczty Polskiej.

Od 20 lat w pomieszczeniach GOPS nie przeprowadzono żadnych prac
remontowych ani modernizacyjnych, co negatywnie wpływało nie tyl-
ko na estetykę, ale przede wszystkim na funkcjonalność i ograniczo-
ny komfort dla klientów Ośrodka.

W ramach przeprowadzonych robót odnowiono zaplecze socjalne i
sanitarne. Zakres przeprowadzonych prac to między innymi malowanie
ścian, wymiana podłóg, okładzin, drzwi, wymiana armatury oraz wy-
konanie układu wentylacji pomieszczeń.

Obecnie trwają prace polegające na zmianie aranżacji dużej sali po-
przez wydzielenie dodatkowych pomieszczeń biurowych. Dzięki
temu nasz Ośrodek będzie bardziej przyjazny dla interesantów – zo-
staną zapewnione odpowiednie warunki podczas załatwiania spraw
osobistych z zakresu pomocy społecznej, a także zwiększy się kom-
fort pracy samych pracowników GOPS.

Mamy nadzieję, że dzięki wykonanym pracom remontowym nie tyl-
ko zapewnimy wymagany przepisami bhp i budowlanymi standard
użytkowanych pomieszczeń, ale również podniesiemy jakość obsługi
klientów Ośrodka.

Karolina Leszczak, Kierownik GOPS w Dusznikach

Trwają prace remontowe
w dusznickim GOPS’ie

Wykonawca prac remontowych w dusznickim GOPS’ie - Jacek Grzeszkowiak.
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Kalendarz wydarzeń – Marzec

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy wyklętych”
9 marca – Warsztaty Wielkanocnego Rękodzieła

11 marca – Kabaretowy Dzień Kobiet
16 marca – Warsztaty Wielkanocnego Rękodzieła
17-18 marca – Otwarte Indywidualne Mistrzostwa

Gminy Duszniki w szachach
19 marca – Mozaika. Edukacyjne

spotkanie ze sztuką
23 marca – Warsztaty

Wielkanocnego Rękodzieła
28 marca – Cała Gmina

czyta dzieciom
Szczegółowe informacje w Bibliotece

oraz na stronie www.bpicak.pl

ZZaappiissyy  nnaa  wwaarrsszzttaattyy::  tteell..  6611  2299  1199  448800
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Turnieje w marcu 2018:

Dusznickie Grand Prix W Piłce Siatkowej
11 marca 2018 r. (niedziela)

Grand Prix Gminy Duszniki w Piłce Nożnej 
18 marca 2018 r. (niedziela)

Turniej Piłki Nożnej Jednostek OSP 
25 marca 2018 r. (niedziela)

Szczegółowe informacje i zapisy: Robert Dura, 506 139 351
Miejsce: sala sportowa przy ul. Broniewskiego 3A w Dusznikach

Zajęcia stałe w marcu 2018:

Trenuj z NAMI
wtorek 19:30, środa 20:00, czwartek 18:00

Aktywny Senior
wtorek 18:30, środa 19:00

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci
środa 15.15

Szczegółowe informacje i zapisy: Robert Dura, 506 139 351

Miejsce: sala sportowa przy ul. Broniewskiego 3A w Dusznikach
Zajęcia bezpłatne
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Już po raz piąty Warsztat Terapii Zaję-
ciowej OSTOJA w Dusznikach zorgani-
zował Bal Karnawałowy. Tym razem od-
był się on pod hasłem: „Baśniowo, baj-
kowo, bajecznie”. Nie mogło zatem za-
braknąć Czerwonego Kapturka, księżni-
czek i królewiczów, smoków, smerfów i
czarodziejów. W bajkowe postacie wcie-
lili się nie tylko nasi podopieczni, ale i
goście z zaprzyjaźnionych Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Kwilczu i we Wron-
kach, WTZ Spółdzielni Socjalnej „Ta-
lent” w Szamotułach oraz Stowarzysze-
nia na rzecz Dzieci i Młodzieży Nie-
pełnosprawnej „Duszek” z Dusznik. 

