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Serdecznie witamy wszystkich czytelników w pierwszym wydaniu
Informatora w 2019 roku. W tym roku ferie zimowe w Wielkopolsce
przypadły na drugą połowę stycznia. Dzieci i młodzież, które zos-
tają w tym czasie w domach, zachęcamy do aktywnego spędze-
nia ferii i wzięcia udziału w zajęciach kulturalnych i sportowych przy-
gotowanych przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury.
Więcej informacji o ofercie na ferie znajdą Państwo na kolejnych
stronach Informatora.

Grudzień obfitował w wiele imprez i spotkań z udziałem miesz-
kańców. Relacje z tych wydarzeń zamieściliśmy w drugiej części In-
formatora. Kolejne, 40. wydanie Informatora, poświęcimy nowe-
mu budżetowi gminy na 2019 rok. Już teraz serdecznie zachęca-
my do lektury.
Z okazji rozpoczętego Nowego 2019 Roku życzymy Państwu
zdrowia, pomyślności i spełnienia marzeń.

Redakcja

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH
NA TERENIE GMINY DUSZNIKI W STYCZNIU 2019

MIEJSCOWOŚĆ DATA

Niewierz, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 17 stycznia (czwartek)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Sarbia, Wierzeja, Wilkowo 16 stycznia (środa)

Podrzewie, Sękowo, Wilczyna 10 i 31 stycznia (czwartek)

Grzebienisko, Kunowo, Mieściska, Młynkowo 9 i 30 stycznia (środa)

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 

24 stycznia (czwartek)

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 

15 stycznia (wtorek)

STYPENDIA DLA 
UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

Rusza�kolejna�edycja�przyznawania�stypendiów
dla�uzdolnionych�uczniów.�O�stypendium�mogą�się
ubiegać�uczniowie�szkół�podstawowych�(od�klasy
IV�wzwyż,�w�tym�uczniowie�oddziałów�gimnazjal-
nych)�oraz�uczniowie�szkół�ponadpodstawowych�i
ponadgimnazjalnych,�którzy�zamieszkują�na�tere-
nie�Gminy�Duszniki.�

Nagroda może zostać przyznana za wysoką średnią na koniec semestru (minimum 5,4 w szkole podstawowej i minimum 5,2 w gimnaz-
jum) oraz za szczególne osiągnięcia naukowe, tj. jedno z pierwszych trzech miejsc przedmiotowego konkursu lub olimpiady na szczeb-
lu ogólnopolskim lub wojewódzkim. Stypendium ma formę nagrody pieniężnej od 100 zł do 500 zł. Szczegółowe informacje zawiera uchwała
stypendialna (uchwała nr XXXIX/280/17 z 27.06.2017 r.). Treść tej uchwały oraz formularz wniosku znajdują się na stronie internetowej
Gminy Duszniki www.duszniki.eu w zakładce „Strefa Mieszkańca / Stypendia dla uzdolnionych uczniów”. Wnioski można również otrzy-
mać w urzędzie gminy oraz w sekretariatach szkół. 

Termin składania wniosków za I semestr roku szkolnego 2018/2019 upływa
11 stycznia 2019 r., piątek

Miejsce składania: sekretariaty szkół i/lub Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1 w Dusznikach – Biuro Obsługi Interesanta.

INFO RMATOR
NR 32 | KWIECIEŃ 2018 GMINY DUSZNIKI
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Nowa�Rada,�wybrana�w�październiko-
wych�wyborach�samorządowych,�od-
była�już�cztery�sesje:�dwie�w�listopadzie
i�dwie�w�grudniu�ubiegłego�roku.

Na pierwszej z nich wybrano Przewod-
niczącego Rady i jego zastępcę. Przypomnij-
my, że funkcje te pełnią Ryszard Pacholak (Prze-

wodniczący) i Marzena Frąckowiak (Wice-
przewodnicząca). Na drugiej sesji powołano
członków pięciu komisji Rady i wybrano prze-
wodniczących każdej z nich (składy komisji w
ramce obok). W listopadzie radni ustalili rów-
nież wynagrodzenie Wójta oraz stawki po-
datku rolnego i od środków transportowych.
Co ważne szczególnie dla rolników z terenu
gminy to fakt obniżenia ceny skupu żyta w
2019 roku. Wartość ta jest podstawą do usta-
lenia wysokości podatku rolnego. W 2019
roku będzie ona wynosić  52,40 zł za dt i bę-
dzie niższa od ubiegłorocznej o prawie 2 zł za
dt (dt = decytona, dawniej kwintal czyli 100
kg).

