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W 33. Numerze Informatora…

Dla wielu z nas maj jest najpiękniejszym mie-
siącem w roku. To okres najbujniejszego życia
w przyrodzie, czas, w którym promienie słonecz-
ne, ciepło, kolory i dźwięki przyrody uzupełniają
nasze wyczerpane po zimie zapasy energii.
Maj to miesiąc, w którym kwitną kasztany, roz-
poczynający swą dorosłość młodzi ludzie piszą
maturę i zakochują się po raz pierwszy albo ko-
lejny. Dzieci spędzają wtedy większość dnia na
dworze, ciesząc się ruchem i naturalną witaminą
słońca.

Ten wyjątkowy miesiąc w samorządzie upływa
zazwyczaj pod znakiem wielu imprez kultural-
nych, koncertów plenerowych, zabaw tanecz-
nych, pikników i majówek. początek miesiąca
szczególnie sprzyja tym ostatnim. W maju
przypada kilka ważnych dla mieszkańców i sa-
morządu świąt: Święto Konstytucji 3 Maja,
4 maja swoje święto obchodzą strażacy, 8 maja
bibliotekarze, 26 maja wszystkie mamy, a 27
maja samorządowcy.Wszystkim już teraz składa-
my najserdeczniejsze życzenia uśmiechu, szczęś-

cia, poczucia satysfakcji i majowego słońca
przez cały rok.

W piątek, 18 maja w Dusznikach odbędzie się
impreza, jakiej jeszcze do tej pory tu nie było.
Dusznicki stadion będzie miejscem spotkania
wspaniałych i utytułowanych sportowców – po-
chodzącego z Dusznik piotra Liska i jego przy-
jaciół tyczkarzy. "LISEKW DOMU" to mityng tycz-
karski wymyślony przez piotra Liska, który w ten
sposób chce podziękować Duszniczanom za
wieloletnie wsparcie i kibicowanie. Gmina
Duszniki wraz z piotrem Liskiem jest głównym
organizatorem tego wydarzenia i w największej
części będzie partycypować w kosztach.Więcej
informacji o tym niezwykłym wydarzeniu znajdą
państwo na kolejnych stronach Informatora.

19 maja w całym kraju organizowane są noce
muzeów. To wspaniała okazja, aby zwiedzić
miejsca, których na co dzień się nie odwiedza.
po raz pierwszy Urząd Gminy razem z Towa-
rzystwem Miłośników Ziemi Dusznickiej otwo-
rzy tego dnia dla wszystkich zainteresowa-
nych mieszkańców drzwi zabytkowego kościoła

ewangelickiego w Dusznikach. Będzie można
obejrzeć budynek wewnątrz i dowiedzieć się
szczegółów jego historii. W połowie kwietnia
miejsce to odwiedził emerytowany pastor z Er-
furtu, ks. Johannes Staemmler z żoną, prawnuk
Gustawa Edwarda Steamlera, pierwszego dusz-
nickiego pastora oraz wnuk Johannesa Steam-
lera – kolejnego duchownego miejscowego
zboru ewangelickiego. relację z tej wizyty za-
mieściliśmy w dalszej części Informatora.

W poprzednim, kwietniowym numerze infor-
mowaliśmy o inwestycjach, które będą prowa-
dzone w najbliższych miesiącach. prace re-
montowe na drogach gminnych ruszyły już
pełną parą – fotorelację z ich postępu za-
mieszczamy również w tym wydaniu. W kwiet-
niu natomiast zakończyły się remonty po-
mieszczeń w Gminnym Ośrodku pomocy
Społecznej i sali kameralnej centrum animacji
Kultury w Dusznikach. Odświeżone i estetycz-
ne pomieszczenia będą służyły mieszkańcom
gminy. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć.

Z majowym pozdrowieniem,
redakcja

HarMONOGraM OdBiORU OdPadÓW ZmiESZanyCH i SEGREGOWanyCH
Na TErENIE DUSZNIKI W MaJU 2018
MIEJScOWOŚĆ DaTa

niewierz, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 10 maja (czwartek)

Brzoza, Ceradz dolny, Grodziszczko, Sarbia, Wierzeja, Wilkowo 8 maja (wtorek)

Podrzewie, Sękowo, Wilczyna 4 i 25 maja (piątek)

Grzebienisko, Kunowo, mieściska, młynkowo 2 maja (środa) i 24 maja (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

9 maja (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

7 maja (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.
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Z prac Rady Gminy

Obrady rady Gminy Duszniki

przyjęto „program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Gminy Duszniki
w 2018 r.”. W związku ze zmianą przepisów w
Kodeksie Wyborczym, które będą obowiązy-
wały już podczas tegorocznych wyborów sa-
morządowych, konieczne było podjęcie
uchwał określających okręgi wyborcze oraz ob-
wody głosowania. radni podjęli również
długo oczekiwaną przez sportowców uchwałę,
na podstawie której przyznawane będą sty-
pendia sportowe, nagrody i wyróżnienia za
osiągnięte wyniki we współzawodnictwie
sportowym.
radni wysłuchali również rocznych raportów
jednostek organizacyjnych z ich działalnoś-
ci w 2017 r. Swoje sprawozdania przedstawi-
li: Dyrektor Biblioteki publicznej i centrum ani-
macji Kultury, Kierownicy: Gminnego Ośrod-
ka pomocy Społecznej i Komunalnego Zakładu
Budżetowego oraz Gminna Komisja roz-
wiązywania problemów alkoholowych.
W części sesji poświęconej wolnym głosom
i wnioskom, radni wysłuchali wniosku złożone-