OSTOJA prowadzi swoją działalność już 5 lat.
Bal stał się okazją do uczczenia tego jubileu-
szu. Nie mogło zatem zabraknąć tortu uro-
dzinowego oraz upominków i życzeń składa-
nych na ręce Kierownik Iwony Kaczmarek
przez zaproszonych gości. Wśród nich był
Starosta Powiatu Szamotulskiego Józef Kwaś-
niewicz, Wójt Gminy Duszniki Roman Boguś,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Szamo-

Piąty Bal 
na piąte 

urodziny
Warsztatu 

Terapii 
Zajęciowej 
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tulskiego Radosław Łanoszka, Radna Powia-
tu Szamotulskiego Maria Woźniak, Przewod-
niczący Rady Gminy Duszniki Ryszard Pacho-
lak, Radne Gminy Duszniki: Bernadeta Augu-
styniak i Justyna Bachorz, Skarbnik Gminy
Duszniki Mirosława Szwedek, Kierownik GOPS
w Dusznikach Karolina Leszczak, przedstawi-
ciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Ewelina Żołądkowska, Prezes DUSZKA Kry-
styna Rutkowska, oraz opiekunowie i pod-
opieczni z zaprzyjaźnionych Warsztatów. 

Podczas zabawy nie zabrakło znanych hitów,
pojawiły się także utwory znane z bajek. DJ tak
wspaniale zachęcał do zabawy, że nikt nie miał
ochoty schodzić z parkietu. Bal wzbogacił kon-
kurs na najpiękniejszy strój, konkurs tanecz-
ny i loteria fantowa. Na twarzach gospodarzy
balu - podopiecznych WTZ Duszniki malował
się uśmiech, zadowolenie i szczęście, co było
najistotniejsze.

Tekst i zdjęcia: WTZ Duszniki 



14

Informator Gminy Duszniki RELACJA Z ...

W środę 17 stycznia br. policjanci z Posterunku Policji w
Dusznikach oficjalnie otrzymali nowy radiowóz marki Opel
Astra. 

Radiowóz został dofinansowany w połowie ze środków
budżetu Gminy Duszniki kwotą 32.500 zł. Kluczyki do pojaz-
du uroczyście przekazał Wójt Roman Boguś na ręce Komen-
danta Powiatowego Policji Sławomira Dziupińskiego, który
następnie wręczył je Kierownikowi Posterunku Rafałowi
Szukale. W spotkaniu uczestniczyli też Skarbnik Gminy Mi-
rosława Szwedek, Ksiądz Kapelan Komendy Powiatowej Po-
licji w Szamotułach Ks. Mariusz Marciniak, który dokonał po-
święcenia pojazdu oraz radni gminy i policjanci.

Nowy radiowóz dla policjantów z Dusznik
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W 2018 roku przypada setna rocznica odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. W celu przygotowania się do tej wyjątko-
wej uroczystości powołano Komitet Honorowy Obchodów
Setnej Rocznicy Niepodległości Polski i Powstania Wielkopol-
skiego 1918/1919. Do współpracy zaproszono m.in. Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Dusznickiej, proboszczów parafii, or-
ganizacje i stowarzyszenia oraz przedstawicieli szkół i insty-
tucji z terenu Gminy Duszniki.

Pierwsze spotkanie Komitetu odbyło się w poniedziałek 29 stycznia
br. w nowej sali konferencyjnej Centrum Animacji Kultury w Duszni-
kach. Uczestnicy rozmawiali o pomysłach na uczczenie rocznicy, o za-
planowanych przez Towarzystwo i szkoły działaniach oraz o propo-
zycjach na przygotowanie listopadowych i grudniowych obchodów.
Wybrano również koordynatora z ramienia Komitetu, którym został Ja-
cek Lichocki – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Dusznickiej. 

Wójt Roman Boguś poinformował, że urząd gminy zajmie się w tym
roku odnowieniem pomnika przy dusznickim parku, natomiast u zbie-
gu ulic Powstańców Wielkopolskich i Szamotulskiej w Dusznikach, w
centralnym punkcie skweru przy kościele ewangelickim, stanie obe-
lisk ku czci Powstańców Wielkopolskich. O postawienie takiego pomnika
wnioskowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Dusznickiej, które w swo-
ich zbiorach ma wiele informacji i pamiątek po powstańcach. Uroczysta
odsłona będzie jednym z punktów obchodów setnej rocznicy wybu-
chu powstania. 

W prace przygotowawcze włączą się również nauczyciele historii szkół
w Dusznikach, Grzebienisku i Sędzinku. W planach jest organizacja kon-
kursu, wystawy historycznej oraz przygotowanie opracowania o
uczestnikach powstania, związanych z naszą gminą.

