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Festyny rodzinne w gminie
– ssttrr  1100--1111 Przegląd Pieśni Ludowej i Biesiadnej

Zespołów KGW – ssttrr..  1144
WTZ na Igrzyskach 

w Szamotułach – ssttrr..  1122

Powitanie lata w Dusznikach
– ssttrr..  1166

Piknik Country
– ssttrr..  88

Odjazdowy Bibliotekarz
– ssttrr..  1199

10 sierpnia 2018, g. 19.00
Kościół parafialny w Dusznikach
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W 35. numerze Informatora…

Nareszcie wakacje! Tymi słowami wielu uczniów zakończyło rok
szkolny i rozpoczęło najbardziej wyczekiwane dwa miesiące w roku.
Lipiec i sierpień to czas odpoczynku dla dzieci i młodzieży. Dla rolni-
ków to wyjątkowy i intensywny w pracę okres zbioru plonów. Dla jed-
nych i dla drugich przygotowano wiele propozycji na odpoczynek
i ciekawe spędzenie wolnego czasu. 
Tradycyjnie, przełom lipca i sierpnia upłynie pod znakiem świętowa-
nia w ramach Dni Sękowa i Dni Podrzewia. Te kilka dni sprzyja integracji
sąsiadów i mieszkańców i jest świetnym sposobem na aktywne spę-
dzanie wolnego czasu. W połowie sierpnia odbędzie się kolejny kon-
cert organowy w kościele parafialnym w Dusznikach. W tym roku
gwiazdą koncertu będzie belgijski skrzypek Yossif Ivanov, a na pozy-
tywie – jak co roku – zagra Eugeniusz Wawrzyniak. Lato zakończy się

również muzycznie - trzecią już edycją End of Summer Festival w Dusz-
nikach.
W minionym miesiącu odbyło się wiele imprez na terenie gminy – pik-
ników i festynów rodzinnych, koncertów i festiwalów. W czerwcu miesz-
kańcy mieli wiele okazji do słuchania różnorodnej muzyki, m.in. na Pik-
niku Country, Przeglądzie Pieśni Ludowej i Biesiadnej Zespołów KGW
czy podczas koncertu z okazji powitania lata. Szczegóły znajdują się
w relacjach z wydarzeń.
Rodziców zainteresowanych zapisaniem dzieci na Zielone Wakacje za-
praszamy do zapoznania się z informacją w tej sprawie na str. 4. Zwra-
camy również uwagę rodziców dzieci uczących się w szkołach na nowy
program „Dobry start”, którego celem jest wsparcie domowych
budżetów na zakup niezbędnych artykułów szkolnych. Szczegółowe
informacje o tym świadczeniu znajdą Państwo na str. 5 Informatora.
Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji.   

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH
NA TERENIE DUSZNIKI W LIPCU I SIERPNIU 2018

MIEJSCOWOŚĆ DATA

Niewierz, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 12 lipca, 2 i 23 sierpnia (czwartek)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Sarbia, Wierzeja, Wilkowo 10 i 31 lipca, 21 sierpnia (wtorek)

Podrzewie, Sękowo, Wilczyna 6 i 27 lipca, 17 sierpnia (piątek)

Grzebienisko, Kunowo, Mieściska, Młynkowo 5 i 26 lipca, 16 sierpnia (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 

11 lipca, 1 i 22 sierpnia (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 

9 i 30 lipca, 20 sierpnia (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 każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Opłatę za odbiór odpadów komunalnych 
należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez Urząd Gminy w Dusznikach, w tytule podając
adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, z dopiskiem – opłata za odbiór odpadów.

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

INFO RMATOR
NR 32 | KWIECIEŃ 2018 GMINY DUSZNIKI
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Z prac Rady Gminy

Poprzedza je jednak ustalona procedura, 
w której ważną rolę odgrywa Komisja Rewi-
zyjna, Regionalna Izba Obrachunkowa czu-
wająca nad przestrzeganiem przepisów o ra-
chunkowości, jak również pozostałe komisje
stałe Rady. Każda z nich analizuje dokumen-
ty i przedstawia swoje stanowisko, które musi
być wzięte pod uwagę przez radnych przy
podjęciu decyzji. 30 maja br. Rada Gminy
Duszniki udzieliła Wójtowi absolutorium więk-
szością głosów (troje radnych było przeciw, je-
den radny wstrzymał się od głosu).
W maju odbyła się dodatkowa sesja nadzwy-
czajna, której celem było wprowadzenie zmian
w uchwałach dotyczących podziału gminy na
okręgi wyborcze i obwody głosowania. 
W czerwcu natomiast radni podjęli dziewięć
uchwał. Dwie dotyczyły zmian w tegorocznym
budżecie i aktualnej Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej. Radni podjęli decyzję o dofinan-
sowaniu inwestycji drogowej planowanej
przez Powiat Szamotulski. Kolejne dwie
uchwały dotyczyły ustalenia zasad usytuo-
wania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych na terenie gminy. Ich podjęcie było
związane z koniecznością dostosowania do no-
wych przepisów. Kolejną uchwałą nadano
nazwę ulicy w Grzebienisku – ul. Brzozowa.
Ostatnie trzy uchwały zostały przygotowane
przez Komunalny Zakład Budżetowy. Dwie 
z nich dotyczą zasad wynajmowania lokali ko-
munalnych oraz ich zbywania, natomiast jed-
na jest związana z nowymi przepisami w za-