go przez miesz-
kańców Sędzin
i Sędzinka, którzy
wyrazili swoje oba-
wy w związku z in-
westycją prywatną,
w ramach której plano-
wana jest budowa warchla-
karni w Sędzinach. Mieszkańcy, za-
niepokojeni uciążliwościami, które niesie ze
sobą taka inwestycja, zwrócili się do radnych
i wójta o podjęcie działań mających na wzglę-
dzie sytuację mieszkańców. Wójt poinformo-
wał mieszkańców, że jeśli taka będzie wola rad-
nych, możliwe jest przystąpienie do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla tego terenu, który
uwzględni bliskie sąsiedztwo zabudowy jed-
norodzinnej i ograniczy – po jego uchwaleniu
– inwestycje, które znacznie oddziałują na śro-
dowisko i zmniejszają komfort życia miesz-
kańców. Efektem dyskusji radnych, wójta
i mieszkańców była sesja nadzwyczajna, któ-
ra odbyła się 12 kwietnia, na której rada

uchwaliła przystąpienie
do sporządzenia planu
miejscowego dla tego te-

renu.
Kolejnym tematem, który

został poruszony na marco-
wej sesji, była kwestia współpra-

cy pomiędzy nauczycielami i dyrek-
tor Szkoły podstawowej w Dusznikach oraz

radą rodziców szkoły. Temat ten wzbudził
ogromne emocje, dlatego Komisja Oświaty,
Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia postano-
wiła poświęcić tej sprawie osobne posiedze-
nie. Spotkanie odbyło się 10 kwietnia w Szko-
le podstawowej w Dusznikach.
przewodniczący rady ryszard pacholak re-
prezentował radę Gminy Duszniki na trady-
cyjnych spotkaniach organizacji z terenu gmi-
ny, przygotowywanych z okazji Świąt Wiel-
kanocnych oraz na„Misterium Męki pańskiej”
w kościele w Sędzinach, przygotowanym
przez uczniów Szkoły podstawowej w Dusz-
nikach i w Sędzinku.

W marcu radni obra-
dowali na XLVII sesji Rady
Gminy Duszniki, na której

podjęto osiem uchwał. Wprowa-
dzono zmiany do uchwały

budżetowej i Wieloletniej Prognozy
Finansowej, które są naturalną kon-

sekwencją realizacji budżetu i wy-
nikają głównie ze zmian w pozio-

mach dotacji oraz kosztów
realizowanych

inwestycji.

DYŻUR RADNEGO
W maju dyżur dla mieszkańców
Gminy Duszniki pełnić będzie:

marek Liszkowski
Wiceprzewodniczący
rady Gminy Duszniki

11 maja 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.euprzewodniczący rady ryszard pacholak na śniadaniu wielkanocnym w Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Dusznikach
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inwestycje w toku

remont drogi Oś. Spółdzielców w Wilczynieremont ul. Kasztanowej w Grzebienisku

AKTUALNOŚCI

W 2017 roku samochody bojowe
gminnych jednostek OSp

wyjeżdżały do akcji
w sumie �7� razy.

Liczba strażaków w jednostkach OSP w Gminie Duszniki:
448888  oossóóbb, w tym 7700  kkoobbiieett i 441188  mmęężżcczzyyzznn

(stan w kwietniu 2018 r.).

Gmina W LiCZBaCH Gmina W LiCZBaCH

remont tarasu caK w Dusznikach 

Trwają prace remontowe i budowlane na drogach gminnych. O szczegółach poszczególnych inwestycji, ich kosztach, zakresie
i wykonawcach prac pisaliśmy w poprzednim, kwietniowym wydaniu Informatora („Gmina Duszniki rusza z remontami dróg”,

Nr 32, str. 4-5). Wkrótce zakończą się prace budowlane w budynku Centrum Animacji Kultury w Dusznikach. Powstanie tam
taras, który będzie wykorzystywany do organizacji imprez kulturalnych i koncertów. Z sali widowiskowej zostanie wykonane

wyjście bezpośrednio na taras.  Postępy w pracach i ich aktualny stan przestawiamy na zdjęciach. 
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Budowa drogi z płyt betonowych na ul. Sportowej
w podrzewiu

remont ul. Lipowej w Dusznikach

AKTUALNOŚCI

Na 47. sesji Rady Gminy Duszniki, która
odbyła się 27 marca br., radni przyjęli
projekt Wójta Romana Bogusia i podjęli
uchwałę w sprawie określenia szcze-
gółowych zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz wysokości stypen-
diów sportowych, nagród i wyróżnień
dla zawodników za osiągnięte wyniki
we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym
(uchwała nr XLVII/345/18).

Tym samym wprowadzono system sty-
pendiów, nagród i wyróżnień dla uzdol-
nionych i osiągających wysokie wyniki
sportowców.
Treść uchwały – swoisty regulamin przyzna-
wania stypendiów sportowych oraz wzór
wniosku znajdują się na stronie internetowej
gminy www.duszniki.eu w zakładce Strefa
Mieszkańca / Ważne informacje / Stypendia dla
sportowców. Dokumenty te są również do-
stępne w sekretariatach szkół w Dusznikach,
Sędzinku i Grzebienisku.

Ważne!
Stypendium, nagrodę i wyróżnienie może
otrzymać sportowiec, który zamieszkuje
Gminę duszniki.

Stypendium, nagrodę bądź wyróżnienie
można otrzymać za sukces w następujących
dyscyplinach sportowych: lekkoatletyka,
piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy,
pływanie, szachy.

Stypendium wypłacane jest miesięcznie 
i przeznaczone dla sportowców, którzy
osiągnęli sukcesy na Mistrzostwach Europy,
Mistrzostwach Świata, Uniwersjadach oraz
Igrzyskach Olimpijskich i paraolimpijskich. 
W zależności od wyniku można uzyskać od 100
zł do 500 zł na miesiąc przez cały rok.

nagrody wypłacane są jednorazowo i prze-
znaczone dla sportowców, którzy osiągnęli
sukcesy na Mistrzostwach polski, Mistrzo-
stwach Międzywojewódzkich, Mistrzostwach
Wielkopolski, a w przypadku piłkarzy – za po-
wołanie do kadry narodowej oraz za udział 
w rozgrywkach ligowych na szczeblu ekstra-
klasy oraz I, II lub III ligi. W zależności od wy-
niku można uzyskać od 200 zł do 1000 zł.

