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W 34. numerze Informatora…

Za nami maj, który w naszej gminie był pełen ciekawych wydarzeń, im-
prez, a dla wielu również niezapomnianych emocji. Niemniej intensywny
w swojej ofercie będzie czerwiec, szczególnie oczekiwany przez dzieci
i to aż z dwóch powodów. Ten miły dzieciom miesiąc zaczyna się Dniem
Dziecka, a kończy zakończeniem roku szkolnego i początkiem uprag-
nionych wakacji.

Z okazji Dnia Dziecka, w niedzielę 10 czerwca odbędzie się piknik rodzinny
w Dusznikach, organizowany przez Bibliotekę Publiczną i Centrum
Animacji Kultury. Podobne imprezy, organizowane przez rady sołeckie,
sołtysów i mieszkańców odbędą się również w innych miejscowościach
naszej gminy.

Czerwiec upłynie w tym roku pod znakiem muzyki, a to za sprawą ko-
lejnego, 27. Przeglądu Pieśni Ludowej i Biesiadnej, koncertu z okazji po-
witania lata oraz kolejnej edycji Pikniku Country. Więcej o tych imprezach
w części KULTURA.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z majowych imprez, w tym przede
wszystkim z mityngu Piotra Liska. Temu wydarzeniu towarzyszyły nie-
zapomniane emocje i wrażenia. Dusznicki stadion był miejscem spotkania
wspaniałych i utytułowanych sportowców – Piotra Liska i jego przyjaciół
tyczkarzy. Mityng "LISEK W DOMU" został zorganizowany dla fanów Piot-
ra Liska, mieszkańców Dusznik i gminy w podziękowaniu za wieloletnie
wsparcie i kibicowanie. 

Redakcja 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH
NA TERENIE DUSZNIKI W CZERWCU 2018

MIEJSCOWOŚĆ DATA

Niewierz, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 1 czerwca (piątek)
i 21 czerwca (czwartek)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Sarbia, Wierzeja, Wilkowo 19 czerwca (wtorek)

Podrzewie, Sękowo, Wilczyna 15 czerwca (piątek)

Grzebienisko, Kunowo, Mieściska, Młynkowo 14 czerwca (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 

20 czerwca (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 

18 czerwca (poniedziałek)   

Segregowane odpady należy gromadzić w przeznaczonych do tego workach, zmieszane odpady komunalne winny być gro-
madzone 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 termi-
nie do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy do-
konywać na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez Urząd Gminy w Dusznikach, w tytule podając adres nie-
ruchomości, na której powstają odpady komunalne, z dopiskiem – opłata za odbiór odpadów. Wszelkie zmiany do-
tyczące liczby osób zamieszkałych na terenie danej nieruchomości wymagają złożenia kolejnej deklaracji.
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Z PRAC RADY GMINY

Zmiana dotyczyła zwiększenia kwoty dofi-
nansowania dla Powiatu Szamotulskiego na
tę inwestycję i wynikała z rozstrzygniętego już
przetargu. Przypomnijmy, że ta droga jest
drogą powiatową, a Gmina Duszniki dofi-
nansuje budowę zatok autobusowych w wy-
sokości 50% kosztów. Radni przyjęli również
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gmi-
nie Duszniki na lata 2018-2020 oraz nadali na-
zwę ulicy w Dusznikach – ul. Zielona.

Podczas sesji radni wysłuchali informacji Ko-
misji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontro-
li wykorzystania środków Ośrodka Pomocy
Społecznej, sprawozdania Prezesa Zarządu
OSP z działalności Ochotniczej Straży Pożar-
nej oraz sprawozdania ze współpracy Gminy
z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.

Przewodniczący Rady Ryszard Pacholak oraz
radni Ireneusz Tylkowski, Zdzisław Siemieniak
i  Andrzej Danielczak reprezentowali Radę Gmi-
ny Duszniki podczas gminnych obchodów

Święta Konstytucji 3 Maja i złożenia kwiatów
pod pomnikiem Walk i Męczeństwa w Dusz-
nikach.

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

Ryszard Pacholak
Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

8 czerwca 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

Informator Gminy Duszniki

Delegacja Rady z Wójtem podczas obchodów Święta Konstytucji 3 Maja

Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Walk i Męczeństwa w Dusznikach

W kwietniu odbyła się 49. sesja Rady Gminy Duszniki. 
Podjęto na niej pięć uchwał. Dwie dotyczyły zmian 
w tegorocznym budżecie i aktualnej Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. Zmieniono wcześniej podjętą uchwałę dotyczącą
budowy zatok autobusowych w rejonie szkoły w Grzebienisku. 
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Do przedszkola i oddziałów 
przedszkolnych w Gminie Duszniki

uczęszcza obecnie �68
przedszkolaków. (stan na 31.03.2018)

W roku szkolnym 2017/2018 we wszystkich szkołach podstawowych
na terenie Gminy Duszniki (Duszniki, Sędzinko, Grzebienisko) 

uczy się łącznie 991144 uczniów, w tym 772211 w klasach I – VII oraz 119933
w klasach gimnazjalnych. Nad ich edukacją czuwa łącznie 112200 nauczycieli.