kresie regulaminu dostarczania wody i od-
prowadzania ścieków na terenie gminy.
Komisja Rewizyjna, poza analizą wykonania
ubiegłorocznego budżetu, przeprowadziła
kontrolę wykorzystania środków finansowych
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Komisja Rolnictwa i Budżetu zajęła się tema-
tem utrzymania rowów melioracyjnych i cie-
ków wodnych, utrzymaniem dróg gminnych
oraz analizą ściągalności podatków 
i zadłużenia wobec gminy. W czerwcu na
swoje posiedzenie radni komisji zaprosili
przedstawiciela Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Wspólnie dyskutowano nad problemami w rol-
nictwie, suszą i zagrożeniami wynikającymi z

rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego po-
moru świń atakującego trzodę chlewną (ASF).
Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej
i Zdrowia spotkała się z dyrektorami szkół z te-
renu gminy w celu omówienia bieżącej sytuacji
w oświacie oraz członkami Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Pub-
licznego zajęła się natomiast podsumowaniem
działalności jednostek OSP w gminie oraz
kwestią gospodarowania odpadami. Na swo-
je posiedzenie radni zaprosili Zastępcę Ko-
mendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Szamotułach oraz przedstawicie-
la firmy LS Plus, która obsługuje wywóz od-
padów z terenu naszej gminy. 

Szczegółowe informacje znajdują się w pro-
tokołach z posiedzeń zamieszczonych na
stronie gminnej bip.duszniki.eu w zakładce
Baza Prawa Lokalnego. 

Radni głosują za udzieleniem absolutorium Wójtowi. Fot. Sławomir Chamczyk

Radni głosujący przeciw udzieleniu absolutorium. Fot. Sławomir Chamczyk

Dwa przedwakacyjne miesiące upłynęły radnym pracowicie. Tradycyjnie maj jest
miesiącem, w którym radni oceniają sprawozdanie finansowe i realizację budżetu
gminy za rok poprzedni. Jeśli ta ocena jest pozytywna, Rada udziela Wójtowi 
absolutorium. 
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Informator Gminy Duszniki AKTUALNOŚCI

W kwietniowym numerze Informatora zapowiadaliśmy 
rozpoczęcie remontów dróg na terenie gminy. Część z nich
została już zakończona, a kilka jest jeszcze w trakcie.

Ulica Osiedle Spółdzielców w Wilczynie została wykonana przez firmę
RDR Sp. z o.o. z Czerwonaka. Koszt realizacji remontu według umowy
wyniósł ponad 343 tys. zł. Inwestycja obejmowała wykonanie jezdni
o nawierzchni z kostki brukowej przepuszczalnej. Długość wyre-
montowanego odcinka to ok. 240 mb. Ten sam wykonawca odpowiadał
również za przebudowę ulicy Kasztanowej w Grzebienisku. Koszt re-
montu wyniósł ok.  293 tys. i obejmował wykonanie jezdni również 
z kostki brukowej o długości ok. 310 mb.

W Dusznikach długo wyczekiwaną inwestycją był remont ulicy Lipo-
wej. Wykonała go firma GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe z siedzibą
w Pniewach za kwotę ponad 509 tys. zł. Odcinek drogi o długości ok.
298 mb otrzymał nową nawierzchnię z betonu asfaltowego, wykonano

nowe chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej. Inwestycja obej-
mowała również usunięcie drzew rosnących wzdłuż ulicy Lipowej i po-
sadzenie nowych drzew gatunku Lipa drobnolistna rancho.

Przebudowa ulicy Wiśniowej w Sękowie została wykonana przez fir-
mę RENOMEX Sp. z o.o. sp. k. z Dusznik za kwotę ok. 236 tys. zł. Na-
wierzchnia drogi została wykonana z kostki brukowej betonowej. Całko-
wita długość odcinka to ok. 197 mb.

Aktualnie trwają jeszcze prace na drodze gminnej Wilczyna – Sękowo.
Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mos-
towych SA z Szamotuł. Prace obejmują przebudowę drogi na odcin-
ku około 814 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z prze-
budową zjazdów i chodników z kostki brukowej. Koszt tej inwestycji
zgodnie z umową to 1 mln 733 tys. zł. W Brzozie natomiast budowa-
na jest droga gminna z płyt betonowych PDTP. Długość odcinka to ok.
184 mb. Wykonawcą jest firma Renomex Sp. z o.o. Sp. K. z Dusznik. Koszt
wykonania robót to ok. 78 tys. zł.

Remonty 
dróg 

w gminie

Droga Sękowo - Wilczyna

ul. Spółdzielców w Wilczynie

ZIELONE WAKACJE
Informujemy, że w lipcu i sierpniu odbędą się cztery turnusy 
Zielonych Wakacji dla dzieci z terenu gminy Duszniki:

PODRZEWIE – 16 do 27 lipca
GRZEBIENISKO – 23 lipca do 3 sierpnia

NIEWIERZ – 30 lipca do 10 sierpnia
SĘDZINKO – 13 do 24 sierpnia
Uczestnicy Zielonych Wakacji będą mieli zorganizowany czas na miej-
scu, w świetlicach wiejskich. Organizatorzy przewidzieli również jed-
nodniowy wyjazd. Zainteresowanych udziałem dzieci w zajęciach pro-
simy o kontakt z sołtysem miejscowości, w której organizowany jest
wybrany turnus. 
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Informator Gminy DusznikiAKTUALNOŚCI

ul. Kasztanowa w Grzebienisku

ul. Lipowa w Dusznikach

ul. Wiśniowa w Sękowie

Przebudowa drogi w Brzozie

1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja
2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu
„Dobry start”. 