Termin składania wniosków!
Wnioski o stypendium lub nagrody składa się
w Urzędzie Gminy Duszniki w terminie do 15
czerwca za osiągnięcia w roku poprze-
dzającym złożenie wniosku.
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Zmiany architektoniczne, nowa
aranżacja wnętrza,  nowe wyposażenie
– to wszystko można zauważyć już po
przekroczeniu progu Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Dusznikach.
Roboty remontowo-budowlane zostały
zakończone w kwietniu, a efekty tych
prac służą już naszym interesantom i
pracownikom.

Niefunkcjonalne do tej pory pomieszczenie o
dużej powierzchni zostało podzielone na
dwie części - w jednej wygospodarowano
przestrzeń dla stanowisk biurowych  i obsługi
petentów, natomiast w drugiej powstała ka-

meralna sala konferencyjno-szkoleniowa. 
W niej odbywać się będą między innymi: cy-
kliczne spotkania członków Gminnego Ze-
społu Interdyscyplinarnego, spotkania Gmin-
nej Komisji rozwiązywania problemów alko-
holowych, szkolenia oraz okazjonalne spot-
kania z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie gminy.  

Zastosowanie odpowiednich zasad ergonomii
w koncepcji pomieszczeń i stanowisk  pracy
biurowej niewątpliwie sprzyjać będzie bu-
dowaniu właściwej relacji z klientem GOpS
oraz dobrej organizacji pracy.

Karolina Leszczak, 
Kierownik GOpS w Dusznikach

Prace remontowe 
w dusznickim 

GOPS 
dobiegły 

końca

AKTUALNOŚCI
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W kwietniu zakończył się remont sali kameralnej w siedzibie
Centrum Animacji Kultury w Dusznikach. 

W pomieszczeniu zostały pomalowane ściany, wymieniono oświetlenie
i drzwi. Na jednej ścianie zostały zamontowane lustra. Od teraz

uczestnicy zajęć baletowych będą mieli profesjonalne warunki do nau-
ki tańca. To miejsce służy również jako sala ślubów cywilnych, zatem
nowożeńcy będą ślubować sobie miłość w atrakcyjnym i estetycznym
wnętrzu.

Wyremontowana sala kameralna w caK’u 
AKTUALNOŚCI SPORT

W niedzielę 25 marca br., w sali sporto-
wej w Dusznikach odbył się Turniej Piłki
Nożnej Halowej Jednostek OSP Gminy
Duszniki. W zawodach wystartowało 
5 ekip: OSP Duszniki, OSP Sękowo, OSP
Grzebienisko, OSP Wierzeja oraz OSP
Brzoza. 

Turniej rozegrano w systemie „każdy z każdym”.
rywalizacja była zacięta od pierwszego spot-
kania, a poszczególne mecze bardzo emo-

cjonujące. Dopisali także kibice, którzy głoś-
no dopingowali zwodników. po zakończeniu
ostatniego spotkania dokonano podsumo-
wania zawodów. I miejsce zdobyła OSp Grze-
bienisko, II miejsce - OSp Wierzeja, III miejsce
- OSp Duszniki. 
puchary i dyplomy wręczyli: Wójt Gminy
Duszniki roman Boguś, przewodniczący
rady Gminy Duszniki ryszard pacholak oraz
prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku
OSp rp w Dusznikach andrzej Królik. 

Turniej jednostek OSp

nowa strona 
internetowa 

gminy
Od początku kwietnia br. oficjalna

strona internetowa Gminy Duszniki

ma nowe oblicze. Zmieniono grafikę 

i układ strony głównej. Najważnie-

jsze informacje są nadal dostępne 

z poziomu czterech zakładek: GMINA

DUSZNIKI, URZĄD GMINY, AKTUAL-

NOŚCI oraz STREFA MIESZKAŃCA.

Strona została jednak odświeżona 

i nabrała dynamiki, a to, co intere-

sujące, przykuwa uwagę dużym zdję-

ciem lub grafiką tuż po wejściu na

stronę. Adres strony pozostał nie-

zmieniony: www.duszniki.eu 



Wydarzenia
BPiCAK

- maj 2018

� maja, godz. 17.00
- Uroczyste złożenie 
kwiatów pod pomnikiem
Walk i Męczeństwa 
z okazji Święta Konstytucji
3 Maja

Tydzień
Bibliotek:

8 maja, godz. 19.00 –
Babski Kabaret - Old Spice
Girls. Barbara Wrzesińska,
Lidia Stanisławska i Emilia
Krakowska
9 maja, godz.1�.00
– Konkurs recytatorski 
dla uczniów szkół podsta-
wowych i oddziałów 
gimnazjalnych
10 maja, godz. 1�.00
– Spektakl teatralny dla
dzieci pt. „Śpiąca 
królewna”
14 maja, godz. 14.00 –
Mozaika. Edukacyjne spot-
kanie ze sztuką dla dzieci -
„region Kozła – śladami
elementarza tradycji”

18 maja, godz. 17.00 – „Lisek w domu” – międzynarodowy mityng skoku o tyczce w Dusznikach 
�0 maja, godz.10.00 – cała gmina czyta dzieciom, czyli spotkanie z książką dla najmłodszych
�0 maja, 19.00 – Wystawa fotograficzna pt. „człowiek twórca” autorstwa absolwentów
Wielkopolskiej Szkoły Fotografii w poznaniu.