(stan na 31.03.2018)

GMINA W LICZBACH GMINA W LICZBACH

Jak już pisaliśmy w poprzednich wydaniach Informatora, 
w ubiegłorocznym budżecie na melioracje zaplanowano
znacznie więcej środków finansowych niż w latach poprzed-
nich. W rezultacie, po raz pierwszy od wielu lat zwiększono
zakres rzeczowy prac melioracyjnych. W 2017 roku ze środ-
ków gminy konserwacji poddaliśmy 13 km rowów, z czego 
9,5 km stanowiły ich gruntowne remonty. Również w 2018
roku przewidujemy utrzymanie poziomu finansowania z
ubiegłego roku. Tylko do końca kwietnia pogłębiliśmy już 
4 km rowów.

W ostatnim roku skupiliśmy się na przywracaniu przepustowości ro-
wów odprowadzających wody z terenu Dusznik, Kunowa, Niewierza,
Wierzei i Zakrzewka. Prace związane z czyszczeniem rowów prowa-
dzone były również w Sękowie i Grzebienisku. Oczyszczony został także
ważny rów od Mogilnicy przez Zakrzewko w kierunku Dusznik oraz
pogłębiono rów od oczyszczalni w Grzebienisku do Mogilnicy.
Zgodnie z opinią przedstawicieli Powiatowego Związku Spółek Wod-
nych konieczne byłoby reaktywowanie funkcjonowania Spółki Wod-

nej, która w ostatnim 20 – leciu praktycznie przestała funkcjonować.
O potrzebie działania takiej organizacji wypowiadał się na kwietnio-
wym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy przed-
stawiciel Wód Polskich, nowego podmiotu, który powstał na podsta-
wie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Omawiając zmiany
w prawie wodnym podkreślił on, że wskazane by było, aby rolnicy zor-
ganizowali się i reaktywowali spółkę wodną. W obecnej chwili Wody
Polskie nie mają środków na nowe inwestycje, lecz jedynie na awarie,
przerwane wały i szkody wyrządzone przez bobry. W zaistniałej sytuacji
Wody Polskie liczą na współpracę ze spółkami wodnymi, które będą
miały większe możliwości działania, niż indywidualni rolnicy, a wspól-
nie z gminami będą mogły realizować inwestycje na swoim terenie.
Przedstawiciel Wód Polskich zwrócił uwagę, że zgodnie z nowym pra-
wem wodnym, rowy ma obowiązek czyścić ten, kto z nich korzysta. 
W naszej gminie szereg prac związanych z przywracaniem sprawności
rowów i przepustów  wykonali rolnicy we własnym zakresie. Oprócz
tego swoje zadania realizował Powiatowy Związek Spółek Wodnych.
Nie bez znaczenia jest również zaangażowanie gminy w prace me-
lioracyjne. 

Melioracje

Prace przy rowie w Dusznikach na odcinku między ul. Jana Pawła II i ul. Kolejową
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Zakończone inwestycje

Taras i schody budynku CAK w Dusznikach

ul. Sportowa w Podrzewiu

ul. Lipowa w Dusznikach

AKTUALNOŚCI

Komitet Honorowy Obchodów Odzyska-
nia Setnej Rocznicy Niepodległości 
Polski i Powstania Wielkopolskiego
1918/19, w przypadającym właśnie
roku jubileuszowym, zamierza 
uhonorować Powstańców Wielkopol-
skich poprzez oznakowanie mogił 
medalem „Powstaniec Wielkopolski”.

Komitet zwraca się do rodzin i opiekunów gro-
bów Powstańców Wielkopolskich o kontakt w
celu przekazania informacji niezbędnych do
oznakowania mogił znajdujących się na terenie
Gminy Duszniki.

Zgłoszenie – wniosek o oznaczenie mo-
giły medalem „Powstaniec Wielkopol-
ski” należy złożyć do 14 września 2018
r. w Urzędzie Gminy Duszniki. 

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne 
z przyznaniem oznaczenia mogiły. Osoby
wskazane we wniosku będą podlegały wery-
fikacji, a opiekunowie mogił mogą zostać
poproszeni o udokumentowanie działań po-
wstańczych wskazanej osoby.
Szczegółowych informacji udziela Koordy-
nator Komitetu Jacek Lichocki w godzinach
pracy urzędu pod nr telefonu: 61 29 19 075
wew. 105. 

Znakowanie mogił 
Powstańców Wielkopolskich

Nagrobek - pomnik Powstańców Wlkp. w Wilczynie

Stypendia Sportowe oraz 
za oSiągnięcia w nauce

Do piątku 15 czerwca br. do godz. 15.00 można składać wnioski o stypendia 
lub nagrody za osiągnięcia sportowe.

Do piątku 22 czerwca br. (dzień zakończenia roku szkolnego) do godz. 15.00
można składać wnioski o Stypendium Wójta Gminy Duszniki. Nagroda jest
przyznawana uzdolnionym uczniom za osiągnięcia w nauce.

Regulaminy przyznawania stypendiów i nagród oraz formularze wniosku są dostępne na
stronie internetowej www.duszniki.eu w zakładce „Strefa Mieszkańca” oraz w urzędzie i se-
kretariatach szkół w Dusznikach, Sędzinku i Grzebienisku.