Pod koniec grudnia ubiegłego roku Rada
Gminy Duszniki przyjęła najważniejszą
uchwałę dla funkcjonowania gminy czyli
BUDŻET GMINY na 2019 r. Zanim to jednak
uczyniła, radni spotkali się na posiedzeniu
wspólnym wszystkich komisji, które odbyło się
10 grudnia 2018 r. Przez kilka godzin, punkt po
punkcie, omawiano projekt budżetu, zapla-
nowane dochody i wydatki oraz inwestycje. 10
dni później Rada przyjęła uchwałę budżetową. 
Tegoroczny budżet, kwoty dochodów i wy-
datków oraz zaplanowane na ten rok inwe-
stycje będą tematem przewodnim kolejnego
Informatora Gminy Duszniki, który ukaże się
w lutym br. 

Z PRAC RADY GMINY

W styczniu dyżur dla mieszkańców Gminy Duszniki pełnić będzie:

Marzena Frąckowiak
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Duszniki

11 stycznia 2019 r., piątek, godz. 18.00 - 19.00
w Bibliotece Publicznej w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8

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

KOMISJE STAŁE RADY GMINY 
DUSZNIKI w kadencji 

2018 - 2023

Komisja�Rewizyjna

Przewodnicząca Jadwiga Klińska, człon-
kowie: Justyna Bachorz, Adam Nowak,
Wiesława Woźniak, Małgorzata Wrochna

Komisja�Rolnictwa�i�Budżetu

Przewodniczący Ireneusz Tylkowski, człon-
kowie: Andrzej Danielczak, Grzegorz Paw-
lak, Marzena Frąckowiak

Komisja�Ochrony�Środowiska�
i�Porządku�Publicznego

Przewodniczący Andrzej Danielczak, człon-
kowie: Ireneusz Tylkowski, Marek Lisz-
kowski, Magdalena Klupś

Komisja�Oświaty,�Kultury,�Kultury�
Fizycznej�i�Zdrowia

Przewodnicząca Małgorzata Wrochna,
członkowie: Kamila Zimna, Marzena Frącko-
wiak, Tomasz Ćwian, Wiesława Woźniak

Komisja�Skarg,�Wniosków�i�Petycji

Przewodnicząca Magdalena Klupś, Za-
stępca Przewodniczącej Jadwiga Klińska 

Wspólne posiedzenie komisji w sprawie projektu budżetu na 2019 rok  

DYŻUR�RADNEGO

RADA�GMINY
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Informator Gminy Duszniki KULTURA

STYCZEŃ 2019 - WYDARZENIA

13 stycznia 2019 r., godz. 16.00 
27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Duszniki, sala widowiskowa BPiCAK

26 stycznia 2019 r., godz. 16.00 
Wieczór Kolędowy

Duszniki, sala widowiskowa BPiCAK
Organizator BPiCAK zastrzega sobie prawo do zmian!!!

29 stycznia 2019 r., godz. 14.00 
Mozaika. Edukacyjne spotkanie ze sztuką dla dzieci

Duszniki, sala kameralna (nad pocztą)

FERIE 2019 W BIBLIOTECE:

21 stycznia – godz. 10.00 – Warsztaty kulinarne
22 stycznia – godz. 10.00 – Warsztaty taneczne

23 styczne – godz. 10.00 – Bajkowe kino
24 stycznia – godz. 10.00 – Warsztaty kulinarne
25 stycznia – godz. 10.00  – Warsztaty taneczne

Miejsce: Biblioteka w Dusznikach

(Organizator BPiCAK zastrzega sobie prawo do zmian w programie, 
szczegóły pod numerem telefonu 61-29-19-480, obowiązują zapisy)



5

Informator Gminy DusznikiKULTURA

INFORMACJA !!!

Jubileusze pożycia
małżeńskiego w 2019 r.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dusznikach informuję o możliwoś-
ci składania do dnia 15 stycznia 2019 r.:

- wniosków o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” par ob-
chodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w 2019 r.

- pisemnych zgłoszeń par obchodzących jubileusz  55, 60, 65 i 70-lecia
pożycia małżeńskiego w 2019 r.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1 (pokój
nr 5). Formularze wniosków można pobrać ze strony Gminy Duszniki
www.duszniki.eu (strona główna, Komunikaty) lub w urzędzie.

