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W 32. Numerze Informatora…

Stare, polskie przysłowie mówi „I wiosna by tak nie
smakowała, gdyby przedtem zimy nie było”. 
a przysłowia to przecież ludowa mądrość za-
mknięta w kilku trafnych słowach. Kwiecień, mimo
że bywa kapryśny, to już typowo wiosenny mie-
siąc. Taki, w którym wszystko budzi się do życia.

Wiosną nie tylko przyroda zaczyna intensywną
pracę. Każdy, kto ma choć mały ogródek, roz-
poczyna prace, które tej przyrodzie mają do-
pomóc. Zabieramy się za wiosenne porządki 
i wymiatamy z kątów resztki wspomnień o zi-
mie. W tych porządkach nie zapominajmy jed-
nak o pewnych zasadach i ułatwieniach, jakie
niosą ze sobą punkty selektywnej zbiórki od-
padów. O tym, jakie odpady możemy tam
bezpłatnie wywozić, piszemy w artykule „Wio-
senne porządki, czyli co warto wiedzieć o se-
gregacji śmieci”. Na wypadek, gdyby wiosen-
ne porządki okazały się bardziej intensywne niż
zakładaliśmy, powtarzamy informację o zgłasza-
niu awarii i problemów. 
W samorządzie również wiosna. rozpoczynają się

właśnie najważniejsze inwestycje i remonty za-
planowane w tym roku, głównie na drogach
gminnych. Więcej o tym w artykule „Gmina Dusz-
niki rusza z remontami”.  

podczas ferii została wyremontowana sala spor-
towa przy ul. Sportowej w Dusznikach, a wkrót-
ce zostaną zakończone prace remontowe w sali
kameralnej centrum animacji Kultury (nad po-
cztą) oraz w Gminnym Ośrodku pomocy Społecz-
nej. Efekty tych prac pokażemy w następnym wy-
daniu Informatora.

Działania społeczne i kulturalne samorządu 
w 2018 roku będą w dużej mierze dotyczyły ob-
chodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości
i Wybuchu powstania Wielkopolskiego. Będziemy
na bieżąco informować o pracach Komitetu Ob-
chodów, planowanych i realizowanych pomysłach
i przygotowaniach. W tę inicjatywę chce się rów-
nież aktywnie włączyć rada Młodzieży, która 
w marcu miała swoje posiedzenie. Więcej na ten
temat w artykule „aktywne posiedzenie rady
Młodzieży”. Na ostatniej stronie Informatora w cyk-
lu „Z historią w tle” prezentujemy dziś sylwetkę po-

wstańca Franciszka Hancyka z niezwykle cieka-
wymi materiałami archiwalnymi.

pozostając na chwilę w obszarze kultury, zachę-
camy do obejrzenia relacji z wydarzeń, które miały
miejsce w ostatnich kilku tygodniach. a że w mar-
cu świętowaliśmy Dzień Kobiet, to dla kobiet zor-
ganizowano kilka spotkań i zaproszono na dusz-
nicką scenę artystów kabaretowych.

pod koniec kwietnia odbędzie się kolejna edycja
Memoriału Kazimierza Bartoszaka – święto tenisa
stołowego, upamiętniające postać wieloletniego
nauczyciela dusznickiej szkoły i propagatora
sportu. Wszystkich, którzy chcą się dobrze bawić,
a przy okazji sprawdzić swoje sportowe umie-
jętności zapraszamy w dniach 26-26 kwietnia br.
do sali sportowej w Dusznikach. Szczegółowe in-
formacje znajdują się na plakacie na kartach In-
formatora.

Życzymy słonecznej i ciepłej wiosny i kwietnia bez
przysłowiowych przeplatanek zimy.

redakcja 

HarMONOGraM OdBiORU OdPadÓW ZmiESZanyCH i SEGREGOWanyCH
Na TErENIE DUSZNIKI W KWIETNIU 2018

MIEJScOWOŚĆ DaTa
niewierz, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 19 kwietnia (czwartek)

Brzoza, Ceradz dolny, Grodziszczko, Sarbia, Wierzeja, Wilkowo 17 kwietnia (wtorek)

Podrzewie, Sękowo, Wilczyna 13 kwietnia (piątek)

Grzebienisko, Kunowo, mieściska, młynkowo 12 kwietnia (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 

18 kwietnia (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 

16 kwietnia (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 
odpadów. Wszelkie zmiany dotyczące liczby osób zamieszkałych na terenie danej nieruchomości wymagają złożenia kolejnej deklaracji.

INFO RMATOR
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Z prac Rady Gminy
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W grudniu radni
przyjęli uchwałę
budżetową na 2018
rok i ujęli w niej wie-
le inwestycji, w więk-
szości związane z ko-
niecznymi remontami dróg
gminnych. przeprowadzone na
początku roku przetargi na te inwe-
stycje pozwoliły wyłonić wykonawców 
i określić dokładną kwotę tych inwestycji. 
W związku z powyższym, konieczne było za-
ktualizowanie budżetu.  podczas sesji radni
wysłuchali sprawozdania Kierownika Komu-
nalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach,
który poinformował o głównych działaniach
w 2017 r. oraz o planowanych przedsięwzię-
ciach na 2018 r. Gościem na sesji był również
Starosta Szamotulski Józef Kwaśniewicz oraz
radni powiatowi z naszej gminy: radosław
Łanoszka (Wiceprzewodniczący rady po-
wiatu) i Maria Woźniak (członek Zarządu po-
wiatu).  Starosta opowiedział o najważniejszej
inwestycji powiatu w bieżącej kadencji,
związanej z modernizacją i rozbudową szpi-
tala powiatowego. Zapewnił również, że
wkrótce rozpoczną się działania związane z re-
montem dróg powiatowych, w tym tych
położonych na terenie Gminy Duszniki.
pierwszą tego rodzaju inwestycją będzie

przebudowa fragmentu
drogi w Grzebienisku

przy szkole podstawo-
wej. Ta inwestycja zakłada

wykonanie zatoczek auto-
busowych i chodników na

tym odcinku drogi.   