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie przysługuje dziecku lub osobie uczącej się w: szkole podstawowej, dotychcza-
sowym gimnazjum; szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej;
szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki; w młodzieżowym
ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wy-
chowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.
Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego,
do ukończenia:
• przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
• przez niepełnosprawne dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia 

Świadczenie w wysokości 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok
szkolny jest niezależne od dochodu rodziny.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach zaprasza do składania wniosków
w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2018 r. - wejście główne do GOPS - ul. Jana Pawła II
8, 64-550 Duszniki. Druki wniosków dostępne są w siedzibie GOPS.

Wniosek o świadczenie „Dobry start” można również złożyć elektronicznie już od 1 lipca 2018r.
poprzez:
– stronę empatia.mrpips.gov.pl
– bankowość elektroniczną.

UWAGA !!!
Wniosek o świadczenie „Dobry start” należy złożyć najpóźniej 30 listopada 2018 r. 
Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

INFORMACJA O PROGRAMIE
„DOBRY START”
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Kalendarz wydarzeń w lipcu i sierpniu:

KULTURAInformator Gminy Duszniki

DDNNII  SSĘĘKKOOWWAA  
TTeerrmmiinn:: 27-29 lipca 2018 r.  
28.07.2018 koncert zespołu Power Play
Szczegóły wkrótce na plakatach. 

DDNNII  PPOODDRRZZEEWW IIAA
TTeerrmmiinn:: 3-4 sierpnia 2018 r. 
4.08.2018 koncert zespołu Basta
Szczegóły wkrótce na plakatach.

KKOONNCCEERRTT  OORRGGAANNOOWWYY
TTeerrmmiinn:: 10 sierpnia 2018 r., 
godz. 19.00
Kościół parafialny w Dusznikach

EENNDD  OOFF  SSUUMMMMEERR  
FFEESSTT IIVVAALL  ##33
TTeerrmmiinn:: 25 sierpnia 2018 r. 
Szczegóły wkrótce na plakatach. 

Kalendarz wydarzeń w lipcu i sierpniu
2266  ssiieerrppnniiaa  ––  TTuurrnniieejj  PPiiłłkkii  NNoożżnneejj  nnaa  „„PPoożżeeggnnaanniiee  WWaakkaaccjjii””

Orlik w Dusznikach , start o godzinie 10:00
Zgłoszenia pod tel. 506 139 351.

Zajęcia stałe
W okresie wakacyjnym odbywają się tylko zajęcia „Aktywny Senior” 

i „Trenuj z nami”, zz  wwyyjjąąttkkiieemm  ddnnii  22--1199  lliippccaa  oorraazz  66--2200  ssiieerrppnniiaa.
TRENUJ Z NAMI - wtorek 19:30, środa 20:00, czwartek 18:15

AKTYWNY SENIOR - wtorek 18:30, środa 19:00, czwartek 17:15.
Miejsce: sala sportowa przy ul. Broniewskiego w Dusznikach

SPORT

ZZaappoowwiieeddźź  nnaa  wwrrzzeessiieeńń::
DDoożżyynnkkii  GGmmiinnnnee  22001188  
Już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Duszniki na doroczne święto
plonów, które w tym roku odbędzie się w sobotę, 88  wwrrzzeeśśnniiaa w Dusznikach. 
Szczegóły wkrótce na plakatach.  

ZZaajjęęcciiaa  ttaanneecczznnee
Od września, dzieci i młodzież w wieku 5-12 lat zapraszamy na zajęcia
taneczne. Zapisy przyjmowane są do 31 sierpnia, osobiście 
w Bibliotece w Dusznikach. 
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Informator Gminy DusznikiKULTURA



Informator Gminy Duszniki RELACJA Z ...

W minioną sobotę kolejny raz Duszniki
były stolicą muzyki country. Na scenie 
w dusznickim parku bawili publiczność
Paweł Bączkowski i zespół The Gold 
Country & Roll Band. Muzykom towa-
rzyszyli młodzi artyści. Wzorem lat 
minionych doszło do przybliżenia
różnych gatunków muzycznych. 

Tym razem na scenie wystąpiła grupa z Mu-
rowanej Gośliny – Swoja Wiara – która zagrała
szlagiery podwórkowe. Imprezie towarzyszył

zespół CATAWBA, który najpierw przybliżył
zgromadzonym tańce indiańskie, a później
uczył tańca liniowego. Zespół przygotował
również wioskę indiańską z atrakcjami dla dzie-
ci. Swoje stoisko miało również Radio Poznań,

które kolejny raz sprawowało patronat me-
dialny nad imprezą. Organizatorami imprezy
byli: Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji
Kultury w Duszniki oraz Gmina Duszniki. 

III Festiwal Muzyki Country „Chcemy Country” 
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Informator Gminy DusznikiRELACJA Z ...

21 i 22 czerwca br. odbyły
się uroczystości zakończe-
nia roku szkolnego 
w szkołach z terenu gminy
Duszniki. W czwartek
żegnano absolwentów 
oddziałów gimnazjalnych
dusznickiej szkoły, 
natomiast w piątek gim-
nazjalistów z Grzebienis-
ka oraz uczniów wszyst-
kich szkół podstawowych. 