WAŻNE !!!
Z uwagi na okres wakacyjny, wyjazdy dzieci i rodziców, zachęcamy do wpisania na wnios-
ku numeru konta bankowego rodziców lub ucznia, co znacznie ułatwi i przyśpieszy prze-
kazanie stypendium. Prosimy również o wpisanie numeru do kontaktu w przypadku, kie-
dy konieczne będzie uzupełnienie informacji niezbędnych do wypłaty stypendium lub na-
grody.



Kalendarz wydarzeń BPiCAK 
w Dusznikach w czerwcu:

3300  mmaajjaa,,  ggooddzz..  1199..0000 ((BBiibblliiootteekkaa  ww  DDuusszznniikkaacchh))  ––  OOttwwaarrcciiee  wwyyssttaawwyy  
ffoottooggrraaffiicczznneejj  pptt..  „„CCzzłłoowwiieekk  ttwwóórrccaa””  aauuttoorrssttwwaa  FFoottookkoolleekkttyywwuu  
„„PPuunnkktt  AAllaarrmmoowwyy  SSyyrreennaa””

1100  cczzeerrwwccaa,,  ggooddzz..  1144..0000 ((SSttaaddiioonn  ww  DDuusszznniikkaacchh,,  uull..  SSppoorrttoowwaa  11))  
––  PPiikknniikk  rrooddzziinnnnyy  zz  ookkaazzjjii  DDNNIIAA  DDZZIIEECCKKAA

1111  cczzeerrwwccaa,,  ggooddzz..  1144..0000 ((BBiibblliiootteekkaa  ww  DDuusszznniikkaacchh))  ––  MMoozzaaiikkaa..  EEdduukkaaccyyjjnnee
ssppoottkkaanniiee  zzee  sszzttuukkąą  ddllaa  ddzziieeccii  --  „„PPiioosseennkkii,,  ddiiaallooggii  ii  ttaanniieecc,,  
cczzyyllii  mmuussiiccaalloowwyy  pprrzzeekkłłaaddaanniieecc””

1166  cczzeerrwwccaa,,  ggooddzz..  1166..0000 ((ppaarrkk  ww  DDuusszznniikkaacchh))  ––  XXXXVV IIII  PPrrzzeegglląądd  
PPiieeśśnnii  LLuuddoowweejj  ii  BBiieessiiaaddnneejj  ZZeessppoołłóóww  KKGGWW

2222  cczzeerrwwccaa,,  ggooddzz..  2200..0000 ((ppaarrkk  ww  DDuusszznniikkaacchh))    ––  PPoowwiittaanniiee  llaattaa  
ww  DDuusszznniikkaacchh  ––  kkoonncceerrtt  zzeessppoołłuu  ddiissccoo  ppoolloo  CCAAMMAASSUUTTRRAA  
oorraazz  zzaabbaawwaa  ttaanneecczznnaa  zz  DDJJ--eemm

3300  cczzeerrwwccaa,,  ggooddzz..  1166..0000  ((ppaarrkk  ww  DDuusszznniikkaacchh))  ––  PPIIKKNNIIKK  CCOOUUNNTTRRYY

ZZaappoowwiieeddźź  nnaa  lliippiieecc::
66  lliippccaa,,  ggooddzz..  1177..3300 ((ppaarrkk  ww  DDuusszznniikkaacchh))  ––  SSppeekkttaakkll  tteeaattrraallnnyy  ddllaa  ddzziieeccii
pptt..  „„PPoolloowwaanniiee  nnaa  mmoottyyllaa””  ww  wwyykkoonnaanniiuu  TTeeaattrruu  ŁŁaattaa  ii  TTeeaattrruu  GGiillii  GGiillii
66  lliippccaa,,  ggooddzz..  1199..0000 ((ppaarrkk  ww  DDuusszznniikkaacchh))  ––  BBaajjkkaa  ww  wwyykkoonnaanniiuu  tteeaattrruu  
AAsszz  TTeeaattrr

KULTURA



�

Informator Gminy DusznikiKULTURA



SPORT

PLAN IMPREZ SPORTOWYCH 
NA CZERW IEC 2018

9 czerwca 2018 r., sobota, godz. 20.00
NOCNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Miejsce: boisko ORLIK przy ul. Broniewskiego w Dusznikach 

14 czerwca 2018 r., czwartek, godz. 9.00
III RAJD TERENOWY SZKÓŁ GMINY DUSZNIKI

Miejsce: Grzebienisko

16 czerwca 2018 r., sobota, godz. 10.00
DOGSZNIKI TREKKING

Miejsce: polana „Czarny Bocian” przy ul. Młynkowskiej w Dusznikach
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W ostatni weekend kwietnia w sali sportowej w Dusznikach
odbył się kolejny turniej tenisa stołowego, upamiętniający
postać Kazimierza Bartoszaka – nauczyciela historii 
i propagatora sportu w naszej gminie, który jest również 
patronem sali. W ramach Memoriału w tym roku odbył się
turniej dla uczniów z gminy Duszniki, a następnie 
Otwarty Turniej Tenisa Stołowego. 

26 kwietnia przy stołach stanęli
uczniowie ze szkół w Grzebie-
nisku, Sędzinku oraz Dusznikach.
Rywalizowali w kategoriach wie-
kowych, osobno dziewczęta
i chłopcy. W sobotę 28 kwietnia
odbył się Otwarty Turniej Tenisa
Stołowego, który przyciągnął za-
wodników i zawodniczki z całej
Wielkopolski. Panowie zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe:
do 30 lat, 30- 50 lat oraz 50+. Kobiety rywalizowały w jednej katego-
rii. 
W uroczystym wręczeniu pucharów zwycięzcom wzięła udział rodzi-
na patrona, reprezentowana m.in. przez syna, olimpijczyka Michała Bar-
toszaka, Poseł Zbigniew Ajchler – sponsor Memoriału, Wójt Roman Bo-
guś oraz Alfred Wilde. 