radni spotykali się na posiedzeniach komisji
stałych, na których omówili projekty uchwał
i zajęli się tematami wynikającymi z planu pra-
cy poszczególnych komisji.

Komisja rolnictwa i Budżetu zajęła się inwe-
stycjami zaplanowanymi w 2018 roku oraz
funduszem sołeckim. Komisja rewizyjna
przeprowadziła kontrolę wydatków ponie-
sionych w 2017 roku na szkolenia pracowni-
ków urzędu i wyjazdy szkoleniowe sołtysów.
Komisja nie stwierdziła żadnych niepra-
widłowości, o czym poinformowała radnych
na sesji przewodnicząca Jadwiga Klińska.
radni z Komisji Ochrony Środowiska i po-
rządku publicznego dyskutowali o kwestiach
bezpieczeństwa na terenie gminy. W posie-
dzeniu tej komisji uczestniczyli policjanci z po-
sterunku policji w Dusznikach oraz Kierownik
Zespołu Kuratorskiego w sprawach karnych
w Sądzie rejonowym w Szamotułach. Na
posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultu-

ry Fizycznej i Zdrowia zostali zaproszeni
przedstawiciele organizacji pozarządowych
z terenu gminy: Towarzystwo przyjaciół Dzie-
ci, Zespół Duszniczanka, gminnych oddział
polskiego Komitetu pomocy Społecznej, Sto-
warzyszenie Na rzecz Dzieci i Młodzieży Nie-
pełnosprawnej DUSZEK, Towarzystwo Miłoś-
ników Ziemi Dusznickiej, UKS OLIMp, KS SO-
KÓŁ, chór HaLKa i Klub Honorowych Dawców
Krwi Nieobojętni rH. reprezentanci tych or-
ganizacji omawiali zrealizowane działania 
w 2017 r., poinformowali, jakie środki z datacji
udało im się pozyskać i na co je przeznaczą. 

radni, poza obowiązkami związanymi z sesją
i posiedzeniami komisji, uczestniczą rów-
nież w różnych wydarzeniach organizowanych
na terenie Gminy Duszniki. W marcu prze-
wodniczący rady ryszard pacholak repre-
zentował radę Gminy Duszniki w obcho-
dach Dnia „Żołnierzy Wyklętych”. Z tej okazji
1 marca złożył symboliczną wiązankę kwiatów
pod pomnikiem Walk i Męczeństwa w Dusz-
nikach. Był również współorganizatorem
Dnia Kobiet w Sękowie.     

Z prac Rady Gminy

przewodniczący rady podczas obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych

DYŻUR RADNEGO
W kwietniu dyżur dla mieszkańców 

Gminy Duszniki pełnić będzie:

Ryszard Pacholak
przewodniczący rady Gminy Duszniki

6 kwietnia 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

W lutym radni obra-
dowali na XLVI sesji Rady
Gminy Duszniki, na której

podjęto dwie uchwały. Wprowa-
dzono zmiany do uchwały

budżetowej i Wieloletniej Prognozy
Finansowej, które są naturalną kon-

sekwencją realizacji budżetu i wy-
nikały tym razem głównie ze
zmian w poziomach dotacji
oraz zmian w kosztach za-

planowanych inwe-
stycji. 

radni głosują na 46. sesji rady Gminy Duszniki
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Wiele dróg gminnych, szczególnie po okresie zimowym, 
wymaga prac naprawczych. Mieszkańcy z niecierpliwością
oczekują remontu ulic, które potrzebują poważnych 
inwestycji i przebudowy. Te pilne i najbardziej oczekiwane
zadania zostały ujęte w tegorocznym budżecie. Pisaliśmy 
o nich w poprzednim wydaniu Informatora (Nr 31 marzec
2018, Najważniejsze zadania inwestycyjne w 2018 r., str. 5).

Na początku roku ogłoszono przetargi na inwestycje na drogach gmin-
nych oraz budowę i montaż oświetlenia drogowego. W ostatnich ty-
godniach część przetargów została rozstrzygnięta. Dokonano wybo-
ru wykonawców i znane są już kwoty, za które firmy wykonają po-
szczególne inwestycje. rozpoczęcie i ukończenie prac jest uza-
leżnione od warunków atmosferycznych. Większość z nich powinno
już rozpocząć się na dobre w kwietniu i potrwać od kilku do kilkunastu
tygodni.  

Przebudowa ulicy Spółdzielców w Wilczynie zostanie wykonana
przez firmę rDr Sp. z o.o. z czerwonaka za kwotę 343 720 zł. Inwestycja
obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki brukowej typu Do-
mino Eko. projektowany przebieg jest zgodny z istniejącym przebie-
giem drogi. całkowita długość projektowanego odcinka to ok. 240 mb.