Każdej uroczystości towarzyszyło wręczenie świadectw z wyróżnieniem
oraz nagród za szczególne osiągnięcia zdobyte w minionym roku szkol-
nym. W każdej uroczystości uczestniczył Wójt Roman Boguś, który ufun-
dował nagrody dla najlepszych absolwentów kończących gimnazjum
w Dusznikach i w Grzebienisku. Ponadto, wspólnie z kadrą nauczycielską
wręczył nagrody i gra-
tulacje najlepszym
sportowcom ze szkoły
w Dusznikach. Wójt po-
dziękował również
uczniom, którzy pełni-
li funkcję radnych
Młodzieżowej Rady
Gminy Duszniki. Radni
i ich opiekunowie
otrzymali od Wójta pa-
miątkowe koszulki 
z herbem gminy.

Zakończenie roku
szkolnego w gminie

Absolwenci gimnazjum w Dusznikach

Członkowie Rady Młodzieży z Wójtem, Dyrektorem i opiekunem

Zakończenie roku w Dusznikach

Szkoła Podstawowa w Sędzinku

Najlepsi sportowcy z SP Duszniki z Wójtem, Dyrektorem i trenerem

Zakończenie roku w gimnazjum w Grzebienisku

Taniec abolwentów z Dusznik

Gratulacje Wójta dla gimnazjalistów 
w Grzebienisku
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Informator Gminy Duszniki RELACJA Z ...

W ostatnich tygodniach w kilku miejscowościach naszej gminy
odbyły się festyny adresowane do całych rodzin, szczególnie
dzieci, które 1 czerwca obchodziły swoje święto. 

Maraton imprez dla rodzin rozpoczął Ceradz Dolny 27 maja. Sołtys wsi wraz
z radą sołecką przygotowali dla mieszkańców mnóstwo atrakcji, m.in. dmu-
chańce, konkursy i zabawy. Dzieci mogły skosztować waty cukrowej, a star-
si wziąć udział w loterii fantowej.
W Grzebienisku mieszkańcy bawili się 9 czerwca. Organizatorzy zapew-
nili wiele form rozrywki. Był kram z zabawkami, domowe wypieki,
kiełbaski z ogniska i wiele animacji dla dzieci. 
W niedzielę 10 czerwca w Dusznikach odbył się festyn „Postaw na rodzi-
nę”. Miejscowy stadion wypełnił się feerią barw za sprawą balonów oraz
radością zarówno dzieci, jak i ich opiekunów. Dla najmłodszych przygo-
towano szereg darmowych atrakcji, takich jak np. dmuchane zjeżdżalnie
czy trampoliny. Odważniejsi mogli zmierzyć się z tyrolką, czyli ze specjalnym

rodzajem zjazdu linowego. Każdy chętny mógł również spróbować
swoich sił na ściance wspinaczkowej. Jako że festyn skierowany był do
całych rodzin, nie mogło zabraknąć zabaw i gier integrujących różne po-
kolenia. Młodsi uczestnicy mogli rywalizować z dorosłymi, m.in. w bad-
mintonie. Odpoczynkiem od wrażeń sportowych była fotobudka, w któ-
rej można było uwiecznić swoją twarz rozpromienioną uśmiechem. W im-
prezie uczestniczyli również Policjanci z Komendy Powiatowej Policji 
w Szamotułach oraz Posterunku Policji w Dusznikach, którzy przeprowadzali
konkursy o bezpieczeństwie i rozdawali najmłodszym kamizelki odbla-
skowe, ufundowane przez Urząd Gminy Duszniki. Strażacy z Pniew i z Dusz-
nik przygotowali pokazy samochodów strażackich. Ze względu na wa-
runki atmosferyczne dużą popularnością cieszyła się kurtyna wodna. 
Organizatorami imprezy byli Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Dusznikach, Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kul-
tury w Dusznikach oraz Urząd Gminy Duszniki. 
Z kolei mieszkańcy Sękowa bawili się 16 czerwca. Były konkursy 

Z myślą o dzieciach i rodzinach - festyny rodzinne w gminie
ChEłMINKO

GRZEBIENISKO
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z nagrodami, malowanie twarzy, darmowe kiełbasy. Wieczorem starsi miesz-
kańcy bawili się na zabawie tanecznej. 
17 czerwca sołtys Chełminka wraz z radą sołecką zaprosili na piknik ro-
dzinny, na którym miały miejsce występy artystyczne dzieci i młodzieży

oraz różnego rodzaju animacje. Niemałą atrakcję stanowiły motocykle,
którymi przyjechali motocykliści zrzeszeni w lokalnym stowarzyszeniu.
Wieczorem odbyła się zabawa taneczna z zespołem Power Activ. 
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Już po raz siedemnasty Powiatowe
Igrzyska Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej w Szamotułach 
zgromadziły zawodników z całego 
powiatu. Jak co roku frekwencja 
dopisała, w kilku konkurencjach 
zmierzyło się około dwustu osób. 

Wśród nich nie zabrakło reprezentantów
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dusznikach. Za-
wody, które odbyły się 26 maja, organizowa-
ne były przez Stowarzyszenie Społeczne Na
Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski, Ze-
spół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy 
w Szamotułach i Zespół Szkół nr 3 w Szamo-

tułach. Imprezie towarzyszyła ogromna radość
i duch sportowej rywalizacji. Wśród kibiców
dusznickiej drużyny był Wójt Roman Boguś,
który miał przyjemność wręczać zwycięzcom
medale i nagrody. 