Kolejny Memoriał Bartoszaka za nami
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Już od wczesnego popołudnia wszystkie drogi w Dusznikach wiodły
na miejscowy stadion. Z godziny na godzinę przybywało ludzi, któ-
rzy na żywo chcieli dopingować sportowców, a w szczególności Piot- ra Liska. Duszniczanin odczuwał to wsparcie, dlatego podkreślił, że mi-

tyng miał być podziękowaniem dla tych wszystkich, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do jego sukcesów. I choć podkreślał, że naj-
ważniejsza tego dnia była dobra zabawa, to dało się wyczuć wzruszenie
w głosie sportowca. Skoki Piotra podziwiali przecież na żywo szcze-
gólnie mu bliscy: Beata Lisek, mama tyczkarza, Emilia i Marian Had-
ryjańscy, jego dziadkowie czy Krzysztof Pluciński, pierwszy trener. Wś-
ród dopingujących byli również Starosta Powiatu Szamotulskiego Jó-
zef Kwaśniewicz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Szamotulskiego
Radosław Łanoszka i przedstawiciele Banku Spółdzielczego Duszni-
ki - strategicznego sponsora imprezy. 

Ku radości zgromadzonych zwycięzcą konkursu został Piotr Lisek, któ-
ry skoczył na wysokość 575 cm. Nagrody wręczali Wójt Gminy Dusz-
niki Roman Boguś oraz Władysław Kozakiewicz. Z kolei Piotr Lisek wrę-
czył włodarzowi gminy numer startowy. 

“TEN MITYNG
JEST DLA WAS”

Międzynarodowy mityng skoku o tyczce „LISEK W DOMU” przeszedł już do historii. To wydarzenie sprawiło, że uwaga całego po-
wiatu, województwa, a nawet kraju skoncentrowana była na Dusznikach. Było to zasługą sportowców światowego formatu, wśród

których - oprócz duszniczanina Piotra Liska - znaleźli się mistrz Europy Robert Sobera, mistrzowie świata Paweł Wojciechowski
i Konstadinos Filippidis, Diogo Ferreira i Edi Maia z Portugalii, Jose Pacho z Ekwadoru, Mareks Arents z Łotwy oraz Borys Dżaman
i Karol Pawlik z Polski. Do Dusznik przyjechała również utytułowana tyczkarka Monika Pyrek-Rokita. Ogromną sympatią cieszyła

się legenda polskiej lekkoatletyki - Władysław Kozakiewicz. Sportowiec chętnie fotografował się z przybyłymi na stadion kibicami. 



Mityng skoku o tyczce, który 18
maja br. odbył się w Dusznikach, na-
leży uznać za udany. Aby jednak to
wydarzenie mogło stać się źródłem
radości dla wszystkich, potrzebna
była tytaniczna praca Piotra Liska,
pracowników Urzędu Gminy, Bib-
lioteki Publicznej i Centrum Ani-
macji Kultury, Komunalnego
Zakładu Budżetowego oraz oso-
biste zaangażowanie wójta Roma-
na Bogusia.

Marcin Malczewski, 
Biblioteka w Dusznikach 

RELACJA Z ... Informator Gminy Duszniki
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W sobotę, 5 maja, w Dusznikach odbyły
się tradycyjne gminne obchody Dnia
Strażaka. Impreza rozpoczęła się 
barwnym przemarszem przy akompa-
niamencie Orkiestry Dętej z Chludowa. 

Strażacy, zaproszeni goście oraz mieszkańcy
udali się do miejscowego parku, gdzie odbyła
się Msza Św. Polowa w intencji wszystkich dru-
hów. W dalszej części uroczystości miały
miejsce: sprawozdanie z działalności jednostek
OSP na terenie naszej gminy, wręczenie od-
znaczeń znakiem „Za wysługę lat” oraz oko-
licznościowe przemówienia gości. Dla
najmłodszych przygotowano darmowe at-
rakcje w postaci dmuchańców i ścianki wspi-
naczkowej. Każdy chętny mógł spróbować gro-
chówki przygotowanej przez harcerzy z Do-
piewa. W części artystycznej na scenie poja-
wiły się grupy taneczne Dance Club z Centrum
Animacji Kultury oraz dziewczęta tańczące
Zumbę. Do późnych godzin nocnych miesz-

kańcy bawili się na zabawie tanecznej, do któ-
rej przygrywał zespół Black Boys. Dodatkową
atrakcją wieczoru był pokaz fire show, czyli ta-
niec z ogniem.
W trakcie uroczystości święta strażaków To-

warzystwo Miłośników Ziemi Dusznickiej
otworzyło Izbę Regionalną. Z okazji do obej-
rzenia zgromadzonych tam pamiątek sko-
rzystało wielu gości zaproszonych tego dnia
do Dusznik.

Gminne Święto Strażaków 

RELACJA Z ...
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Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia
Bibliotek dusznicka książnica 
rozpoczęła dużą dawką śmiechu. 