Przebudowa ulicy Kasztanowej w Grzebienisku zostanie wykona-
na również przez firmę rDr Sp. z o.o. z czerwonaka za kwotę 292 835
zł. Inwestycja obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki bru-
kowej. całkowita długość projektowanego odcinka to ok. 310 mb.

Przebudowa ulicy Lipowej w dusznikach zostanie wykonana przez
GraEB przedsiębiorstwo Drogowe z siedzibą w pniewach za kwotę 509
537 zł. Inwestycja obejmować ma przebudowę drogi na odcinku około
298 mb. W ramach zaplanowanych prac zostanie wykonana warstwa
wyrównawcza oraz ścieralna z betonu asfaltowego oraz nawierzchnia
chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej. Inwestycja obej-

Droga Wilczyna - Sękowo przed remontem

AKTUALNOŚCI

ul. Lipowa w Dusznikach przed remontem

Informator Gminy Duszniki

Gmina 
Duszniki 

rusza 
z remontami 

dróg
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muje także usunięcie drzew rosnących wzdłuż ulicy Lipowej, a następnie
nasadzenie nowych drzew gatunku Lipa drobnolistna.

Przebudowa ulicy Wiśniowej w Sękowie zostanie wykonana przez
firmę rENOMEX z Tomiczek za kwotę 235 958 zł. Inwestycja obejmu-
je wykonanie przebudowy drogi z kostki brukowej betonowej. całko-
wita długość projektowanego odcinka to ok. 197 mb.

Przebudowa drogi gminnej Wilczyna – Sękowo zostanie wykona-
na przez przedsiębiorstwo robót Drogowo-Mostowych Sa z sie-
dzibą w Szamotułach za kwotę 1 733 142 zł. Inwestycja obejmować
ma przebudowę drogi na odcinku około 814 mb o nawierzchni z be-
tonu asfaltowego wraz z przebudową zjazdów i chodników z kostki
brukowej.

Budowa oświetlenia drogowego tradycyjnego z oprawami typu
LEd (� zadania):
1) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Duszniki, ul. Nie-
wierska, ul. chełmińska – 9 lamp,
2) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Duszniki, ul. pod-
rzewska – 6 lamp,

3) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Duszniki, ul. Brzo-
zowa – 3 lampy,
4) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędzinko, ul. Szkol-
na – 7 lamp.

Wykonawcą będzie firma INSTaLacJE ELEKTrYcZNE aron Balcerzak
z siedzibą w Słupcy. Koszt inwestycji to 184 350 zł.

montaż oświetlenia drogowego – lamp solarnych hybrydowych
(3 zadania):
1) Montaż oświetlenia drogowego – lamp solarnych hybrydowych 
w miejscowości Grzebienisko, ul. Miodowa (4 latarnie hybrydowe),
2) Montaż oświetlenia drogowego – lamp solarnych hybrydowych 
w miejscowości ceradz Dolny, ul. parkowa (1 latarnia hybrydowa),
3) Montaż oświetlenia drogowego – lamp solarnych hybrydowych 
w miejscowości chełminko (1 latarnia hybrydowa).

Wykonawcą będzie firma Wichary Technic sp. z o.o. z siedzibą w Biel-
sku-Białej za kwotę 58 671 zł. 

Informator Gminy DusznikiAKTUALNOŚCI

Osiedle Spółdzielców w Wilczynie przed remontem

Gmina podpisała umowę 
na transport publiczny linią
812 w 2018 r.
Linia autobusowa nr 812, łącząca Grzebienisko i ceradz Dolny z poz-
naniem, cieszy się zainteresowaniem mieszkańców północno-za-
chodniej części naszej gminy. pasażerowie z terenu naszej gminy licz-
nie korzystają z tego połączenia.

7 marca 2018 r. Wójt roman Boguś podpisał umowę z Miastem poz-
nań dotyczącą kontynuacji lokalnego transportu zbiorowego w tym
roku. Umowa jest wynikiem zawartego w grudniu 2016 r. porozu-
mienia  międzygminnego. 

Gmina Duszniki przekaże ze swojego budżetu kwotę 179 897 zł na
organizowanie i obsługę transportu na linii komunikacyjnej nr 812
na trasie poznań, Ogrody – Baranowo – przeźmierowo – Swadzim
– Sady – Tarnowo podgórne – Jankowice - ceradz Kościelny - ceradz
Dolny - Grzebienisko. 

uL. Kasztanowa w Grzebienisku przed remontem



6

Informator Gminy Duszniki URZĄD GMINY

Małymi krokami zbliża się najpiękniejsza pora roku - wiosna.
W tym pięknym czasie wielu z nas decyduje się na domowe 
remonty i porządki w ogrodach. Okazuje się, że po takich pra-
cach zostaje nam wiele różnego rodzaju śmieci, z którymi nie
wiadomo co zrobić, gdyż nie wszystko jest odbierane przez fir-
mę świadczącą usługi odbioru odpadów w naszej gminie. Do tej
grupy należą odpady komunalne ulegające biodegradacji 
(np. trawa, kwiaty, liście), stare meble, złom (puszki aluminio-
we, wieczka, kapsle), zużyte opony, odpady budowlane (gruz -
bez zanieczyszczeń typu płytki ceramiczne!), zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory. 