Zorganizowanie uroczystości wręczenia medali uzależnione jest od terminu
przekazania ich do USC w Dusznikach z Kancelarii Prezydenta RP, za po-
średnictwem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 
O dokładnej dacie Jubilaci zostaną poinformowani telefonicznie lub
listownie.
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Informator Gminy Duszniki SPORT

Ferie zimowe 2019 - SPORT
PPoonniieeddzziiaałłeekk  1144  ssttyycczznniiaa  22001199  rr..  1111..0000  ––  1144..0000

DDzziieeńń  ssppoorrttuu  ddllaa  wwsszzyyssttkkiicchh::  ppiiłłkkaa  nnoożżnnaa,,  ssiiaattkkóówwkkaa,,  ssppeeeeddmmiinnttoonn,,
kkoosszzyykkóówwkkaa,,  tteenniiss  ssttoołłoowwyy,,  ttrriicckk  bbooaarrdd

WWttoorreekk  1155  ssttyycczznniiaa  22001199  rr..  1111..0000
ZZiimmoowwyy  TTuurrnniieejj  PPiiłłkkii  NNoożżnneejj  CChhłłooppccóóww  ((ddllaa  mmłłooddzziieeżżyy  ddoo  1188  llaatt))

ŚŚrrooddaa  1166  ssttyycczznniiaa  22001199  rr..  1100..0000
MMłłooddzziieeżżoowwyy  TTuurrnniieejj  SSiiaattkkóówwkkii  ((ddllaa  mmłłooddzziieeżżyy  ddoo  1188  llaatt))
CCzzwwaarrtteekk  1177  ssttyycczznniiaa  22001199  rr..  1100..0000  ––  1155..0000

WWyyjjaazzdd  nnaa  llooddoowwiisskkoo
PPiiąątteekk  1188  ssttyycczznniiaa  22001199  rr..  1111..3300  ––  1155..0000

DDzziieeńń  ssppoorrttuu  ddllaa  wwsszzyyssttkkiicchh::  ppiiłłkkaa  nnoożżnnaa,,  ssiiaattkkóówwkkaa,,  ssppeeeeddmmiinnttoonn,,
kkoosszzyykkóówwkkaa,,  tteenniiss  ssttoołłoowwyy,,  ttrriicckk  bbooaarrdd

SSzzcczzeeggóółłoowwee  iinnffoorrmmaaccjjee  oorraazz  zzaappiissyy  nnaa  ttuurrnniieejjee  ii  wwyyjjaazzdd  ppoodd  nnrr  tteelleeffoonnuu  550066  113399  335511..
ZZaajjęęcciiaa  bbęęddąą  ssiięę  ooddbbyywwaałłyy  ww  ssaallii  ssppoorrttoowweejj  pprrzzyy  uull..  BBrroonniieewwsskkiieeggoo  33aa  ww  DDuusszznniikkaacchh..

Turnieje w styczniu 2019
1122  ssttyycczznniiaa  22001199  rr..,,  ssoobboottaa,,  ggooddzz..  99..0000

IIVV  OORRKKIIEESSTTRROOWWYY  TTUURRNNIIEEJJ  SSIIAATTKKÓÓWWKKII
2200  ssttyycczznniiaa  22001199  rr..,,  nniieeddzziieellaa,,  ggooddzz..  1144..0000

ZZIIMMOOWWYY  TTUURRNNIIEEJJ  PPIIŁŁKKII  NNOOŻŻNNEEJJ
MMiieejjssccee::  ssaallaa  ssppoorrttoowwaa  pprrzzyy  uull..  BBrroonniieewwsskkiieeggoo  33aa  ww  DDuusszznniikkaacchh..

SSzzcczzeeggóółłoowwee  iinnffoorrmmaaccjjee  oorraazz  zzaappiissyy  nnaa  ttuurrnniieejjee  ppoodd  nnrr  tteelleeffoonnuu  550066  113399  335511..
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Tegoroczna edycja była wyjątkowa, bowiem
zyskała ona nową formułę. Zmianie uległa nie
tylko trasa, która w tym roku wiodła przez
główną ulicę Dusznik, tak by wszyscy mogli
podziwiać i dopingować startujących uczest-
ników. Drugą innowacją był dodatkowy dys-
tans. Poza rodzinnym biegiem długości 1,5 km,
zawodnicy mogli zmierzyć się również w „Mi-
kołajowej Piątce”- biegu na 5 km z elektro-
nicznym pomiarem czasu. Zapewniła go firma
Foxter-Sport. Po rozgrzewce, punktualnie o
14.30, spod budynku poczty wystartowało 150

zawodników. Trasę rodzinną pokonywali oni
nie tylko biegnąc, ale również jadąc – na rol-
kach, rowerach oraz
w wózkach. 45 mi-
nut później na dys-
tansie 5000 m rywa-
lizację rozpoczęli ko-

lejni zawodnicy. Na wszystkich zawodników
biorących udział w bie-
gu czekały medale przy-
gotowane przez Warsz-
tat Terapii Zajęciowej
„Ostoja” w Dusznikach,
drożdżówki od Stowa-

Mikołajkowe 
święto sportu

W�niedzielne�popołudnie,�2
grudnia�2018�r.�na�ulicach�Dusz-
nik�można�było�dostrzec�wielu

miłośników�biegania�odzianych�w�Mi-
kołajkowe�czapki.�Wszystko�za�sprawą
szóstej�edycji�Biegu�Mikołajkowego-�im-
prezy�charytatywnej,�której�celem�jest
zbiórka�darów�dla�dzieci�z�Domów