A wszystko za sprawą trzech kobiet: Barbary
Wrzesińskiej, Lidii Stanisławskiej oraz Emilii Kra-
kowskiej, tworzących Babski Kabaret „Old
Spice Girls”.  To właśnie one we wtorkowy wie-

czór, 8 maja zapewniły gościom ogromną
porcję dobrego humoru. Program obfitował
w zabawne monologi i dowcipy  przeplatane
znanymi piosenkami autorstwa Marii Czu-
baszek, Mariana Hemara czy Zbigniewa Kor-
polewskiego. Po występie można było nabyć
książkę autorstwa Lidii Stanisławskiej pt.
„Anegdoty” z autografem każdej z pań. 

Dusznicki Tydzień Bibliotek
i Babski Kabaret

W czwartkowe 
popołudnie (10.05.)
Biblioteka 
Publiczna i Centrum
Animacji Kultury 
w Dusznikach 
w ramach Ogólno-
polskiego Tygodnia
Bibliotek zaprosiła

dzieci na spektakl teatralny. Na małej scenie młodzi widzowie
mieli okazję obejrzeć adaptację jednej z najsłynniejszych
baśni Charles’a Perraulta pt. „Śpiąca królewna”.  Przesłaniem
interaktywnego widowiska było to, iż wiara w dobro, miłość,
męstwo i odwaga są w stanie pokonać wszelkie zło.

Trzecia odsłona dusznickiego Tygodnia Bibliotek
i spektakl teatralny „Śpiąca królewna” 

Taneczne Powitanie
Majówki

W poniedziałek 30 kwietnia w dusz-
nickim parku odbyła się pierwsza 
w tym roku zabawa taneczna. 
Biblioteka Publiczna i Centrum Ani-
macji Kultury w Dusznikach wspólnie
z Restauracją Malibu zadbała 
o taneczne powitanie majówki. 
Do tańca przygrywał DJ LESZEK.
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Wtorek, 15 maja, zapisał się w historii Warsztatu Terapii Zajęciowej odwiedzinami 
wspaniałego sportowca. 

Pojawienie się Piotra Liska, wielokrotnego medalisty m.in. Mistrzostw Świata, Halowych Mistrzostw
Świata oraz Mistrzostw Europy, wywołał uśmiech na twarzy podopiecznych oraz personelu WTZ. Wi-
zyta była okazją do pogratulowania tyczkarzowi medali i tytułów oraz do podziękowania za
rozsławianie Dusznik. Piotr Lisek otrzymał z rąk kierownik Iwony Kaczmarek Anioła Szczęścia. Wykonany
w WTZ Anioł będzie wspierał duszniczanina w dalszych sportowych zmaganiach. 

Piotr Lisek odwiedził WTZ 

15 maja odbył się próbny alarm ewa-
kuacyjny połączony z ćwiczeniami 
symulowanego pożaru w firmie Sano 
w Sękowie. Podczas akcji sprawdzono
praktyczne działanie procedur 
obowiązujących podczas powstania 

zagrożenia oraz możliwości 
prowadzenia działań ratowniczych 
na terenie zakładu. 
W manewrach brały udział jednostki
OSP Duszniki, OSP Grzebienisko, 
OSP Sękowo oraz PSP Szamotuły.

Próbny alarm
w SANO
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Trasa rajdu miała prawie dwadzieścia kilomet-
rów i wiodła z Grzebieniska przez Wilczynę na po-
lanę  Czarny Bocian w Dusznikach. Zadbano o
bezpieczeństwo uczestników, którzy otrzyma-
li od organizatorów odblaskowe kamizelki. Do-
datkowo, druh Patryk Plenzler z OSP Grzebienisko
zapewnił obsługę medyczną przedsięwzięcia.
Rajd wyruszył spod grzebieniskiej podstawów-
ki. Pod tablicą pamiątkową, poświęconą Józefowi
Gibowskiemu, kierownikowi placówki, wielkie-
mu społecznikowi, uczestnicy zapalili znicz oraz
wysłuchali o nim krótkiej prelekcji. Następnym
etapem rajdu był pomnik w lesie bytyńskim, po-
święcony pomordowanym w czasie II wojny
światowej. Tam również zapalono znicz i zapo-
znano się z historią tego miejsca.
Najtrudniejszy odcinek rajdu wiódł przez las 
z Grzebieniska do Wilczyny.

Na cmentarzu wilczyńskim cykliści odwiedzili
znajdujący się tam i odnowiony przez Urząd Gmi-
ny pomnik uczestników Powstania Wielkopol-
skiego. Oddano im cześć minutą ciszy. 
Na polanę Czarny Bocian rowerzyści dotarli, prze-
mierzywszy drogę wiodącą wśród urokliwych pól
pomiędzy Wilczyną a Młynkowem. Tutaj, na zmę-
czonych, lecz bardzo zadowolonych uczestników,
czekały kiełbaski z ogniska, smaczny placek, na-
poje oraz upominki.
Uczestnikom rajdu towarzyszył wójt Roman
Boguś. Kondycja nie zawiodła żadnego z cy-
klistów. Wszyscy ukończyli rajd cali i zdrowi i, co
najważniejsze, zadowoleni z siebie. 