W Gminie Duszniki funkcjonują trzy punkty selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych, gdzie wyżej wymienione śmieci należy wywozić. punk-
ty znajdują się w Dusznikach, podrzewiu i Grzebienisku. Odbiór śmieci
w tych punktach jest całkowicie bezpłatny. Działają one dla mieszkań-
ców, aby ułatwić pozbycie się odpadów, które nie są odbierane z pod-
stawowymi nieczystościami. Jest to legalne i zgodne z obowiązującym
prawem, które zakazuje spalania śmieci oraz składowania ich w miejs-
cach nieprzeznaczonych do tego. 

Dotyczy to również spalania resztek roślinnych czy wypalania traw. Nie-
przestrzeganie tego zakazu niesie ze sobą poważne konsekwencje praw-
ne w postaci choćby grzywny pieniężnej. 
pamiętajmy, aby przestrzegać tego zakazu, ponieważ spalanie odpadów
na własną rękę wiąże się z emisją wielu szkodliwych dla zdrowia substancji
chemicznych. Dbajmy więc o nasze środowisko z korzyścią dla siebie
i przyszłych pokoleń.

Wiosenne porządki, czyli co warto wiedzieć
o segregacji śmieci

Gmina W LiCZBaCH

Aktualnie Gminę Duszniki 
zamieszkują 8922 osoby, 
w tym 4500 to kobiety

i dziewczynki, 
4422 to mężczyźni i chłopcy.

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW:
dUSZniKi, ul. niewierska 3

czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 19.00 
oraz w soboty od godz. 7.00 do 13.00

POdRZEWiE, ul. Sportowa 17
czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00

GRZEBiEniSKO, ul. Bukowska 11
czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00

W 2017 roku Urząd Stanu Cywilnego w Dusznikach zarejestrował 
35 aktów małżeństwa i 40 aktów zgonu.

Ciekawostka: USC w Dusznikach w 2017 roku zarejestrował jedno urodzenie 
– dziewczynki o imieniu Klara.

Wyjaśnienie: Dzieci urodzone w szpitalu rejestruje się w USC tego miasta, 
na terenie którego znajduje się szpital.

Gmina W LiCZBaCH
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Informator Gminy DusznikiURZĄD GMINY

WODA I KANALIZACJA

awarie w dostawie wody oraz urządzeń i przyłączy wodnych i ka-
nalizacyjnych należy zgłaszać do Komunalnego Zakładu Budżeto-
wego w Dusznikach:
- na telefon stacjonarny 61 29 19 107 (w godzinach pracy
zakładu: pon. 7.00-16.00, wt.-czw. 7.00-15.00, pt. 7.00-14.00)
- na telefon komórkowy �02 �9� 2�1 (poza godzinami pracy).

GAZ

Za prawidłowe działanie sieci gazowej i dostawy gazu do gos-
podarstw domowych na terenie gminy odpowiada firma G.EN. GaZ
ENErGIa z siedzibą w Tarnowie podgórnym: www.gen.com.pl

Wszelkie problemy związane z dostawą gazu czy szczelnością in-
stalacji należy zgłaszać do
- pogotowia gazowego na nr telefonu 800 909 909 (numer
bezpłatny).

ZGŁASZANIE BEZDOMNYCH, 
POSZKODOWANYCH LUB PADŁYCH ZWIERZĄT

przyjmowaniem zgłoszeń w tym zakresie zajmuje się pracownik
Urzędu Gminy Duszniki:
- pod numerem  61 29 19 07� lub 29 19 �00, nr wew. 111
- w godzinach pracy urzędu,
- pod numerem telefonu komórkowego  666 0�7 ��9
- w weekendy, święta i po godzinach pracy urzędu.

Awarie i problemy – gdzie zgłaszać?

AWARIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO

awarie oświetlenia ulicznego, jeśli nie są spowodowane tym-
czasowym wyłączeniem prądu (np. na całej ulicy, w okolicy), a
dotyczą pojedynczych lamp (przepalona
żarówka, prawdopodobne spięcie czy
uszkodzenie przewodu zasilającego)
należy zgłaszać pracownikowi Urzędu
Gminy Duszniki (w godzinach pracy
urzędu: pon. 8.00-17.00, wt.-pt. 7.00-
15.00):
- na numer 
61 29 19 07� lub 29 19 �00

Należy pamiętać, że pracownik urzędu nie ma
możliwości monitorowania prawidłowości działania
lamp, dlatego niezwłocznie przekazana informa-
cja od mieszkańców umożliwi sprawne zgłoszenie
awarii i jej naprawę w określonym terminie.

UWaGa!!! regionalny dostawca prądu, czyli spółka
ENEa, nie przyjmuje zgłoszeń o awariach oświet-
lenia ulicznego od mieszkańców. 

Zgłoszenia odpowiedniej firmie może dokonać tyl-
ko pracownik urzędu.

DROGI GMINNE 

problemy z przejezdnością dróg gminnych należy zgłaszać do Urzę-
du Gminy Duszniki, do pracownika odpowiedzialnego za koor-
dynację utrzymania i stanu technicznego dróg gminnych (w go-
dzinach pracy urzędu: pon. 8.00-17.00, wt.-pt. 7.00-15.00):
- tel. 61 29 �6 �30

PRĄD

Za prawidłowe działanie sieci energetycznej i dostawy prądu do
gospodarstw domowych na terenie gminy odpowiada regional-
ny dostawca ENEa Operator z Szamotuł: www.operator.enea.pl

Wszelkie problemy związane z brakiem prądu czy awariami zasi-
lania należy zgłaszać do
- pogotowia energetycznego na nr telefonu 991
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Na początku marca rozpoczął się remont salki kameralnej 
w budynku Centrum Animacji Kultury w Dusznikach (sala nad
pocztą). Zakres prac obejmuje m.in.: demontaż i prace roz-
biórkowe starej boazerii, wymiana instalacji elektrycznej,

wykonanie podwieszanego sufitu oraz zamontowanie płyt
gipsowo-kartonowych. 