KULTURa

Zapowiedź na czerwiec:
Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka

10 czerwca 2018 r., niedziela, godz. 14:00 
Miejsce: stadion w Dusznikach
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Piotrze, jaka jest droga chłopca ze wsi na
sportowy Olimp? 
Nie jest łatwa, przez to, że tych ograniczeń jest
bardzo wiele. Infrastruktura na wsi jest dużo
mniejsza niż w mieście i przez to możliwoś-
ci jest dużo mniej. ale jeśli ktoś bardzo chce,
zawsze znajdzie sposób, żeby dopiąć swego. 
Czy w sporcie podział na miasto - wieś,
centrum - peryferie odgrywa jakąś rolę?
W sporcie zdecydowanie liczy się coś inne-
go: zacięcie i hart ducha. ale samo pocho-
dzenie ze wsi, czyli z miejsca, gdzie jest
mniej możliwości, na pewno nie jest ułatwie-
niem, żeby się wybić czy realizować to, co się
założyło. 
Kiedy tak na poważnie zacząłeś myśleć 
o sporcie jako drodze życiowej? 
Dosyć późno. Bardzo długo bawiłem się
tym, co robię, czyli skokiem o tyczce. I w su-
mie wszystkim polecam od samego po-
czątku swojej drogi bawienie się swoim hob-
by. Dopiero po liceum tak na dobrą sprawę
wiedziałem, że to będzie mój sposób na
życie. Wcześniej robiłem to, co czułem, że bę-
dzie dawało mi kiedyś radość. Jednak nie wie-
działem, że tak się to rozwinie. 
a skąd w ogóle pomysł, by uprawiać
sport? 
To, co powiem, będzie chyba banalne. Wszys-
cy ci, co się odnajdują w sporcie, byli dziećmi
bardzo ruchliwymi i sprawiali dużo proble-
mów. Nie jestem wyjątkiem i też kiedyś takim
dzieckiem nadpobudliwym byłem. Myślę,
że ta ucieczka w sport na dobre mi wyszła. 
Czy jest jakaś istotna różnica między ama-
torskim sportem a profesjonalnym? 
Ze swojej perspektywy nie zauważyłem, kie-
dy nastąpiło przejście z amatorstwa na pro-
fesjonalizm. I chyba tak to się powinno od-
bywać, że tego się nie zauważa. Wiadomo, że
dążyłem do tego, żeby się doskonalić coraz
bardziej, ale nie zauważyłem żadnego
gwałtownego przeskoku. 
Wiem, że często bywasz w dusznikach.
Czym dla Ciebie są duszniki? 
Na pewno miejscem, gdzie się wychowałem
i nigdy tego nie zapomnę. Zawsze mam,
mimo że teraz mieszkam w Szczecinie, świa-
domość, skąd pochodzę. Wiem, co dały mi
Duszniki. przede wszystkim osoby, które
mnie otaczały. Mam jakieś dziwne szczęście,
że zawsze trafiałem na dobrych ludzi. 
I w dużej mierze to ich zasługa, że jestem,
gdzie jestem i jaki jestem. a w Dusznikach
tych ludzi jest naprawdę całkiem sporo. 
Kiedy słyszysz “duszniki”, jaki obraz po-

jawia się jako pierwszy? 
Dom rodzinny i wychowanie, i taka beztros-
ka. 
Czym jest dla Ciebie rodzina? 
czymś, co stawiam na pierwszym miejscu. Za-
wsze pamiętam o swoich bliskich. a teraz, kie-
dy sam założyłem rodzinę, staram się jak naj-
lepiej pełnić obowiązki pana domu. Staram
się zawsze myśleć, że nie robię tego wszyst-
kiego tylko dla siebie, ale także dla rodziny. 
Kiedy po ważnych zawodach wracasz do
domu i zamykasz za sobą drzwi, dużo
czasu potrzebujesz, by ze znanego spor-
towca stać się mężem, partnerem, synem,
znajomym itd.?
Staram się cały czas być sobą, choć flesze nie
pomagają, bo człowiek zawsze się zmienia.
Staram się jak najbardziej być sobą i nie
muszę się za bardzo zmieniać, przechodząc
przez próg drzwi. ale to nie jest łatwe 
i można się w tym bardzo szybko zatracić, bo
wydaje ci się, że osiągnąłeś wszystko i trzy-
masz pana Boga za nogi. a zdecydowanie to
nie jest prawda. Mam gdzieś z tyłu głowy,
żeby za bardzo nie odlecieć. Jestem nor-
malnym chłopakiem, który nie jest spor-
towcem dla poklasku. Ja po prostu w sporcie
spełniam siebie samego i to mi daje ogromną
frajdę i radość. To, że mogę z tego żyć, po-

woduje, że jeszcze bardziej czerpię z tego ra-
dość. 
a czym jest sport? 
Teraz? Na pewno hobby, które daje mi wyżyć.
cały czas będę mówić, że to hobby, a pracą
jest to dopiero na drugim miejscu. Nie ukry-
wam, że ciężko byłoby się sportowo realizo-
wać i jeszcze chodzić do pracy. Sport jest
moim normalnym czasem pracy, który prze-
znaczam na to, by się doskonalić. To nie jest
tak, że piotr wyskoczył na jakiś mistrzo-
stwach świata i zdobył jakiś medal, a potem
poszedł przed telewizor, na kanapę. 
ale ze sportem wiążą się porażki, kontuzje,
ból...
cały czas kroczymy na granicy wytrzymałości
i cielesnej, i psychicznej. To jest ból, ale bez
niego nic się nie da zrobić. Życie stawia
sportowcom bardzo duże obciążenie psy-
chiczne: czy damy radę na treningu, często
masz wyrzuty sumienia, że czegoś nie zro-
biłeś. Nie chcę powiedzieć, że sport to cier-
pienie, bo czerpię z niego radość, ale na pew-
no bólu fizycznego i zmartwienia psychicz-
nego jest dużo. presja otoczenia - nawet
Was, mieszkańców Dusznik, bo widzę, że
jesteście mocno ze mną - jest duża. a ja nie
chcę nikogo zawieść. 

Rozmowę z Piotrem Liskiem przeprowadził Marcin Malczewski

W SpOrcIE SpEŁNIaM SIEBIE SaMEGO 

piotr na stadionie w Dusznikach (z rodzinnego archiwum Beaty Lisek)
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ROZMOWA Z ...