Anna Repak, Biblioteka w Grzebienisku

Rajd rowerowy z historią w tle

W pogodne sobotnie popołudnie, 12
maja, ponad pięćdziesięciu zapalo-
nych cyklistów spotkało się na placu
przed biblioteką w Grzebienisku. Ich
celem był - zorganizowany przez Bib-
liotekę Publiczną i Centrum Animacji
Kultury w Dusznikach oraz Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Dusznickiej -
rajd rowerowy z historią w tle.
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Młodzi uczniowie trenujący 
w UKS Olimp Duszniki 
z sukcesami startowali 
w powiatowych i wojewódz-
kich biegach przełajowych.

9 kwietnia br. w Szamotułach, 
w  Mistrzostwach Powiatu w  Bie-
gach Przełajowych, wystartowali
uczniowie Szkoły Podstawowej w
Dusznikach. W kategorii szkół pod-
stawowych odbyło się 6 biegów:
dziewczęta i chłopcy rocznika 2007,
2006-2005 oraz 2004- 2002. Do-
datkowo odbyły się 2 biegi dla
młodzieży licealnej. W całej impre-
zie wystartowało aż 540 uczestni-
ków. Warto zaznaczyć, że zawody te
zaliczane były do imprez w ramach
współzawodnictwa sportowo- tu-
rystycznego gmin powiatu sza-
motulskiego. 
W klasyfikacji szkół podstawowych
(w tym klasy gimnazjalne) repre-
zentanci naszej szkoły zdobyli aż 5
medali, najwięcej ze wszystkich
startujących szkół.

Najlepsze wyniki indywidualne
uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Dusznikach:

dziewczęta rocznik 200� i
młodsi  - startowało 44 osób
srebrny medal  
– Maria  Radziejewska         
brązowy medal – Maria Dziamska 

chłopcy  rocznik 200� i młodsi  -
startowało 54 osób
złoty medal – Szymon Czerwiński
7 miejsce – Konrad Popek
12 miejsce – Michał Sawiński

dziewczęta rocznik 2006-2005
– startowało �1 osób
złoty medal – Julia Nobik

chłopcy  rocznik  2006- 2005
startowało 92 osób
4 miejsce – Krzysztof Fechner
5 miejsce -  Paweł Malinowski 

dziewczęta rocznik 2004 -2002 –
startowało 88 osób
srebrny medal  
– Aleksandra Łodyga         
brązowy medal – Anna Staśkowiak                  

W następnej imprezie, która odbyła
się 13 kwietnia w Solcu, w Ran-
kingu  Powiatów Województwa
Wielkopolskiego w Biegach
Przełajowych o Puchar Marszałka
Województwa Wielkopolskiego,
również niezwykle udany start za-
notowali nasi młodzi biegacze. Za-
wodnicy z UKS Olimp Duszniki re-
prezentowali powiat szamotulski w
zawodach, w których startowali
przedstawiciele 86 szkół i klubów z
14 powiatów województwa wiel-
kopolskiego. Zawody te należą do
najbardziej masowych imprez spor-
towych dzieci i młodzieży i zaliczają
się do współzawodnictwa sporto-
wo- turystycznego powiatów wo-
jewództwa wielkopolskiego. W tym
roku impreza odbywała się przy
pięknej słonecznej pogodzie, trasa
wiodła wąskimi trasami leśnymi, a
rywalizacja była bardzo zacięta. W
imprezie tej reprezentanci powia-
tu szamotulskiego odnieśli wielki
sukces, zwyciężając w klasyfikacji
powiatów, natomiast w klasyfikacji
szkół Szkoła Podstawowa z Dusznik

zajęła doskonałe II miejsce. W kla-
syfikacji indywidualnej nasi repre-
zentanci zdobyli 2 medale oraz kil-
ka czołowych miejsc.

Najlepsze wyniki 
reprezentantów z Dusznik:

W biegu na 1000 m rocznik
200� - Srebrny medal - Julia
Dziamska
W biegu na   800 m rocznik
2005 - Brązowy medal - Julia No-
bik
W biegu na 1000 m rocznik
2004 - 4 miejsce - Aleksandra

Łodyga, 11 miejsce – Nadia Kacz-
marek
W biegu na 1000 m rocznik
2006 - 5 miejsce - Krzysztof Fech-
ner
W biegu na 1000 m rocznik
2005 - 8 miejsce -  Paweł Mali-
nowski
W biegu na   800 m rocznik
200� - 7 miejsce - Dziamska Ma-
ria, 13 miejsce – Radziejewska
Maria

Tekst i zdjęcia: 
Krzysztof Pluciński, UKS Olimp

Sukcesy młodych biegaczy z UKS Olimp Duszniki 
w powiatowych i wojewódzkich biegach przełajowych
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W Dusznikach odbyły się gminne uro-
czystości 227. rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. Poczty sztandarowe, 
delegacje władz, szkół i stowarzyszeń
oraz mieszkańcy złożyli okolicznościo-
we wiązanki kwiatów pod pomnikiem
Walk i Męczeństwa w miejscowym par-
ku. Następnie tradycyjnego Poloneza
zatańczyły dziewczęta z grupy Dance
Club, działającej przy Centrum Animacji
Kultury w Dusznikach.

Obchody
Święta

Konstytucji
3 Maja

1�
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Na co dzień zamknięty dla zwiedzających zbór ewangelicki 
otworzył swoje podwoje. Budynek od lat wzbudza ogromną
ciekawość mieszkańców. 