To kolejne pomieszczenie w tym budynku, które doczekało zasłużone-
go remontu. W grudniu ubiegłego roku wyremontowane zostało po-
mieszczenie po starej bibliotece. Obecnie pełni ono funkcję salki kon-
ferencyjnej na 30 osób. 

Dzieje się w BpicaK’u

Podczas tegorocznych ferii
przeprowadzono prace 
remontowe na sali sportowej
przy stadionie w Dusznikach. 

Obiekt ten służy uczniom i miesz-
kańcom już wiele lat i wymagał
nakładów w poprawę jego stanu.
Sala sportowa została odmalowana,
odnowiono okna i drzwi oraz drew-
niane drabinki. 
W wejściu do sali zamontowano
nowe drzwi przesuwne. remont
objął również szatnie dla uczniów
i uczestników różnych zajęć sporto-
wych, które zostały pomalowane 
i odnowione. całkowity koszt re-
montu wyniósł 53 tys. zł. 

Remont sali sportowej w Dusznikach

AKTUALNOŚCI
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MEMORIAŁ KAZIMIERZA
BARTOSZAKA

26 kwietnia 2018 r. (czwartek), godz. 9.00 
Mistrzostwa Szkół Gminy Duszniki w Tenisie Stołowym

27 kwietnia 2018 r. (piątek), godz. 9.00
Otwarte Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym

28 kwietnia 2018 r. (sobota), godz. 10.00
Otwarty Turniej Tenisa Stołowego

MISTRZOSTWA NAUCZYCIELI W TENISIE STOŁOWYM

Sala sportowa przy ul. Broniewskiego 3A w Dusznikach

Szczegółowe informacje
pod nr 506 139 351 

oraz na stronie 
www.osirduszniki.pl

AKTUALNOŚCI
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KULTURa

Wydarzenia BPiCAK
w kwietniu 2018

16 kwietnia, g. 1�.00 Mozaika. Edukacyjne spotkanie 
ze sztuką dla dzieci – „Od rytmów 
salsy do rytmów serca”

22 kwietnia, godz. 16.00 przegląd twórczości 
przedszkolaków 
„rYMY, rYTMY, NUTKI”

2� kwietnia, godz. 10.00 cała gmina czyta dzieciom, 
czyli spotkanie z książką 
dla najmłodszych

30 kwietnia, godz. 20.00 powitanie Majówki 
- Dyskoteka z DJ-em 

Zapowiedź na maj 2018
3 maja, godz. 17.00 - Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem
Walk i Męczeństwa z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
� maja – Gminny dzień Strażaka 

15.30 Korowód - Urząd Gminy - park
16.00 Msza polowa
17.00 część oficjalna
18.00 Występy artystyczne
19.00 Zabawa taneczna 



SPORT

IMPREZY SPORTOWE W
KW IETNIU 2018:

BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWE W KW IETNIU 2018:
Wszystkie zajęcia odbywają się w hali sportowej przy ul. Bro-
niewskiego 3a w Dusznikach;

Zajęcia prowadzi robert Dura – zapisy i szczegółowe informa-
cje pod nr tel. 506 139 351.

ZAJĘCIA SPORTOWE Z KOSZYKÓWKI 

Zajęcia dla dzieci z roczników 2011-2012
Wtorki o godz. 16.00 – 17.00, sala sportowa

BAW SIĘ I ĆWICZ

Zajęcia dla dzieci w wieku powyżej 7 lat
Wtorki o godz. 17.15-18.00

AKTYWNY SENIOR

Zajęcia dla osób w wieku powyżej 50 r.ż.
Wtorki o godz. 18.30-19.15, salka fitness
Środy o godz. 19.00-19.45, salka fitness

TRENUJ Z NAMI

Zajęcia dla osób powyżej 16 r.ż.
Wtorki o godz. 19.30-21.00, salka fitness
Środy o godz. 20.00-21.30, salka fitness
czwartki o godz. 18.15-19.15, salka fitness

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych
Środy o godz. 15.15-16.45, salka fitness

7-8 kwietnia 2018 r. (sobota – niedziela), godz. 10.00 
WIOSENNE GASSHUKU KENDO W DUSZNIKACH
7 kwietnia od 13:00 do 15:00 otwarte warsztaty Kendo 
dla mieszkańców Gminy Duszniki
Miejsce: sala sportowa przy ul. Broniewskiego 3a 
w Dusznikach

22 kwietnia 2018 r. (niedziela), godz. 9.00
III DUSZNICKIE GRAND PRIX W PIŁCE SIATKOWEJ
Miejsce: sala sportowa przy ul. Broniewskiego 3a 
w Dusznikach

26-28 kwietnia 2018 r.
MEMORIAŁ KAZIMIERZA BARTOSZAKA
26 kwietnia 2018 r. (czwartek), godz. 9.00 
Mistrzostwa Szkół Gminy Duszniki
27 kwietnia 2018 r. (piątek), godz. 9.00
Otwarte Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym
28 kwietnia 2018 r. (sobota), godz. 10.00
Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
MISTRZOSTWA NAUCZYCIELI W TENISIE STOŁOWYM
Miejsce: sala sportowa przy ul. Broniewskiego 3a 
w Dusznikach

IMPREZY SPORTOWE W KW IETNIU 2018:
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W piątek, 9 marca po raz kolejny odbyło się spotkanie 
Młodzieżowej Rady Gminy Duszniki, którego motywem 
przewodnim stała się organizacja obchodów 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości. Młodzież przedstawiła swój 
program oraz cykl zaplanowanych wydarzeń takich, jak: 
konserwatoria na temat patriotyzmu, konkursy 
recytatorskie, plastyczne, literackie. 