Tekst i zdjęcia: WTZ Duszniki

WTZ Duszniki na Powiatowych Igrzyskach
w Szamotułach
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W sobotnie popołudnie 16 czerwca na Polanie „Czarny Bocian”
w Dusznikach odbyła się impreza dogtrekkingowa pod nazwą
DOGszniki Trekking. Już od godzin porannych na polanie
można było dostrzec pierwszych zawodników wraz ze
swoimi czworonożnymi podopiecznymi. 

Krótko po godzinie 10:00 lista zawodników
została zamknięta i nastąpiło otwarcie biegu.
Tego dnia uczestnicy mieli do wyboru dwie
trasy: Szybką Piątkę na 5 km oraz Krętą Dy-
chę na 10 km. Zadaniem zawodników było
odnalezienie wszystkich punktów kontro-
lnych zaznaczonych na mapie oraz jak naj-
szybszy powrót na metę. Po 3 godzinach zma-
gań poznaliśmy najlepsze drużyny oraz za-
wodników w obu kategoriach. Dystans 5 km naj-
szybciej pokonali Magdalena Piątyszek i Andrzej Bu-
dych z psem Burpee, drugą lokatę wywalczyli Emilia, Ma-
ciej oraz Adam Andrzejewscy z Rubym. Na trzecim miejscu znaleźli się Ju-

lita Braeuer i Karol Kurdek z Opasem. Krętą Dychę z kolei naj-
szybciej pokonał Jakub Napierała, a towarzyszył mu Roki. Dru-
gie miejsce wywalczyła Dagny Effenberg wraz ze Skuterem.

Trzecie miejsce ex aequo zajęli Karolina Zadrożna z Rakshą oraz
Ada Barton i Michał Lazarowicz z Argonaute. Wszyscy uczest-

nicy otrzymali pamiątkowe medale, natomiast zwycięzcy upominki
i nagrody ufundowane przez Gabinet Weterynaryjny VETICUS z Pniew

i Urząd Gminy Duszniki.

Dogtrekking w Dusznikach

W dniach 16-17 czerwca  na stadionie
AZS w łodzi odbyła się XXIV edycja
Ogólnopolskich Finałów „Czwartków
Lekkoatletycznych ”. 

W tegorocznym Finale Czwartków wystar-
towało blisko 2000 młodych sportowców -
najlepszych lekkoatletów z klas IV - VI szkół
podstawowych. Uczestnicy reprezentowali
w sumie 83 miasta - ośrodki organizujące
miejskie Czwartki Lekkoatletyczne. W im-
prezie tej wzięła również udział uczennica
Szkoły Podstawowej z Dusznik Julia Nobik,
która w finale konkursu skoku w dal zajęła III
miejsce z wynikiem 5,11 m. 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Pluciński, UKS
Olimp/SP Duszniki

III miejsce Julii Nobik w skoku w dal w Ogólnopolskim
Finale Czwartków Lekkoatletycznych
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Po wspólnym odśpiewaniu
„W Szamotulskiej Ziemi” –
piosenki, która stanowi
hymn przeglądu – Wójt Ro-
man Boguś dokonał otwar-
cia imprezy. W tym muzycz-
nym święcie Gminę Duszniki
reprezentowały: Kapela Nowa-
ków, Zespół Pieśni i Tańca Pier-
wiosnek, Niewierzanka, Duszni-
czanka, Podrzewianka i Radość 
z Chełminka. Ponadto, wystąpiły ze-

społy: Modrzanki, Błękitne Ka-
mizelki, Chojanki, Rożnowia-
nie, Chełmianki, Lubaszanki
oraz Kapela Koźlarska Koźlary.
Wszystkie zespoły otrzymały

okolicznościową statuetkę oraz
dyplom. 

Biesiadę muzyczną zakończył wy-
stęp zespołu Kamraty, który zapre-

zentował swoją bogatą i różnorodną
muzykę. I tym razem okazało się, że muzy-

Duszniczanka, fot. Jerzy Jabłoński Niewierzanka

Duszniczanka, fot. Jerzy Jabłoński Pierwiosnek, fot. Jerzy Jabłoński
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27. Przegląd Pieśni Ludowej i Biesiadnej  

16 czerwca przy
pięknej i słonecznej pogo-

dzie odbył się w dusznickim
parku 27. Przegląd Pieśni Ludo-
wej i Biesiadnej Zespołów KGW.
Tradycyjnie patronat objął Sta-

nisław Kalemba – były minister rol-
nictwa i poseł na sejm. Patron na
przegląd przyjechał z akordeo-

nem, na którym od czasu
do czasu przygry-

wał. 
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Podrzewianka, fot. Jerzy Jabłoński

Pani Janina Wichura-Urbaniak obchodziła w maju 96. rocznicę urodzin. 
Jubilatka urodziła się 22 maja 1922 roku. Jej ojciec posiadał warsztat kołod-
ziejski, a za mąż wyszła za krawca. W czasie wojny przebywała w Dusznikach. 