Wychowując Piotra, miała Pani gotowy plan?
Każdy chce, żeby jego dziecko było szczęśliwe
i nic więcej. cała filozofia polega na tym, żeby
dziecko było szczęśliwe. Sama byłam tak wy-
chowana. rodzice oddali mi całe swoje serce.
Właściwie tylko naśladowałam swoich rodziców.
Mój ojciec ze mną biegał, bawił się, ale też wy-
magał niesamowicie i uczył pracowitości. Tak
samo postępowałam, wychowując piotra. 
Generalnie zawsze pytałam i idealnie trafiałam
na niesamowitych ludzi po drodze, gdziekolwiek
bym nie zaglądała. Dużo rzeczy, na przykład
żywieniowych, wzięłam od moich rodziców.
Teraz bardzo dużo mówimy o żywieniu, a jesz-
cze jakiś czas temu takiej wiedzy o tym nie było.
Opierając się na intuicji, nauczyłam piotra pić
dużo wody. Nie było nas stać na wyjazdy do re-
stauracji, więc dużo przetwarzałam, żeby miał
dzieciak fajne jedzenie. W domu nie było chip-
sów, tylko kroiłam jabłka czy marchew. Do tej
pory staramy się jeść normalnie. piotrek uwiel-
bia normalne jedzenie: dobrą marchew, dobre
warzywa, dobre mięso.
Kogo Pani widzi, kiedy patrzy na zdjęcie
Piotra w gazecie lub telewizji? Jak to jest, kie-
dy syn stał się znaną osobą?
patrzy się w to okno telewizora tak samo jak się
patrzy na swoje dziecko. Nie ma różnicy. Dziec-
ko pozostanie zawsze dzieckiem. raz, faktycznie,
w Londynie, jak się dostał do finału mistrzostw
świata. Tam była taka sytuacja, że chodził sobie
po murawie boso. Dla mnie to był szok po pro-
stu. Tutaj non stop miał powtarzane, nie chodź
boso, a tam mógł sobie na wszystko pozwolić. 
Kiedy po raz pierwszy Piotr na poważnie za-
czął mówić o sporcie?
Jako dziesięciolatek podszedł do mnie i do
Krzysztofa plucińskiego, jego trenera wycho-
wania fizycznego, i powiedział: “Mamusia, ale ja
chciałbym pojechać do paryża”. a paryż to była
nagroda za wygranie czwartków lekkoatle-
tycznych w Warszawie. Wtedy skakał wzwyż.  Mu-
siałby wygrać z dziećmi z całej polski. powiem
szczerze, że przez głowę wtenczas przeleciała mi
myśl: “Dziecko, jak to jest możliwe? Ty, chłopiec
ze wsi, mój synek malutki? Nie ma takiej opcji”.
ale jeżeli dziecko miało marzenia, to nigdy mu
tych marzeń nie podcinałam. I powiedziałam:
“Dobrze, chcesz pojechać do paryża? Wygraj te
czwartki lekkoatletyczne”. Krzysztof pluciński
od razu też podchwycił: “Wygrasz i masz!” I on
wtedy zrobił niebotyczny wynik i przeskoczył sam
siebie. Bo mierzył wówczas w granicach 1,48 cm,

a skoczył 1,51 cm, co już było ewenementem. 
To pokazuje hart ducha Piotra.
Jak sobie postanowisz, starasz się iść do celu. Wia-
domo, że to nie zawsze wyjdzie, ale jeżeli nie
masz tego celu, nic się nie zrobi. Drugim etapem
było jak piotrek miał bodajże dwadzieścia lat.
podszedł i powiedział: “Mamo, nie będę razem
z Tobą pracował, nie będę pracował tutaj, zostanę
sportowcem”. W myślach sobie mówiłam: “Z cze-
go się utrzymasz?” ale wtedy też nie podcięłam
mu skrzydeł. powiedziałam: “chcesz, spróbuj, ale
musisz studiować, bo musisz mieć zawód w przy-
szłości”.
Świadomość, że piotrek nie przejmie po pani za-
jęcia, była trudna?
Nie. Wiadomo, że każdy chce, żeby dziecko
było tutaj na miejscu, żeby jak inne dzieci pra-
cowało w biurze, czy gdziekolwiek. Wiadomo, że
chcielibyśmy, aby dziecko było dom dalej, ale
jeżeli los tak chce, to niech spełnia swoje ma-
rzenia, niech się rozwija. Uważam, że w obrębie
polski jesteśmy blisko siebie. 
Czy bywały takie momenty, kiedy Piotr się
wahał i nie wiedział, kim chce zostać w przy-
szłości?
Sport zawsze go kreował. Zawsze nam pomagał.
cały czas uważam, że sport pomaga w rozwo-
ju i wychowaniu dziecka. Byłam bardzo szczęś-
liwa na przykład jak piotr wyjeżdżał na obozy
sportowe, które trwały powiedzmy trzy tygod-
nie. To był czas zabierany dziecku z wakacji, ale
z drugiej strony Krzysztof pluciński gwarantował,
że to był czas dobrze spędzony. Byli w ciekawych
miejscach, bo i w Szklarskiej porębie, i w Mię-
dzyzdrojach. Zawsze starałam się zaangażować.
pamiętam, jak piotrek był w Międzyzdrojach.
Upiekłam trzy blaszki placka i pojechałam od-
wiedzić syna. W sali było ich chyba z dziesięciu.
poszliśmy z piotrem porozmawiać, a kiedy wró-
ciliśmy, już żadnej blaszki placka nie zostało. 
a piotrek powiedział: “No trudno mamo, chociaż
koledzy się najedli”. ale to było też wychowanie.
Moment dzielenia też może kształtować. Tak więc
dla mnie sport, a w ogóle lekkoatletyka, kształtu-
je dziecko.
Kiedy poczuła Pani, że Piotr opuścił rodzin-
ne gniazdo?
pępowina zaczynała być odcinana, jak piotr
przeniósł się na Golęcin, do internatu. Trzeba by
obliczyć, ile ma się lat, kiedy kończy się gim-
nazjum. Nie mając osiemnastu lat, coraz dalej się
oddalał. ale to było takie naturalne. Zawsze były
jakieś granice. Były granice małego chłopca, że