Świadczy o tym duża liczba zwiedzających, którzy 19 maja skorzystali
z możliwości obejrzenia naszego zabytku od wewnątrz. Przez trzy go-
dziny dawny kościół ewangelicki odwiedziło ponad siedemset osób.
Każdy zainteresowany otrzymał ulotkę z historią kościoła. 
Organizacją tego wydarzenia zajęli się pracownicy Urzędu Gminy i gmin-
nej Biblioteki.
2 dni później, w poniedziałek 21 maja, wnętrze kościoła obejrzeli rów-
nież podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej. Uczestników Warsztatu
zaciekawiło w szczególności piękne błękitne sklepienie prezbiterium
oraz sama historia tego niezwykłego miejsca. 

„Noc muzeów” w Dusznikach

RELACJA Z ...
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Druga odsłona dusznickiego Tygodnia
Biblioteki przybrała charakter patrio-
tyczny.  A wszystko za sprawą konkursu
recytatorskiego, którego tematem była
polska poezja patriotyczna. 

Zmagania deklamatorskie zostały zorganizo-
wane przez Szkołę Podstawową w Dusznikach
przy współudziale BPiCAK. W szranki stanęło 38
uczniów ze szkół podstawowych i oddziałów gim-
nazjalnych z gminy.  Głównymi opiekunkami kon-
kursu były: Joanna Kosikiewicz i Joanna Schwarz.
Jury złożone z pracowników biblioteki: Marcina
Malczewskiego i Joanny Dury wyłoniło nastę-
pujących laureatów:

w kat. klas 4-6:
I miejsce – Nikola Góral 
II miejsce – Kacper Łukaszyk
III miejsce – Krzysztof Fechner
IV miejsce – Oliwia Gorzaniak
V miejsce – Martyna Mucha
VI miejsce – Maria Majda 

w kat. klas � 
i oddziałów gimnazjalnych:
I miejsce – Wiktoria Kornosz 
II miejsce – Marcjanna Jankowiak 
III miejsce – Martyna Olszewska
IV miejsce – Julia Borowczak 

Konkurs Recytatorski Polskiej
Poezji Patriotycznej

21 kwietnia w Kaźmierzu od-
był się Powiatowy konkurs
prezentacji poezji i prozy Ojca
Świętego  Jana Pawła II oraz
utworów literackich Jemu po-
święconych i piosenek o tema-
tyce religijnej „POZOSTAŃCIE
WIERNI TEMU DZIEDZICTWU”. 

W konkursie wystąpili  uczniowie
Szkoły Podstawowej w Grzebie-
nisku. Wszyscy wypadli świetnie.
Oliwia Wilińska i Gabriela Szcze-
chowiak zajęły I miejsce w konkur-
sie piosenki - każda w swojej kate-
gorii wiekowej, Jakub Joachimiak III
miejsce, a Wiktoria Wawrzyniak II
miejsce w recytacji. Uczniowie zos-
tali przygotowani przez nauczycielki: Weronikę Krupę, Paulinę Tepper i Beatę Wszołę.

Tekst: Beata Wszoła, zdjęcia: Weronika Krupa, SP Grzebienisko.

Sukcesy na konkursie w KaźmierzuWyróżnienie dla Zuzanny
8 maja, już po raz piąty, wzięliśmy
udział w Archidiecezjalnym Prze-
glądzie Poezji i Pieśni Patriotycznej
,,Kocham moją Ojczyznę’’. Szósty 
przegląd okazał się szczęśliwy dla Zu-
zanny Stachowiak, która śpiewała solo 
i otrzymała wyróżnienie. Wystąpiła też
na koncercie galowym 19 maja. 

Po dwudniowych przesłuchaniach jury przy-
znało dwa tytuły laureata, cztery wyróżnie-
nia – wśród nich  dla Zuzanny -  oraz dwa wy-
różnienia za piosenkę. Na przeglądzie wy-
stąpiły także  szkolne zespoły – Piątki w skład-
zie: Marek Libera, Martyna Sławińska , Zu-
zanna Bąk, Julka Skowronek, Oliwia Wilińska
oraz Cynamon w składzie: Jagoda Jankowiak,
Monika Flaum, Ula Niklas, Oskar Nowak, Gab-
riela Szczechowiak. Wszyscy zaśpiewali pięk-
nie. Uczniowie zostali przygotowani przez
Beatę Wszołę.

27 kwietnia br. zespoły Piątki i Cynamon
ze szkoły w Grzebienisku wzięły udział 
w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki
Turystycznej i żeglarskiej 50 Mil. Miło nam
zawiadomić, że osiągnęły wspaniały 
sukces! Zespół Piątki w składzie: Zuzanna
Bąk, Julia Skowronek, Oliwia Wilińska,
Martyna Mucha, Marek Libera i Martyna
Sławińska wyśpiewał I miejsce! Ten sukces
podwójnie cieszy, bo dla większości był to
debiut sceniczny. Ponadto, Zuza i Julka 
zaśpiewały w duecie i zdobyły III miejsce!