Kluczowym elementem z wielu inicjatyw rady Młodzieży są prace nad
zmianą patrona Szkoły podstawowej w Dusznikach z Władysława Bro-
niewskiego na powstańców Wielkopolskich. Uczniowie przeprowadzili
już ankiety wśród nauczycieli, rodziców oraz uczniów, które spotkały
się z ogromnym poparciem. ponadto, rada Młodzieży wyraziła chęć
uczestnictwa wybranych członków w spotkaniach Komitetu Hono-
rowego Obchodów Setnej rocznicy Niepodległości polski i powsta-
nia Wielkopolskiego 1918/1919, aby móc aktywniej uczestniczyć w tym
przedsięwzięciu. pozostałą część spotkania stanowiło podsumowanie
dotychczasowej działalności rady oraz wymiana pomysłów do-
tyczących organizacji różnych imprez w okresie letnim. Kolejnym pun-

ktem spotkania, na prośbę młodzieży, było zwiedzanie zabytkowego
zboru ewangelickiego, mieszczącego się naprzeciwko budynku Urzę-
du Gminy. Jacek Lichocki – prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Dusz-
nickiej - najpierw  przedstawił rys historyczny, a następnie wraz z Wój-
tem oprowadził członków rady po kościele.

aktywne posiedzenie Rady młodzieży
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ARiMR szkoliła rolników z terenu gminy

Z okazji przypadającego 8 marca Dnia Kobiet, święta 
obchodzonego od ponad stu lat, tradycyjnie organizuje się
wiele spotkań, koncertów i przedstawień. BPiCAK 
przygotował dla pań występ kabaretu w Dusznikach. 

Spotkania z kobietami i dla kobiet z okazji ich święta odbyły się 
w piątek, 9 marca w Grzebienisku oraz w sobotę, 10 marca w cera-
dzu Dolnym. Każdemu spotkaniu towarzyszył słodki poczęstunek
przy kawie i serdeczne rozmowy. 

W niedzielę, 11 marca świętowano również w Sękowie. Na wszyst-
kie panie, które zechciały wziąć udział we wspólnym spotkaniu w re-
stauracji Malibu, czekały kawa, ciasto i dodatkowe atrakcje. przy-
gotowano dla kobiet pokaz zumby oraz zaproszono do wspólnych
ćwiczeń. Spotkanie i wszystkie atrakcje zorganizowali mężczyźni:
sołtys robert Jankowski, radny Sękowa ryszard pacholak oraz
strażacy z miejscowej jednostki OSp.  

Z KOBiETami i dLa KOBiET, 
cZYLI JaK ŚWIęTOWaNO 8 Marca

13 marca br. w Centrum Animacji Kultury odbyło się szkolenie dla rolników z terenu naszej
gminy. Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Szamotuł 
przeprowadzili prelekcję o zasadach przyznawania płatności obszarowych w 2018 roku
oraz aplikacji eWniosekPlus. W spotkaniu uczestniczył Wójt Roman Boguś i Kierownik
Biura Powiatowego ARiMR Sławomir Hazak. Druga cześć spotkania, przeprowadzona
przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii, poświęcona była aktualnej sytuacji dotyczącej
afrykańskiego pomoru świń i choroby guzowatej skóry bydła. W szkoleniu wzięli udział
również przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Okręgowej Stacji 
Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu.
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Ferie zimowe na-
wet bez śniegu nie
muszą być nudne.
Dowodem na to
były zajęcia zorga-
nizowane przez
Bibliotekę Pub-
liczną i Centrum
Animacji Kultury 
w Dusznikach 
w czasie zimowej
przerwy.  A atrakcji
było bez liku. Dzie-
ci uczestniczące 
w spotkaniach były
widzami małej sce-
ny teatralnej i kino-
wej, przenosiły się
do świata iluzji i na
bal karnawałowy
oraz brały udział 
w warsztatach ta-
necznych i balono-
wych. Ferie w filii 
w Grzebienisku
również obfitowały w liczne atrakcje. Dzieci brały udział między innymi w warsztatach tanecznych, obejrzały spektakl teatral-
ny oraz poznały sztuczki magiczne, które zaprezentował iluzjonista Łukasz Podymski.

Ferie z biblioteką
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UKS GCK Szach Sękowo oraz Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 
w Dusznikach byli organizatorami Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Gminy
Duszniki w szachach, które odbywały się przez cały weekend w Dusznikach. 
W dwudniowych zmaganiach wzięło udział 38 szachistów. Sędzią głównym 
zmagań był Robert Goździewicz. W zawodach gościliśmy reprezentantów klubów 
z Nowego Tomyśla, Zbąszynia, Słopanowa, Poznania i Gniezna oraz niezrzeszonych
graczy z Wronek, Rzecina, Baborówka i Pokrzywnicy. Nie zabrakło zawodników 
z Sękowskiego Szacha. 