może się poruszać od domu do hydrantu. potem
mógł się poruszać na terenie Dusznik. później
mógł samodzielnie jechać do poznania. Wszyst-
ko miał podawane odtąd – dotąd. Zawsze były
wyznaczane granice i te granice zawsze się sta-
rałam odpowiedzialnie wyznaczać. 
Kim jesteście teraz dla siebie?
Myślę sobie, że jesteśmy partnerami, że jesteś-
my dobrymi przyjaciółmi. Generalnie, zawsze
możemy na sobie polegać. Zawsze powtarzam,
że najważniejszą sprawą jest rodzina, nawet nie
sport. rodzina zawsze będzie i ona pozostanie.
czuję się bezpiecznie przy moim synu i on się
czuje bezpiecznie przy mnie.
Sport jest kontuzjogenny. Co u Pani przeważa
– strach czy radość z tego, że kolejny raz Piotr
pokonał samego siebie?
Nie idzie tego rozgraniczyć. Zawsze będzie
strach i zawsze jest radość z sukcesu. Jest to bar-
dzo kontuzjogenny sport, bardzo trudny i wie-
my, jakie mogą być konsekwencje jego upra-
wiania. Myślę, że piotr stara się zawsze myśleć
o tym, żeby to jednak w miarę było bezpieczne.
Co się dzieje w Pani w dniu zawodów Piotra
albo kiedy intensywnie się do nich przygo-
towuje?
Jeśli piotr startuje w polsce lub na terenie Euro-
py, staram się być na tych zawodach. Na niektóre
zawody bilety kupujemy rok naprzód. Staramy
się być przy nim. To mu pomaga. On zawsze
mówi, że czuje bliskość rodziny, znajomych.
czuje się wtedy otoczony opieką. Na zawodach
piotrek najpierw się dowiaduje, czy jesteśmy na
stadionie i w którym sektorze siedzimy. później
macha ręką, pokazuje, że idzie do boju, a my
mamy siedzieć i być z nim.  
mają państwo ze sobą częsty kontakt?
Bardzo częsty. różnie. czasem chcemy mieć tro-
chę spokoju. Na przykład przed ważnymi za-
wodami niekiedy staramy się o nich nie rozma-
wiać. rozmawiamy o tym, że fajny był zachód
słońca. rozmawiamy o normalnych rzeczach, 
o normalnym dniu. 

Rozmowę z Beatą Lisek przeprowadził Marcin Malczewski

ŻEBy DZIEcKO 
ByŁO SZcZęŚLIWE 

piotr z Mamą (z rodzinnego archiwum Beaty Lisek)





PLAN IMPREZ SPORTOWYCH 
NA MAJ 2018

6 maja 2018 r., niedziela, godz. 9.00
F INAŁ III DUSZNICKIEGO GRAND PRIX W PIŁCE SIATKOWEJ

Miejsce: sala sportowa przy ul. Broniewskiego w Dusznikach

18 maja 2018 r., piątek, godz. 15.30
LISEK W DOMU – mityng tyczkarski Piotra Liska

Miejsce: stadion przy ul. Sportowej w Dusznikach

27 maja 2018 r., niedziela, godz. 15.30
DOGTREKKING

Miejsce: polana „Czarny Bocian” przy ul. Młynkowskiej w Dusznikach

SPORT
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Na początku kwietnia podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Dusznikach z wielkimi emocjami przyłączyli się do grona kibi-
ców Lecha Poznań. 

Wspólnie na poznańskim stadionie wspieraliśmy piłkarzy Kolejorza, któ-
rzy mierzyli się tego dnia z Górnikiem Zabrze. Stadionowa atmosfera ogar-
nęła nas już na samym początku, gdyż większość z nas

po raz pierwszy oglądała mecz Ekstraklasy na żywo. Byliśmy dobrze przy-
gotowani. Szaliki szły w górę, okrzykom nie było końca. Jak przystało na
prawdziwych kibiców nie oszczędzaliśmy się. a okazji do wiwatów było
niemało. przeszczęśliwi wróciliśmy do domów, gdyż Kolejorz nas nie za-
wiódł i zwyciężył 3:1.

Tekst i zdjęcia: WTZ Duszniki 

SSZZAALLIIKKII  W GÓRĘ!
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Informator Gminy DusznikiRELACJA Z ...

Wielki Post jest  czasem  duchowego przygotowania do Świąt
Wielkanocnych,  dlatego też w codziennym zabieganiu i obo-
wiązkach związanych z pracą i nauką, uczniowie z oddziałów
gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Dusznikach i Szkoły
Podstawowej w Sędzinku, pod kierunkiem Aleksandry 
Michalskiej i Ks. Sławomira Pawlickiego w niedzielę  25 marca
zaprosili mieszkańców gminy Duszniki do Kościoła Parafial-
nego pw. Najświętszego Serca NMP i Św. Wojciecha w Sędzi-
nach na współczesne Misterium pt. Wybory.

Widzowie mieli okazję  obej-
rzeć współczesną wersję Męki
pańskiej. razem z cierpiącym
Jezusem wędrowaliśmy do
ogrodu oliwnego,  do sądu,
gdzie  rozprawie przewodni-
czyła sędzia Klementyna piłat,
do króla popu i wreszcie do
współczesnego więzienia. By-
liśmy także świadkami domo-
wych nieporozumień Weroniki z mężem. Trzeba przyznać, że gra ak-
torska naszych uczniów jest doskonała, że potrafili oddać nastrój i nie-
zwykłość wydarzenia, że stworzyli  jeden  zespół, który dostarczył nam
niezwykłych doznań. Na uwagę zasługuje również fakt, że poświęcali
wolne wieczory na próby i zechcieli uczestniczyć w tak ważnym wy-
darzeniu. a, że warto było świadczyły brawa na stojąco po zakończeniu
spektaklu i głosy uznania od widzów. Scenerię przygotowały panie 
z rady parafialnej, muzykę potęgującą wrażenie niesamowitości i nie-
zwykłości wybrał ks. Sławek.

przesłanie Misterium: „Wybory! Wybory! codzienne wybory! Wybory,
które dokonujesz każdego dnia! raz dokonawszy wyboru, codziennie
wybierać muszę….” na  pewno skłania do refleksji nad naszymi de-
cyzjami i wyborami.

aM

Misterium Męki pańskiej w Sędzinach
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Informator Gminy Duszniki RELACJA Z ...