Urodziła pięcioro dzieci, a także doczekała się ośmioro wnucząt, jedenaścioro prawnucząt
i jednej praprawnuczki. Jest osobą bardzo pogodną, a przy tym posiada niezwykłą pa-
mięć oraz niespotykany dar opowiadania. Przez trzynaście lat udzielała się w miejscowym
Kole Gospodyń Wiejskich jako przewodnicząca. Należała do Gminnego Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci i była współzałożycielką pierwszego we wsi ogródka jordanowskiego. Była
również organizatorką wielu zabaw i spotkań wiejskich. 
Sołtys i Rada Sołecka w Wilkowie życzy z tej okazji Pani Janinie dużo zdrowia na dalsze
lata, nieustającej pogody ducha i wspaniałego rodzinnego ciepła.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Sołtysa wsi Wilkowo

Najstarsza mieszkanka Wilkowa
ukończyła 96 lat!

ka łagodzi obyczaje i łączy ludzi. Plac przed
sceną stał się bowiem miejscem tańców. Wy-
stęp Kamratów, okraszony licznymi dowci-
pami, był również doskonałą okazją do poz-
nania gwary śląskiej. Tuż po wybrzmieniu
ostatnich ludowych i biesiadnych dźwięków,
sceną zawładną DJ Lex, który bawił duszniczan
do północy. 
Organizatorem przedsięwzięcia była Biblioteka
Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusz-
nikach. Współorganizatorami byli: Gmina
Duszniki i Starostwo Powiatowe w Szamo-
tułach. 

Zespołów KGW
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Powitanie Lata za nami. W piątkowy
wieczór 22 czerwca  w Dusznikach miał
miejsce koncert gwiazdy muzyki Disco
Polo – CAMASUTRy. Zarówno koncert
jak i zabawa taneczna zgromadziła 
w dusznickim parku prawdziwe tłumy. 

Z zespołem na scenie spotkał się 
Wójt Roman Boguś i dyrektor BPiCAK’u 

Ewa Świerkiel-Szymańska.

POWITANIE lATA W DUSZNIKACH
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6 czerwca odbył się piknik 
rodzinny - niezwykle radosne
„święto rodzinne”, które zinte-
growało środowisko Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Duszni-
kach z rodzinami podopiecz-
nych oraz zaproszonymi gość-
mi. W pikniku wziął również
udział Wójt Roman Boguś. 

Wszyscy ochoczo uczestniczyli 
w konkurencjach, tańcach i biesia-
dzie. Zmierzono się z przeciąga-
niem liny, rzutami lotką, rzutami do
celu, grą w badmintona i skakanką.
Najbardziej jednak zintegrowała
wszystkich „Makarena”. Na każdą
rodzinę czekał pamiątkowy dy-
plom. 
Impreza była okazją dla pod-
opiecznych Warsztatu do zapre-
zentowania się rodzicom i gościom.
Występ rozpoczęto inscenizacją do
wiersza Jana Brzechwy „Na straga-
nie”. Poza dobrą grą aktorską, można było podziwiać kolorowe stroje, które powstały w pracowni krawiecko-dziewiarskiej. Dziewczyny za-
prezentowały się także w żywiołowym tańcu. Niezwykłą niespodziankę przygotowało Dusznickie Stowarzyszenie Motocyklistów, które udo-
stępniło swoje maszyny. Można było zobaczyć różne motory, usiąść na nich, a nawet skorzystać z krótkiej przejażdżki. Motocykliści zintegrowali
się z uczestnikami pikniku i chętnie wzięli udział w konkurencjach i tańcach. Tekst i zdjęcia: WTZ Duszniki 

I Integracyjny Piknik Rodzinny OSTOI
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24. maja Cynamon zaśpiewał na festiwalu Śremsong. W jego
składzie znalazły się tym razem same dziewczyny - Jagoda
Jankowiak, Gabrysia Szczechowiak, Ula Niklas, Monika
Flaum, Zuza Stachowiak oraz absolwentka naszej szkoły -
Monika Bździak, która wraz z nauczycielką Beatą Wszołą
przygotowywała zespół. 

Cynamon wystąpił w najstarszej grupie, razem z licealistami i stu-
dentami. Dziewczyny brawurowo wykonały utwór „Po prostu jaśniej”.
Poza tym, Jagoda, Zuza i Monika Bździak zaśpiewały solo. W sumie zdo-
były 3 wyróżnienia - jedno jako zespół, a Jagoda i Monika za wystę-
py solowe. Monika Bździak dostała również nominację do występu na
koncercie galowym. Warto dodać, że tego dnia na śremskim rynku od-
było się spotkanie członków przeglądu z Prezydentem Andrzejem Dudą.

Tekst: SP Grzebienisko, zdjęcia: Renata Chuchracka

Trzy wyróżnienia na  XXVII ŚREMSONGU

W czwartek 14 czerwca odbył się
kolejny Rajd Terenowy Szkół

Gminy Duszniki. Rywalizo-
wały w nim drużyny złożone
z uczniów ze szkół z 
Grzebieniska, Dusznik 
oraz Sędzinka.

Pomysł rajdu narodził się 3 lata
temu. Po pierwszych udanych za-

wodach organizatorzy postanowili
kontynuować tę rekreacyjną formę za-

bawy i nauki dla dzieci i młodzieży. Każda
drużyna na starcie otrzymywała mapkę z trasą do pokonania. Uczest- nicy musieli odnaleźć punkty kontrolne oraz odpowiedzieć na pyta-

nia, które przy nich znaleźli. Tematyka pytań i zagadnień dotyczyła in-
formacji na temat gminy Duszniki. Na mecie uczniowie rywalizowali
także w konkurencjach sportowych. Po zakończeniu wszystkich kon-
kurencji odbyło się podsumowanie i wręczenie pucharów oraz nagród. 
W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa z Grze-
bieniska. Drugie miejsce zajęła drużyna z Dusznik, a trzecią lokatę
uczniowie z Sędzinka. Wśród oddziałów gimnazjalnych rywalizacja to-
czyła się pomiędzy dusznicką drużyna, a ekipą gospodarzy - Grze-
bieniskiem. Minimalnie lepsi okazali się być uczniowie z Dusznik. 