W klasyfikacji końcowej wygrał ce-
zary Fliger z UKS GcK Szach Sęko-
wo i  to on otrzymał puchar Wójta
Gminy Duszniki romana Bogusia 
w  Otwartych Indywidualnych Mist-
rzostw Gminy Duszniki w szachach.
Drugie miejsce w zawodach przy-
padło pawłowi Filipiakowi, repre-
zentującemu klub Skoczków Słopa-
nowo, a trzecie Noe rosenfeld – za-
wodnikowi Wicher Zbąszyń. przy-
znano także nagrody dla zawodni-
ków zamieszkujących naszą gminę. Dziesięcioro szachistów otrzymało nagrody specjalne 
w postaci wyposażenia do gry w szachy oraz upominki od BpicaK. 

puchar zwycięzcy oraz dyplomy dla uczestników wręczył Wójt roman Boguś. Uroczyste pod-
sumowanie poprowadzili organizatorzy: Stanisław Kaczmarek i Dyrektor BpicaK Ewa Świer-
kiel-Szymańska. 

Tekst i zdjęcia: BpicaK/ UKS GcK Szach Sękowo

Szachowe zmagania
w Dusznikach
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5 marca odbyło się drugie spotkanie Komitetu Honorowego
Obchodów Setnej Rocznicy Niepodległości Polski i Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919. Członkowie Komitetu podpisali
na nim oficjalny dokument, opisujący cel, który przyświeca
działalności tego gremium.

Tym razem w spotkaniu uczestniczyli również proboszczowie parafii
w Dusznikach i w Wilczynie, którzy podkreślili, że tak wyjątkowe, na-
rodowe i patriotyczne święta wymagają oprawy religijnej.
Z rozmów i dyskusji zebranych wyłoniły się nowe pomysły na różne
działania towarzyszące i wpisujące się w obchody rocznic, m.in. na
mural tematyczny na jednym z budynków gminnych (być może rów-
nież w kilku miejscowościach gminy), na komiks związany z ob-
chodami, tablice upamiętniające sylwetki powstańców rozstawione
w różnych punktach (np. wokół caK czy w parku) oraz tzw. „jedno-
dniówkę”, czyli opracowanie tematyczne, dokumentujące wybrane

momenty naszej lokalnej historii w przystępny i ciekawy graficznie
sposób.
Wójt kilkukrotnie podkreślił, że w obchody należy intensywnie
włączyć młodzież, której zadaniem ma być propagowanie idei pat-
riotyzmu wśród lokalnej społeczności. Świeże i nowatorskie pomysły
młodych ludzi mogą bowiem ukazać nowe, pozbawione utartych sche-
matów podejście do historii i pamięci o powstańcach. przykładem na
słuszność tej teorii jest choćby projekt uruchomiony w Szkole pod-
stawowej w Dusznikach o nazwie ”paTrON”. 
Tamtejszy samorząd uczniowski wystąpił z inicjatywą zmiany patro-
na szkoły. Z informacji uzyskanych z ankiet przeprowadzonych wśród
uczniów, ich rodziców i nauczycieli wynika, że większość środowiska
opowiedziała się za zmianą patrona z Władysława Broniewskiego na
powstańców Wielkopolskich. Te działania pokazują, że młodzież jest
zainteresowana historią oraz jej wpływem na teraźniejszość i potrafi
konsekwentnie realizować swoje pomysły.    

O nowych pomysłach na obchody 100. rocznicy
Niepodległości polski i powstania Wielkopolskiego

Rezultatem współpracy podopiecznych Warsztatu Terapii 
Zajęciowej i Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej DUSZEK były przepyszne oponki. 

ciasto to było znane i wypiekane przez gospodynie od pokoleń. W ra-
mach wspólnego projektu „pyry krychane zez gzikum” przywołujemy
tradycje kulinarne i integrujemy się, wykonując zwyczajowe potrawy.

Nasze oponki mogli spróbować także
radni i wszyscy obecni na sesji rady
Gminy Duszniki w lutym.

Tekst i zdjęcia: WTZ Duszniki 

Tradycyjne oponki w Ostoi



17

Informator Gminy Duszniki

W niedzielne popołudnie, 11 marca, Biblioteka Publiczna
i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach zorganizowała
spotkanie z okazji Dnia Kobiet. 

Na dusznickiej scenie w sali widowiskowej ze swoim programem wy-
stąpił kabaret K2 z Zielonej Góry. „program z Kobietą” – najnowszy sce-

nariusz skeczy, którzy został zaprezentowany, przyjął gromkie oklaski
od publiczności. Występ kabaretu można zaliczyć do udanych. W tym
dniu nie mogło zabraknąć kwiatów i życzeń dla kobiet. Kobietom, któ-
re zechciały tego dnia przyjść na spotkanie, Wójt roman Boguś wrę-
czył tulipany. Dodatkowo, na wszystkich czekał słodki poczęstunek. 

Tekst i zdjęcia: BpicaK

Wieś Grodzisz-
czko była do 
niedawna jedną 
z niewielu, które
nie miały świetli-
cy wiejskiej. 