W sobotę, 14 kwietnia, Duszniki odwie-
dził emerytowany pastor z Erfurtu, ks. 
Johannes Staemmler z żoną, prawnuk
Gustawa Edwarda Steamlera, pierwszego
dusznickiego pastora oraz wnuk Johan-
nesa Steamlera – kolejnego duchownego
miejscowego zboru ewangelickiego. 

Towarzyszyła mu: grupa niemieckich historyków,
zajmujących się stosunkami polsko-niemiecki-
mi, tłumacz polskiego wydania książki „Wspom-
nienia poznańskiego pastora” – Olgierd Kiec oraz

redaktor wersji niemieckojęzycznej. 
Wizyta gości z Niemiec była podyktowana pro-
mocją książki Johannesa Steamlera „Wspom-
nienia poznańskiego pastora”, która miała miejs-
ce w piątek w Bibliotece Uniwersyteckiej 
w poznaniu. W Dusznikach goście odwiedzili Izbę
regionalną oraz dawny kościół ewangelicki.
Wspomnianą książkę można wypożyczyć 
z dusznickiej biblioteki. W książce w ciekawy spo-
sób opisane zostały stosunki polsko-niemieckie
w Dusznikach. 

Fot. TMZD

Wizyta potomka pierwszego
pastora w Dusznikach

Cała społeczność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dusznikach
spotkała się 27 marca przy świątecznie zastawionym stole. 

W uroczystym śniadaniu wielkanocnym uczestniczyli także zaproszeni
goście: Karolina Leszczak – Kierownik Gminnego Ośrodka pomocy

Społecznej w Dusznikach, roman Boguś – Wójt Gminy Duszniki, ry-
szard pacholak – przewodniczący rady Gminy Duszniki oraz ra-
dosław Łanoszka – Wiceprzewodniczący rady powiatu Szamotulskiego.
Gości powitała Kierownik WTZ Iwona Kaczmarek, a śniadanie po-
przedziła modlitwa poprowadzona przez Magdalenę, jedną z uczest-
niczek. Wielkanocnego klimatu dopełniły podarunki, które wywołały
uśmiech na twarzach podopiecznych. Otrzymali oni m.in. pamiątko-
we magnesy z logo i wizerunkiem placówki.  

Wielkanocne 
śniadanie w Ostoi 

Bardzo dziękuje-
my mieszkań-
com całej gminy
za udział w na-
szym Kiermaszu
Wielkanocnym. 

Zainteresowanie na-
szymi pracami i ilość
odwiedzających nas
osób przerosło na-
sze oczekiwania. cieszymy się, że tak wie-
le z naszych produktów trafiło do pań-
stwa domów i upiększyło ten wielkanocny
czas. Środki uzyskane ze sprzedaży spożyt-
kowane zostaną na integrację społeczną na-
szych uczestników. Zachęcamy do odwie-
dzania nas i naszego stoiska nie tylko pod-
czas kiermaszów, które na stałe zagoszczą
w naszym kalendarzu. przez cały rok po-
wstaje bowiem szereg ciekawych form na-
szej pracy, można nas także spotkać pod-
czas imprez lokalnych. 

Uczestnicy, pracownicy i Kierownik 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dusznikach.

Kiermasz świąteczny
za nami
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Informator Gminy Duszniki

W marcowym spotkaniu ze sztuką młodzi widzowie mieli okazję zobaczyć jedno-
cześnie kilka from artystycznego wyrazu. Był i teatr tańca, i muzyka, i poezja i…
barwnie zmieniająca się scenografia, przypominająca kolorowe iluminacje. Całe
widowisko utkane było z pasaży – małych kompozycji, spotykanych zarówno 
w muzyce, jak i plastyce czy poezji. Było barwnie i edukacyjnie.

Edukacyjne spotkanie ze sztuką i „Iluminacje
– czyli wspólne przechadzki gestów, 

dźwięków, słów i kolorów”

Przez trzy piątki marca uczestnicy 
bibliotecznych warsztatów przygotowy-
wali się do świąt wielkanocnych. 
Podczas spotkań zarówno dzieci jak i
dorośli wykonywali: „zajączkową” 
girlandę, świąteczny wieniec oraz 
dekorowali jajka. Pracę, jak i jej 
efekty można podziwiać na zdjęciach.  

Wielkanocnie w bibliotece

W środowy poranek (28.03) dusz-
nicką bibliotekę odwiedziły przed-
szkolaki z Sękowa i Podrzewia. 
Tematem spotkania z najmłodszymi
była oczywiście nadchodząca Wiel-
kanoc. A w temat świąt wprowadziła
dzieci pani Jadwiga Markiewicz.
Czytane przez gościa opowiadania,
wspólne śpiewy i zabawy sprawiły,
że atmosfera wiosennej radości
udzieliła się wszystkim. 

przedświąteczne
czytanie dla dzieci
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Informator Gminy Duszniki SPORT

W niedzielne popołudnie 18 marca br. 
w sali sportowej w Dusznikach odbył się
Finałowy Turniej Grand Prix Gminy
Duszniki w Piłce Nożnej. Do zawodów
przystąpił komplet zespołów. 

W ostatnim turnieju wystartowało aż 8 re-
prezentacji. Walka o jak najlepszy wynik toczyła
się od  samego początku, ponieważ aż 4 ze-
społy zachowały szansę na zwycięstwo 
w całym cyklu. po trzech pierwszych turniejach
prowadziła reprezentacja gospodarzy. po-
grzebali jednak swoje szansę przegrywając 
w niedzielę dwa mecze w grupie i zajmując
ostatecznie VII miejsce w zawodach. Mimo to
utrzymali wysoką trzecią lokatę w klasyfikacji
generalnej. Szanse na zwycięstwo miała
drużyna cyprys. Musieli oni jednak zająć
I miejsce w ostatnim turnieju. W finałowej po-
tyczce Sędzinko stawiło mocny opór „cypry-
som”. Młodych zawodników z Sędzinka udało
się pokonać dopiero po 5 serii rzutów karnych.
Szanse na złoto miała również ekipa Sękowa.
W półfinałach przegrali jednak z ekipą cyprys.
chłopacy nie poddali się i walczyli do same-
go końca. Wygrana z Wierzeją w pojedynku o
III miejsce w ostatecznym rozrachunku dała im
srebro w klasyfikacji generalnej. 

po zakończeniu wszystkich spotkań nastąpiło
oficjalne podsumowanie ostatniego turnieju
oraz całego cyklu Grand prix. Drużyny otrzy-
mały z rąk Wójta romana Bogusia oraz piot-
ra przewoźnego – Inspektora ds. sportu i rek-
reacji, pamiątkowe puchary. Zwycięska
drużyna otrzymała także pamiątki ufundo-
wane przez Gminę Duszniki. 