Cynamon, w składzie: Jagoda Jankowiak, Gab-
rysia Szczechowiak, Oskar Nowak, Ula Niklas, Mar-
cjanna Jankowiak, Jagoda Szczechowiak i Zuza
Stachowiak, wywalczył II miejsce. II miejsce przy-
padło także Jagodzie Jankowiak w kategorii so-
liści. Duety również wypadły świetnie. Jeden z ju-
rorów zaprosił Ulę i Gabrysię na Święto Talentów
do Lubonia. Uczniów przygotowały Beata Wszoła
i Monika Bździak. 

Tekst: Beata Wszoła SP Grzebienisko, zdjęcia: Jerzy Kot

Sukcesy Piątek
i Cynamonu 

na ,,50 milach’’



Informator Gminy Duszniki Z HISTORIĄ W TLE

Mieszkańcy Gminy Duszniki w Powstaniu Wielkopolskim 

KADZIŃSKI STANISŁAW ur. 9.04.1897 r. w Dusznikach, w rodzinie Fran-
ciszki i Józefa, robotnika rolnego na majątku. W latach 1914-18 służył
w armii pruskiej, w 167. Kompanii Saperów (minowej). Walczył m.in.
w Macedonii. Zwolniony 28.12.1918 r. Od 4.01.1919 r. brał udział jako
ochotnik w walkach powstańczych w kompanii pniewskiej, w okoli-
cach Prusim--Kolno-Kamionna-Grójec-Babimost. Do 27.07.1921 r.
służył w 56. Pułku Piechoty Września, w stopniu szeregowca. W Pol-
sce odrodzonej założył rodzinę, ożenił się z Antoniną Głuszak, miał pię-
cioro dzieci. Był rolnikiem, nabył gospodarstwo rolne z parcelacji
majątku dusznickiego, położone przy drodze do Szamotuł. Udzielał się
w pracy wielu organizacji m.in. Katolickiego Towarzystwa Robotników
Polskich i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Po II wojnie świato-
wej nadal aktywnie uczestniczył w życiu lokalnej społeczności.
1.12.1946 r. został skarbnikiem gminnego koła Związku Powstańców
Wielkopolskich, po zmianach politycznych – członkiem ZBoWiD. W la-
tach 1946-48 był radnym gminnym. Jego gospodarstwo otrzymała cór-
ka Joanna Majka. Zmarł w Dusznikach 1.01.1974 r. 

KALUGA JAN ur. w 1889 r. w Podrzewiu, syn Stanisława i Marianny
Krzyżan. Wspólnie z bratem Józefem walczył w Powstaniu Wielko-
polskim w kompanii pniewskiej.

KALUGA JÓZEF ur. 9.03.1899 r. w Podrzewiu, syn Stanisława i Marianny.
Od 20.06.1917 r. do 20.12.1918 r. służył w 20. Pułku Artylerii Lekkiej w
Poznaniu. Uciekł z armii niemieckiej i 4.01.1919 r. wstąpił w szeregi po-
wstańcze. Walczył w kompanii pniewskiej, m. in. 26.01.1919 r. pod Ka-
mionną i Sierakowem. 8.02.1919 r. wcielony do 15. Pułku Piechoty w
Poznaniu, służył do 23.07.1922 r. Zwolniony do domu w stopniu sze-
regowca. Pracował w RZS Podrzewie. 

KAŁEK BRONISŁAW ur. 1899 r. w Podrzewiu, syn Stanisława i Anto-
niny Grygier. Był uczestnikiem walk powstańczych, jako ochotnik zgłosił
się do oddziałów pniewskich. 

KANTROWICZ WINCENTY brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. 

KĄKOL IGNACY ur. w 1900 r. w Ceradzu Dolnym, syn Andrzeja i Wik-
torii Mazurek. 

KĘSY JAN ur. w 1894 r. w Niewierzu, syn Jakuba i Józefy Frąckowiak. 

KLIŃSKI JÓZEF ur. 5.12.1895 r. w Zakrzewku, w rodzinie rolników Jad-
wigi i Franciszka. W czasie I wojny światowej powołany do wojska pru-
skiego, walczył na froncie rosyjskim. Brał udział w Powstaniu Wielko-
polskim, za co otrzymał Krzyż Powstańczy. Był rolnikiem, przejął gos-
podarstwo po rodzicach. Ożeniony z Józefą Kiersztan miał czworo dzie-
ci. Był działaczem samorządowym, radnym gminnym, członkiem Ko-
misji Opieki Społecznej. Na początku II wojny światowej został wy-
siedlony z rodziną do obozu przesiedleńczego w Łodzi, a następnie
do wsi Bukowski Las (gmina Sabin, pow. chełmski). Za patriotyczną
postawę zmaltretowany, zniszczył wszelkie odznaczenia, aby uchro-
nić rodzinę przed szykanami w czasach stalinowskich. Zmarł 18.09.1966
r., spoczywa na cmentarzu parafialnym w Dusznikach. 

KLUSKA JAN ur. w 1896 r. w Sędzinach, syn Rocha i Barbary Pia-
skowskiej. Jako ochotnik zgłosił się do oddziałów powstańczych w Buku.

KŁAK ANTONI ur. w 1884 r. Rolnik. Stopień wojskowy – starszy sze-
regowy. Mieszkał w Mieściskach. 

KOBIELA FRANCISZEK ur. w 1899 r. w Sędzinach, syn Antoniego i Mag-
dy Sobiak. 

KOCH HIERONIM walczył w Powstaniu Wielkopolskim.