W oficjalnym zakończeniu III Rajdu Terenowego Szkół Gminy Duszniki
wzięli udział: Wójt Gminy Duszniki Roman Boguś oraz dyrektor Biblioteki
Publicznej i Centrum Animacji Kultury Ewa Świerkiel-Szymańska. 

RELACJA Z ...

UCZNIOWIE WZIęLI UDZIAŁ W RAJDZIE
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W sobotę 26 maja miłośnicy książek i rowerów
(w tym roku 51 osób) dołączyli po raz szósty
do ogólnopolskiej akcji "Odjazdowy Biblio-
tekarz". Od godziny 9.00 na boisku Szkoły
Podstawowej w Grzebienisku uczestnicy 
rajdu odbierali plakietki startowe. 

Po przypomnieniu regulaminu, zasad poruszania
się po drogach i podzieleniu na grupy rowerzyści wy-
ruszyli w stronę Sarbii. Jadąc przez Młynkowo grupa skie-
rowała się polną drogą do Kunowa. Na boisku przy dawnej
szkole można było nieco odpocząć i uzupełnić kalorie. Były też
książki. W tym roku legendy polskie, seria "Zdarzyło się w Polsce" oraz
"Ale historia...". Dalej trasa wiodła do Grzebieniska, do siedziby Kur-
kowego Bractwa Strzeleckiego. Tam uczestnicy rajdu poznali historię

Bractwa i zmierzyć się na strzelnicy, gdzie spe-
cjalnie dla nich został zorganizowany "Od-
jazdowy Turniej Strzelecki". Ze strzelnicy ro-
werzyści wrócili na szkolne boisko, gdzie
niezawodni strażacy przygotowali ognisko.
Można było wymienić się książkami, od-

począć, usmażyć kiełbasę. Na koniec odbyło
się losowanie nagród dla wszystkich uczest-

ników rajdu. Pogoda dopisała, nastroje rów-
nież. Po raz kolejny można było się przekonać jak

pięknie jest w najbliższej okolicy, że wystarczy
wyjść z domu, wsiąść na rower, patrzeć, słuchać, wdy-

chać...  Więcej informacji i zdjęć można znaleźć na stronie szkoły  szko-
lagrzebienisko.edupage.org 

Tekst i zdjęcia: Paulina Tepper - bibliotekarka szkolna

Odjazdowy Bibliotekarz w Grzebienisku

12 czerwca w Urzędzie Gminy Duszni-
ki odbyło się ostatnie spotkanie 
Młodzieżowej Rady Gminy Duszniki.
Kadencja Rady, dzięki której młodzież
uczy się demokracji i samorządności,
trwa 1 rok. We wrześniu odbędą się
kolejne wybory na trzecią kadencję.

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Mikołaj
Patela, który podsumował roczną działalność
Rady i podziękował władzom gminnym za
współpracę. Omówiono m.in. działania
związane z przygotowaniami do obcho-
dów 100. rocznicy Odzyskania Niepo-
dległości  oraz przyjęcia patrona Powstań-
ców Wielkopolskich przez Szkołę Podsta-
wową w Dusznikach. Obecny na posiedze-
niu Wójt Roman Boguś podziękował młodzieży za pomysły i współpracę. Podkreślił, że Rada Młodzieży entuzjastycznie wsparła ideę udo-
stępnienia dla mieszkańców zabytkowego kościoła ewangelickiego. Efektem realizacji tego pomysłu była „Noc muzeów”, która odbyła się
19 maja br. Tego wieczoru budynek odwiedziło ponad 700 osób.
Spotkanie zakończono życzeniami  udanych wakacji i niezapomnianych wrażeń, a absolwentom szkoły Wójt złożył życzenia sukcesów 
w nowych szkołach.

Ostatnie spotkanie Młodzieżowej Rady 
drugiej kadencji

RELACJA Z ...



Mieszkańcy Gminy Duszniki 
w Powstaniu Wielkopolskim 

KONIECZNY BRONISŁAW ur. 9.06.1891 r. w Gor-
goszewie (parafia Bytyń). Brał udział w I wojnie
światowej. Zmobilizowany do wojska pru-
skiego walczył na froncie francuskim. Brał
udział w bitwie pod Verdun. Był w stopniu
starszego leutnanta. Po ciężkich przeżyciach
z uszczerbkiem na zdrowiu został zwolniony
do domu. Chciał ponownie zgłosić się do jed-
nostki. Razem z bratem Łukaszem zgłosił się
do Powstania Wielkopolskiego. Został przy-
dzielony do 7. Pułku Artylerii. Brał udział 
w walkach na poznańskiej Ławicy. W 1919
r. powrócił do domu. Z zawodu był kamie-
niarzem – robił drogi brukowe z kamienia. W 1920
r. ożenił się z Franciszką z d. Górna. Zamieszkali w Wil-
kowie. Prowadzili gospodarstwo rolne. Wychowali sześcioro
dzieci. W czasie II wojny światowej rodzina została wysied-
lona do Generalnej Guberni, w okolice Chełma nad Bugiem.
Syn Bronisława, Czesław, był w obozie w Oświęcimiu, a dwie z pięciu
córek były deportowane do prac w gospodarstwach rolnych na tere-
nie III Rzeszy. Szczęśliwe wszyscy wrócili z wygnania w 1945 r. do swo-
jego majątku w Wilkowie. Bronisław udzielał się w życiu wsi. Był pre-
zesem OSP oraz działał w Kółku Rolniczym. Był członkiem ZBOWiD. Zos-
tał odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym oraz Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W Wilkowie mieszkał do
śmierci. Zmarł 28.09.1977 r. 
Został  pochowany na cmentarzu św. Krzyża w Buku. Odznaczenia Bro-
nisława Koniecznego zostały przekazane do Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie. 