Motywem przewodnim prac Komitetu są słowa Ignacego Jana Pade-
rewskiego, wygłoszone w przededniu wybuchu Powstania Wielko-
polskiego: "Wszyscyśmy dzieci z jednej Matki i o ile każdy z nas swój
święty spełni obowiązek, mamy równe prawa do jej sprawiedliwej opie-
ki. Po długich latach niewoli Ojczyzna się odradza. Odbudować się musi
na tych samych podstawach, na których tu pierwsza budowa poczę-
ta została. Żadne, najmądrzej zorganizowane stronnictwo Ojczyzny od-
budować nie zdoła. Do tego dzieła trzeba jedności i zgody wszystkich,
miłości i siły, wiary i zaparcia się samego siebie, do tego dzieła potrzeba
wszystkich sił i wszystkich serc zespołu".

Powołanie Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Niepodległości
Polski i Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

W niedzielę 21 stycznia br. Towarzystwo
Miłośników Ziemi Dusznickiej zorgani-
zowało obchody 155 rocznicy wybuchu
Powstania Styczniowego.

Po Mszy św., na której modliliśmy się także za
Powstańców Styczniowych, pomaszerowa-
liśmy przy świetle pochodni na cmentarz pa-
rafialny. Zgromadziliśmy się przy mogile Fran-

ciszka Piątka - weterana Powstania. Franciszek
Piątek urodził się 16 września 1842 roku w oko-
licach Kwilcza. Z zawodu był gorzelnikiem. Był
ochotnikiem Powstania Styczniowego; walczył
m. in. pod Olszakiem i Ślesinem. Mieszkał w
starym budynku szkolnym w Dusznikach.
Został odznaczony Krzyżem Zasługi. Był po-
wszechnie szanowanym mieszkańcem Dusz-
nik i Naszej Gminy. Zmarł 21 marca 1928
roku, a Jego pogrzeb zmienił się w manifes-
tację patriotyczną. Kondukt pogrzebowy szedł
wśród szpaleru młodzieży szkolnej, która tak
żegnała Patriotę. Po wspomnieniu Powstania
oraz weterana Franciszka Piątka, złożyliśmy
kwiaty i znicze na Jego mogile. Po modlitwie
odśpiewaliśmy Hymn Narodowy. CZEŚĆ JEGO
PAMIĘCI!

Prezes TMZD Jacek Lichocki

W zorganizowanej przez Towarzystwo uro-
czystości wzięły udział delegacje samorządu
i organizacji z terenu gminy: Wójt Roman
Boguś, Przewodniczący Rady Gminy Ryszard
Pacholak, Zarząd Gminny OSP, przedstawiciele
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kul-
tury i Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz oso-
by prywatne, które składały kwiaty i znicze.
Modlitwę nad mogiłą Powstańca odmówił Ks.

Proboszcz Sergiusz Borszczow. Oprawę uro-
czystości zorganizowali OSP Duszniki i Dusz-
niccy Kibole.

Zdjęcia z konta Facebook Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Dusznickiej

Uczczono 155. Rocznicę wybuchu
Powstania Styczniowego
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W sobotę 27 stycznia 2018 r. na zaproszenie stowarzyszenia
Klub Seniora „Złoty Kłos” w dusznickiej sali widowiskowej
pojawili się seniorzy z Ostroroga, Pniew, Lubasza i Dusznik,
aby jak co roku bawić się na Balu Karnawałowym. 

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło także Wójta Gminy Duszniki
Romana Bogusia z żoną, Przewodniczącego Rady Gminy Duszniki Ry-
szarda Pacholaka z żoną oraz sołtysa wsi Duszniki Piotra Bździela rów-
nież z małżonką. Grał zespół VERBIS, a całą zabawę fantastycznie pro-

wadził Mirosław Bździel. Bal rozpoczął się od przemówienia pani Da-
nuty Czeszyńskiej - prezes „Złotego Kłosa”, która powitała wszystkich
przybyłych. Następnie zaprezentowały się dzieci ćwiczące na co
dzień w Centrum Animacji Kultury pod okiem pana Mirka. Tańce, kon-
kursy i świetna zabawa trwały do późna. Dzięki sponsorom, na
wszystkich biorących udział w konkursach, zwłaszcza w głównym na
najlepsze przebranie, czekały nagrody. Radości, witalności i sił mogą
seniorom pozazdrościć nawet młodsi mieszkańcy gminy.

K.P.