Wszystkim zawodnikom dziękujemy za spor-
tową rywalizację. Gorąco zapraszamy na ko-
lejne sportowe zmagania. 

Klasyfikacja końcowa ostatnich zawodów:
I miejsce cypryS, II miejsce Sędzinko, III miejs-
ce Sękowo, IV miejsce Wierzeja, V miejsce Grze-

bienisko, VI miejsce KS Majsa, VII miejsce
KOM_paSZ DUSZNIKI, VIII UKS Sarbia 

Finał Turnieju Grand prix w piłce Nożnej 
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Informator Gminy Duszniki

W słoneczną niedzielę, 22 kwietnia br. odbył się XVI Festiwal Twórczości Przedszkolaków „Rymy, rytmy, nutki”. Na scenie sali
widowiskowej zaprezentowało się sześć grup przedszkolnych z Dusznik, Podrzewia, Sękowa, Sędzinka i Grzebieniska. Każda
grupa w nagrodę otrzymała okolicznościowe dyplomy i zestaw zabawek. Ponadto, na scenie zaprezentowały się grupy,
działające przy BPiCAK: grupa baletowa, zespół wokalny przedszkolaków oraz zespół wokalny dziewcząt. Występy młodych
artystów oklaskiwali rodzice, wójt Roman Boguś oraz Maria Woźniak, członkini Zarządu Powiatu Szamotulskiego. Na dzieci,
które przybyły na festiwal, czekała również dmuchana gąsienica. 

Organizatorem Festiwalu „rymy, rytmy, nutki” była Biblioteka publiczna i centrum animacji Kultury w Dusznikach. Współorganizatorem: Sta-
rostwo powiatowe w Szamotułach oraz Urząd Gminy Duszniki. 

Rymy, RyTmy, nUTKi 
RELACJA Z ...
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Informator Gminy Duszniki Z HISTORIĄ W TLE

Mieszkańcy Gminy Duszniki
w Powstaniu Wielkopolskim 

idaSZaK JÓZEF Wilkowo, uczestnik walk
powstańczych. W polsce odrodzonej był
kupcem, właścicielem sklepu, uczestni-
czył w życiu społecznym; był sołtysem
wsi Wilkowo.

inTEK maRCin ur. 1883 roku, syn Walen-
tego – robotnika rolnego na majątku Kai-
sershof. 
W czasie przygotowań do powstania był
członkiem Straży Obywatelskiej w Dusz-
nikach, aktywnym zwłaszcza przy rozbra-
janiu Niemców i zdobywaniu broni. Uczest-
niczył w transporcie Niemców do Szamo-
tuł.

inTEK WaLEnTy ur. w 1889 roku w Dusz-
nikach. Był żołnierzem zawodowym,
sierżantem wojska niemieckiego, w la-
tach 1909-11 
w 130. pułku piechoty. powołany powtór-
nie w 1917 roku walczył w I wojnie świa-
towej. 
po kapitulacji armii pruskiej wrócił do
Dusznik i tu włączył się w akcję organizo-
wania ochotników do oddziałów po-
wstańczych. Wraz z 20-osobowym od-
działem udał się kolejką do Lwówka, jego
oddział został wcielony do kompanii lwó-
weckiej. Był jednym z dowódców walk 
o Miedzichowo i okoliczne miejscowoś-
ci. Otrzymał liczne odznaczenia, m.in.
Krzyż Waleczności. pozostał w armii
wielkopolskiej, wchodzącej w skład od-
rodzonego Wojska polskiego. Brał udział
w bitwach na wschodzie i tam dostał się
do niewoli rosyjskiej.
po powrocie do Dusznik był pracow-
nikiem na majątku. Ożeniony z Wa-
lentyną z domu Głuszak, miał pięcio-
ro dzieci. po II wojnie światowej nabył
gospodarstwo rolne w Świerkocinie
(pow. gorzowski). Do Dusznik po-
wrócił w 1959 roku i tutaj zmarł. Spoczął na
cmentarzu parafialnym. 

JaniSZEWSKi EdmUnd dzierżawca majątku
Sękowo. W okresie przygotowań do powsta-
nia został członkiem powiatowej rady Ludo-
wej 
w Szamotułach, powołanej 20 listopada 1918
roku. 

JaRmUŻEK JÓZEF ur. w 1894 roku w Zalesiu.
robotnik. Stopień wojskowy – starszy szere-
gowy. Mieszkał w Sędzinku. 

JaROSZyK WOJCiECH syn Jana i Magdaleny,
ur. 22 lutego 1895 roku w Sędzinach.
W roku 1915 wcielony do armii niemieckiej,
służył do roku 1918. 22 stycznia 1919 r. wstąpił
jako ochotnik do kompanii bukowskiej. Do 20
lutego 1919 r. walczył pod dowództwem po-

rucznika Klemczaka o oswobodzenie Zbąszy-
nia i okolic. po zakończeniu działań po-
wstańczych zamieszkał w Śliwnie i zajął się rol-
nictwem. Odznaczony został Medalem po-
wstania Wielkopolskiego. 

JaWORSKi LUdWiK ur. w 1889 r. w Sędzinach,
syn Wojciecha i Katarzyny Jarmużek. 

Marcin Intek (zdjęcie archiwalne)