Ta sytuacja zmieniła
się 10 marca br., kie-
dy to oficjalnie od-
dano do użytku mieszkańców nową świetlicę – miejsce mające służyć
całej lokalnej społeczności.
W uroczystym otwarciu, połączonym ze spotkaniem z okazji Dnia Ko-
biet, uczestniczyli mieszkańcy wsi, sołtys radosław Wawrzyniak i pro-
boszcz miejscowej parafii. Samorząd reprezentowali: Wójt roman Bo-
guś, przewodniczący rady ryszard pacholak i radna Jadwiga Klińska,
od lat zabiegająca o ten obiekt.
Świetlica wiejska znajduje się w budynku dawnej szkoły. całość ma

powierzchnię ok. 65 m², w tym
główna sala 43 m². Inwestycja
obejmowała wymianę posa-
dzek, wykonanie aneksu ku-
chennego i toalety wraz z wy-
posażeniem, wymianę okien
i montaż rolet. Koszt tej inwe-
stycji wyniósł ok. 90 tys. zł.  

Otwarcie nowej świetlicy wiejskiej
w Grodziszczku 

Kabaretowy Dzie ń 
Kobiet w Dusznikach 
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Magiczny świat bajek przyciąga
zarówno tych małych, jak i dużych,
czego dowodem było minione 
spotkanie z cyklu „Cała gmina 
czyta dzieciom”.  Gośćmi (28.02.)
środowego poranka z książką dla
najmłodszych były dwie uczennice
oddziału gimnazjalnego z Dusznik:
Martyna Wilczek oraz Aleksandra
Musiał. To właśnie one przeczytały
małym słuchaczom dwie niezwykłe
historie: „O zebrze, która chciała
być w kwiatki” i „O żyrafach, które
chciały zobaczyć śnieg”. Opowiada-
nia stanowiły doskonałe wprowa-
dzenie w świat bajek i baśni. Pod-
czas wspólnej zabawy dzieci roz-
wiązywały bajkowe zagadki, 
„tworzyły” bajkowe pary oraz 
odnajdywały właściciela 
bajkowego rekwizytu.     

Kto z nas nie lubi bajek,
czyli lutowe spotkanie z czytaniem

Z dalekich południowych krańców 
Polski do dusznickiej biblioteki
przyjechały na edukacyjne
spotkania ze sztuką - cym-
bały! I to właśnie one były
poniedziałkowym (5.02.)
przewodnikiem po cieka-
wych zakątkach polskiej
muzyki tradycyjnej. Czer-
piąc z żywego przekazu
gości, zajmujących się na
co dzień muzyką Podkar-
pacia, młodzi słuchacze od-
krywali porywające muzyczne
i taneczne tradycje oraz różno-
rodne brzmienia tych stron. 

Cymbały zawitać 
do nas zechciały! 

Muzyka dalekiego
podkarpacia, 
czyli lutowe 

spotkanie ze sztuką
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Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” to polskie święto państwo-
we obchodzone corocznie 1 marca. 
Poświęcone jest upamiętnieniu
żołnierzy antykomunistycznego 
i niepodległościowego podziemia.

W czwartek, 1 marca święto to obchodzono
również w Gminie Duszniki. Delegacje sa-
morządowe oraz przedstawiciele organizacji
społecznych i stowarzyszeń z terenu gminy
złożyły hołd poległym pod pomnikiem Walk
i Męczeństwa w dusznickim parku.

Pamięć o „Żołnierzach Wyklętych”
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Mieszkańcy Gminy Duszniki w Powstaniu Wielkopolskim 

HanCyK FRanCiSZEK syn
Franciszka i Stanisławy Waw-
rzyniak, ur. 30.10.1900 r. w pod-
rzewiu. 30.12.1918 r. wraz z ko-
legami Janem i Józefem Kalu-
gami, Damazym i Maksymilia-
nem Łączkowskimi, antonim
Sobierajem  i Karolem Wojtkie-
wiczem wstąpił jako ochotnik
do oddziału kompanii pniew-
skiej. Organizatorem grupy po-
wstańczej był Henryk Łączkow-
ski. Ochotnicy z podrzewia wal-
czyli pod dowództwem sierżan-
ta Józefa Hancyka w okolicach
Kwilcza, Orzeszkowa i pod Ka-
mionną. po zakończeniu działań
powstańczych wcielony do ar-
mii odrodzonego Wojska polskiego – 3. pułku Strzelców. Walczył w woj-
nie bolszewickiej w stopniu szeregowca, służył w wojnie do 1921 r.
Ożeniony z Józefą, z domu Krauze, miał córkę Krystynę. W 1939 r. zmo-
bilizowany, walczył na froncie wschodnim i tam dostał się do niewo-
li rosyjskiej. po utworzeniu Korpusu andersa walczył m.in. we
Włoszech, w bitwie o Monte cassino. Na podstawie rozkazu z 1946 r.
został upoważniony do noszenia odznaki 2. Korpusu, nadanego dla
upamiętnienia wspólnych przeżyć w ZSrr, Iraku, palestynie, Egipcie
oraz w walkach we Włoszech. W 1959 r. wstąpił do Związku Bojowni-
ków o Wolność i Demokrację. W następnym roku uchwałą rady pań-

stwa został uhonorowany Wielkopolskim Krzyżem powstańczym.
Jako uczestnik walk zbrojnych z Niemcami w latach 1939-1945 otrzy-
mał w 1970 r. Odznakę Grunwaldzką. ponadto, uchwałą rady państwa
został odznaczony Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 oraz w 1947
r. Brytyjskim Medalem Wojny 1939/45. Zmarł w podrzewiu 27.09.1972
r. Spoczął na cmentarzu w Wilczynie. 