Bal Karnawałowy 
„Złotego Kłosa”
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Święty Jan Paweł II ustanowił 11 lutego
– Dniem Chorego. Światowy Dzień Cho-
rego ma zwrócić uwagę na problemy lu-
dzi chorych i cierpiących oraz na ko-
nieczność niesienia pomocy wszystkim
tym, którzy jej potrzebują. Istotnym
przesłaniem obchodów Dnia Chorego
jest dowartościowanie cierpienia cho-
rych zarówno na płaszczyźnie czysto
ludzkiej, jak i duchowej. 

W Dusznikach Dzień Chorego obchodzony był
9 lutego. Organizatorem przedsięwzięcia, po-
dobnie jak w dwóch ostatnich latach, było Sto-
warzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Nie-
pełnosprawnej Duszek oraz Zarząd Gminny
PKPS w Dusznikach. Gośćmi uroczystości były
osoby chore i cierpiące oraz zaprzyjaźnione
Warsztaty Terapii Zajęciowej. Zaproszenie do
wspólnego świętowania przyjęli też przed-
stawiciele samorządu: Wójt, Przewodniczący
Rady i radni. 
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Dusznicki Sztab Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy zakończył rozlicza-
nie tegorocznej zbiórki i przekazał pie-
niądze do Fundacji. Na dusznickim kon-
cie WOŚP jest 35 853,31 zł , to jest o 4
000 zł więcej niż w ubiegłym roku. Tak
więc padł kolejny rekord i okazało się,
że duszniczanie ciągle mają duże serce
dla potrzebujących.

Na zebraną kwotę składają się pieniądze

zebrane przez wolontariuszy, przekazane w
czasie licytacji oraz inne pozostałe darowizny.
W imieniu dusznickiego sztabu dziękuję wy-
trwałym wolontariuszom oraz ich opieku-
nom za puszki zapełnione pieniędzmi, spon-
sorom za hojność, darczyńcom za przekaza-
nie przedmiotów na licytację, strażakom i
policji za czuwanie nad bezpieczeństwem
wolontariuszy, pracownikom Banku Spółdziel-
czego w Dusznikach za „ mrówczą” pracę w li-
czeniu zebranych pieniędzy oraz dzieciom i

młodzieży oraz ich instruktorom za przygo-
towanie atrakcyjnego programu artystycz-
nego.

Szczególne podziękowania składam WSZYST-
KIM pracownikom Biblioteki Publicznej i Cen-
trum Animacji Kultury za wielotygodniowe
prace w przygotowaniu, przeprowadzeniu i
rozliczeniu WOŚP.

Ewa Świerkiel – Szymańska, Szef Sztabu
WOŚP w Dusznikach

Podziękowania i podsumowanie 
26. Finału WOŚP w Dusznikach

WOŚP w Dusznikach z kolejną
rekordową sumą

Orkiestra w Dusznikach zaczęła grać pun-
ktualnie o 16:00. Wcześniej ponad siedem-
dziesięciu wolontariuszy – uczniów szkół z
Dusznik i Grzebieniska – zbierało pieniądze
do puszek na terenie całej gminy. Miesz-
kańcy gminy chętnie wrzucali pieniądze do
puszek. 
Swoją szczodrość pokazali również w trak-
cie aukcji w sali widowiskowej BPiCAK.
Wszystko to sprawiło, że w Dusznikach
zebrano 35853,31 zł, pobijając ubiegłorocz-
ny wynik. 
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Informator Gminy Duszniki Z HISTORIĄ W TLE

Mieszkańcy Gminy Duszniki w Powstaniu Wielkopolskim 

HAJDASZ JAN syn Jana i Agnieszki, ur. 5 września 1894 roku w Lubosinie. Za-
mieszkały w Podrzewiu (?). Od 3 stycznia do 12 czerwca 1919 roku walczył jako
powstaniec ochotnik w okolicach Międzychodu. Następnie wcielony do służby
czynnej wojskowej. W oddziale dowodzonym przez pp. Chłapowskiego prze-
bywał do 23 grudnia 1920 roku. 

HANCYK JÓZEF Podrzewie sierżant wojska pruskiego. Dowodził oddziałem po-
wstańczym ochotników z Podrzewia, walczył w kompanii pniewskiej, w okoli-
cach Kwilcza, Orzeszkowa i Kamionnej.