KONIECZNY ŁUKASZ
ur. 10.10.1897 r., brat Bronisława.
W Powstaniu Wielkopolskim
walczył m.in. na Ławicy w 7.
Pułku Artylerii. Był więziony 
w lochach fortu VII i razem z in-
nymi więźniami poddany eks-
terminacji przez zagazowanie.
Cudem ocalał, ale do końca życia
oddychał tylko jednym płucem. Dożył niemal stu lat. 

KORBAS JÓZEF ur. w 1898 r. w Sędzinach, syn Marcina i Elżbiety Ada-
miak. 

KOSICKI  ANTONI urodzony 19.05.1895 r. w Woźnikach (pow. no-
wotomyski), syn Wawrzyńca i Marianny z domu Migdałek, właścicie-
li gospodarstwa rolnego we Wierzei. 
Na wieść o wybuchu powstania,  29 grudnia wraz z braćmi  Marcinem
i Leonem udał się do Buku, gdzie zawiązany był już komitet werbun-
kowy. 

Bracia Kosiccy zostali wcieleni do formującej się kompanii bukowskiej.
Po złożeniu przysięgi, z bronią w ręku, pomaszerowali w kierunku Opa-

lenicy. Tam zakwaterowani zostali na terenie Cukrow-
ni. Wraz z oddziałem o nazwie Baon II Grupy Za-
chodniej wyruszyli w kierunku Zbąszynia

i dołączyli do kompanii poznańskiej i opale-
nickiej. Do Zbąszynia dotarli 11 stycznia. 

Antoni Kosicki w oddziałach powstańczych wal-
czył do 25.01.1919 r. Wrócił do Wierzei, do ro-
dzinnego domu, gdzie byli już jego bracia.
Ożenił się z Pelagią z Sobańskich, miał trzech sy-

nów: Henryka, Arkadiusza i Mariana. Osiedlił się
na stałe w Grzebienisku. Był wzorowym rol-
nikiem. W latach 1945-55 pełnił funkcję sołty-

sa. Był radnym Gromadzkiej Rady Narodowej w Grze-
bienisku. Brał czynny udział 

w pracach społecznych na terenie gromady. Został członkiem
ZBoWiD, początkowo Koła w Buku, a następnie przeniesiony do

Koła w Grzebienisku. 
Za walki w Powstaniu został odznaczony Krzyżem Waleczności,

w roku 1958 Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, w roku 1969
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1972 r. został mia-
nowany podporucznikiem Powstania Wielkopolskiego. Zmarł w 1982
r. i spoczął na cmentarzu parafialnym w Ceradzu Kościelnym. 

KOSICKI lEON brat Antoniego, ur. 1891 r., syn Wawrzyńca i Marian-
ny.  Był członkiem Rady Ludowej w Buku, odpowiedzialnym miedzy
innymi za utrzymanie w polskich rękach przejętych przez powstań-
ców urzędów. Jako plutonowy walczył oddziałach powstańczych. Od-
znaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Waleczności,
Medalem Niepodległości. Zamieszkał na stałe w Szamotułach, gdzie
zmarł w 1965 r. 

KOSICKI MARCIN ur. 13.10.1898 r. w Woźnikach; syn Wawrzyńca i Ma-
rianny, brat Antoniego i Leona w Kompanii Bukowskiej szeregowiec
2. Pułku Strzelców Wielkopolskich, walczył pod Zbąszyniem 29.12.1918r.
– 4.01.1919 r. Z zawodu był rolnikiem. Stopień wojskowy – starszy sze-
regowy. Mieszkał we Wierzei. 

KOTlAREK STANISŁAW ur. w 1898 r. w Dusznikach, powstaniec wiel-
kopolski. 

KOTlIŃSKI IGNACY ur. w 1902 r. w Podrzewiu, syn Teodora i Wikto-
rii Frąckowiak. 

KOTlIŃSKI JÓZEF ur. w 1891 r. w Dusznikach, syn Teodora – szewca
i Wiktorii z domu Frąckowiak. Jako przedstawiciel gminy Duszniki, zos-
tał – obok Sylwestra Turkota, Szczepana Barczewskiego, Edmunda Ja-
niszewskiego, Henryka Łączkowskiego i Steinborna – członkiem Po-
wiatowej Rady Ludowej, która utworzyła się 
20.11.1918 r. w Szamotułach. 

KOTlIŃSKI WAlENTY ur. w 1889 r. w Podrzewiu, syn Teodora i Wik-
torii Frąckowiak. 