HENCZKE LEON syn Jana i Cecylii Napierały, ur. 9 czerwca 1900 r. w Sękowie,
zamieszkały w Sękowie; z zawodu był kolejarzem. 14 czerwca 1918 r. powołany
do służby w armii niemieckiej, służył w niej do 15 grudnia 1918 r. Od stycznia
1919 r. brał czynny udział w walkach powstańczych pod Kamionną, Sierakowem,
Zbąszyniem i Kwilczem, w kompanii pniewskiej. Po zakończeniu walk wcielo-
ny do 3. Pułku Strzelców Wielkopolskich w Poznaniu, w którym służył do 20 lis-
topada 1921 r. Zwolniony do domu, do roku 1929 pracował jako dróżnik. W 1939
r. został powołany do batalionów obrony narodowej w Pniewach, brał udział w
walkach pod Kutnem, Sochaczewem i Warszawą. 18 września 1939 r. dostał się
do niewoli niemieckiej i osadzony w stalagu; tam przebywał do stycznia 1946
r. Po powrocie pracował jako zwrotniczy w Poznaniu. Odznaczony Krzyżem Wa-
lecznych nadanym w Biedrusku w 1921 r. 

HOFFA WALENTY ur. 23 stycznia 1893 r. w Sędzinach, syn Walentego i Józefy
Niemczyk.  28 stycznia 1918 r. zgłosił się jako ochotnik do Korpusu  Powstańczego
w Pniewach, w którym walczył  pod dowództwem plutonowego Fligera; brał udział
w bitwach w okolicach Miedzichowa i Kwilcza. Odznaczony Krzyżem Po-
wstańczym (C 640018) 15 listopada 1958 r. oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. W okresie międzywojennym udzielał się w pracy społecznej.
Był m.in. członkiem dusznickiej rady sołeckiej, w 1934 r. został wybrany ławni-
kiem. Zmarł w Dusznikach 22 października 1977 r., spoczywa na miejscowym
cmentarzu. 

HOFFMANN JÓZEF ur. 20 września 1900 r. w Dusznikach. Zmobilizowany do
wojska pruskiego w czasie I wojny światowej, od 11 czerwca do 21 listopada 1918
r. służył w 23. Pułku Artylerii Ciężkiej. Od 6 stycznia 1919 r. brał udział w Powstaniu
Wielkopolskim. Walczył w kompanii lwóweckiej i międzychodzkiej o wyzwole-
nie Bolewic, Sępolna i Miedzichowa, walczył również na terenie Poznania. 11 lu-
tego 1919 r. dostał się do niewoli, z której powrócił 10 października. Wcielony
do 155. Pułku Piechoty Grodzisk-Kościan Armii Wielkopolskiej.  Po włączeniu wojsk
Wielkopolski do Armii Rzeczypospolitej uczestniczył w wojnie bolszewickiej, służąc
do 12 października 1921 r. w 7. Pułku Strzelców Konnych.  Po odniesieniu rany
przebywał w szpitalu w Wilnie. Za waleczność i patriotyczną postawę otrzymał
kilka odznaczeń: Krzyż Powstańczy, Medal Niepodległości (nadany w 1938 r.),
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i in. Awansowano go do stopnia pod-
porucznika. Z zawodu był dekarzem. Ożeniony z Pelagią Cichą, miał kilkoro dzie-
ci. Po drugiej wojnie światowej udzielał się w pracy społecznej, w l. 1946-48 był
radnym gminnym oraz członkiem ZBoWiD. Przez długie lata, jako weteran Po-
wstania Wielkopolskiego, zapraszany był na spotkania z młodzieżą szkoły pod-
stawowej w Dusznikach. Zmarł 21 listopada 1979 r. i spoczywa na cmentarzu
parafialnym. Jego mogiła stanowiła lokalne Miejsce Pamięci. 

HOFFMAN TEOFIL ur. w 1876 r. Rzemieślnik. Stopień wojskowy – szeregowy.
Mieszkał w Dusznikach. 

HOJAN WALENTY ur. w 1897 r. w Dusznikach, w rodzinie Franciszka i Marian-
ny z domu Hajdasz, właścicieli gospodarstwa rolnego przy drodze niewierskiej.

Z zawodu był gorzelnikiem. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim, znalazł się
wśród pierwszych ochotników, którzy przyszli z pomocą Poznaniowi. Przydzielony
został do 3. kompanii stacjonującej przy ul. Bukowskiej. Walczył o Ławicę i Wil-
dę, gdzie rozbrojony został 6. Pułk Grenadierów Niemieckich. Otrzymał kilka od-
znaczeń, m.in. Krzyż Waleczności. Na stałe osiadł w Wielichowie, przez wiele lat
był kierownikiem tamtejszej gorzelni. Ożenił się z Walerią z domu Ros, a po jej
przedwczesnej śmierci z siostrą zmarłej - Haliną. Miał 3 synów. Był członkiem ZBo-
WiD. Awansowano go do stopnia podporucznika. Zmarł w 1976 r. w Wielicho-
wie. 

HUBERT CZESŁAW urodził się 19 lipca 1878 r.  w Kowalewie (pow. Śmigiel), w
rodzinie Władysława i Marianny z domu Kopankiewicz. Z zawodu był kupcem.
W 1910 r. osiadł w Szamotułach i prowadził skład bławatny. W latach 1914-1918
walczył w I wojnie światowej, w kompanii Królewskiego Batalionu Pruskiego. Po
powrocie do Szamotuł jesienią 1918 r. został członkiem Rady Robotniczej i Żołnie-
rskiej, która upoważniła go do odbierania broni zdemobilizowanym żołnierzom
niemieckim, przechodzącym przez Szamotuły. Broń tę składano w lokalu RRiŻ,
a Czesław Hubert sprawował nad nią pieczę jako magazynier. Gdy wybuchło Po-
wstanie, z zapałem i poświęceniem zabrał się do tworzenia oddziałów po-
wstańczych. Był pierwszym komendantem placu w Szamotułach. Po zorgani-
zowaniu Powiatowej Komendy Uzupełnień został dowódcą 2. Kompanii Sza-
motulskiej, z którą przebywał na froncie nadnoteckim do czerwca 1919 r., walcząc
w okolicy Roska. Następnie w szeregach 63. Pułku Piechoty wyruszył na front
bolszewicki, na którym walczył bohatersko w latach 1919-1921 jako dowódca
batalionu. Do rezerwy przeszedł w stopniu kapitana. Czesław Hubert odznaczony
został dwukrotnie Krzyżem Walecznych, a także Srebrnym Krzyżem Zasługi i in-
nymi medalami. Po powrocie do Szamotuł zajmował się kupiectwem. Jedno-
cześnie od 1922 r., jako kapitan rezerwy, pracował czynnie w organizacji P.W. -
Przysposobienia Wojskowego, pełniąc funkcję dowódcy kompanii P.W. w Sza-
motułach. 
17 lipca 1930 r. Starosta Powiatowy powierzył mu pełnienie obowiązków Po-
wiatowego Naczelnika Pożarnictwa, a 29 października 1931 r. Wojewoda Poz-
nański mianował Czesława Huberta Komisarycznym Wójtem na obwód dusz-
nicki (pow. szamotulski). Zmarł 14 maja 1933 r. w Dusznikach. Jego pogrzeb stał
się okazją do manifestacji patriotycznej. Zjechała straż pożarna z całego powiatu,
gremialnie uczestniczyła młodzież szkolna. Czesław Hubert spoczął na cmen-
tarzu parafialnym w Dusznikach. 
Kapitan Czesław Hubert, służąc ojczyźnie, majątku się nie dorobił. Ożeniony z
Antoniną z domu Michalska, miał troje dzieci: Witolda, Halinę i Bogdana. Witold
był marynarzem, w 1939 r. uciekł przed Niemcami na patrolowcu z Helu. Całą
wojnę spędził na frontach zachodnich. Po wojnie powrócił do Polski – pracował
na państwowych posadach. Bogdan do 1944 r. był nauczycielem na Kresach
Wschodnich, na Ukrainie. W 1944 r. wstąpił w szeregi Wojska Polskiego. Odbył
kurs w Moskiewskiej Akademii Wojskowej i walczył w różnych jednostkach woj-
skowych na stanowiskach dowódczych. Po wojnie, będąc rezerwistą w stopniu
pułkownika, pracował w Kuratorium Oświaty w Poznaniu jako wizytator do spraw
Przysposobienia Obronnego. 

HUCHWAJDA WOJCIECH ur. 2 marca 1888 r. w Rudnikach koło Opalenicy, w
rodzinie rolniczej. W czasie I wojny światowej walczył w armii pruskiej, a następnie
w Powstaniu Wielkopolskim i wojnie bolszewickiej. Otrzymał liczne odznacze-
nia. Ożenił się z Bronisławą z domu Geremek, miał kilkoro dzieci. Do Dusznik spro-
wadził się na początku lat 20. Kupił gospodarstwo rolne. W czasie II wojny świa-
towej walczył na froncie wschodnim, a następnie w Armii Andersa. Po wojnie
udzielał się w pracy  społecznej, był m.in. sołtysem wsi Duszniki. Należał do ZBo-
WiD. Zmarł 27 grudnia 1977 r. 