Dziecka.�Organizatorami�tego�eventu
byli�Biblioteka�Publiczna�i�Centrum
Animacji�Kultury�w�Dusznikach

oraz�Gmina�Duszniki.



rzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Duszek” oraz
posiłek regeneracyjny. Po zakończeniu zawodów na sali sportowej od-
była się ceremonia wręczenia statuetek oraz nagród dla najlepszych
biegaczy w kategorii damskiej i męskiej. Rozdano również upominki
dla trzech najlepiej przebranych „Mikołajów”. Pamiątki te wręczali Wójt
Roman Boguś oraz Dyrektor BPiCAK w Dusznikach Ewa Świerkiel-Szy-
mańska. Na zakończenie Wójt podziękował wszystkim za tak licznie
zebrane dary dla dzieci. Taka impreza nie odbyłaby się bez wsparcia
firm, instytucji oraz stowarzyszeń. 
Za okazaną pomoc organizatorzy serdecznie dziękują: wolontariuszom
ze Szkoły Podstawowej w Dusznikach, Ochotniczej Straży Pożarnej z
Dusznik, Podrzewia i Grzebieniska, funkcjonariuszom Policji z Dusz-
nik, Kaźmierza i Szamotuł, WTZ „Ostoja” z Dusznik, firmie Sano, Ban-
kowi Spółdzielczemu Duszniki oraz Izie Uniejewskiej wraz z dziew-
czynami.

9
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Informator Gminy Duszniki RELACJA�Z�...

Tradycja�organizowania
świątecznego�jarmarku�przyjęła
się�w�wielu�miastach�i�gminach,
również�w�Dusznikach.�Od�kilku
lat�Biblioteka�Publiczna�i�Cen-
trum�Animacji�Kultury�zaprasza
wytwórców�rękodzieła�i�miesz-
kańców�do�udziału�w�Jarmarku
Bożonarodzeniowym.�To�dosko-
nała�okazja,�by�poczuć�atmosferę
zbliżających�się�świąt,�pokazać
efekty�swojej�pracy�oraz�zakupić
pierwsze�prezenty�świąteczne�dla
najbliższych.�

Jarmark w Dusznikach odbył się w
niedzielę 2 grudnia 2018 r., pierwszy raz
w sali sportowej. Stoiska oferowały
dekoracje świąteczne, stroiki, biżuterię,
rękodzieło artystyczne i wiele innych
przedmiotów idealnie nadających się na upominki.  Zainteresowanie
było ogromne. Wśród odwiedzających byli również uczestnicy VI Bie-
gu Mikołajkowego, który tego samego dnia odbywał się w Dusznikach.
Podczas Jarmarku wręczono nagrody laureatom konkursu plastycz-
nego pt. „Misiowy medal” zorganizowanego przez Bibliotekę oraz naj-

lepszym zawodnikom wspomnianego już Biegu Mikołajkowego. Do-
ceniono również osoby, które zaprezentowały się w najciekawszym
przebraniu mikołajkowym. Nagrody wręczali wójt Roman Boguś
oraz dyrektor BPiCAK Ewa Świerkiel-Szymańska. Świątecznej atmos-
fery całemu przedsięwzięciu dodawała muzyka w wykonaniu lokal-
nych artystów oraz słodki poczęstunek przygotowany przez Stowa-
rzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Duszek. 

Zdjęcia: BPiCAK w Dusznikach oraz M. Prętka 

Jarmark Bożonarodzeniowy w Dusznikach



11

Informator Gminy DusznikiRELACJA�Z�...



12

Informator Gminy Duszniki RELACJA�Z�...

W�przypadające�6�grudnia
Mikołajki,�strażacy�z�gmin-
nych�jednostek�Ochotni-
czych� Straży� Pożarnych
otrzymali� sprzęt,� który
będzie�wykorzystywany
w�akcjach�ratowniczych�i
umożliwi� im� skuteczne
prowadzenie� działań� na
miejscu�zdarzenia.�Inwesty-
cja� w� wyposażenie� tech-
niczne� jednostek� straży
ma�bezpośredni�wpływ
na�zwiększenie�bezpie-
czeństwa�mieszkańców
naszej�gminy.

OSP Duszniki otrzymały de-
fibrylator (AED), nożyce hyd-
rauliczne do cięcia pedałów,
piłę ratowniczą do szyb
klejonych, przenośny ze-
staw oświetleniowy i
bosak dielektryczny. OSP
Podrzewie również do-
posażono w bosak dielekt-
ryczny, a także w zestaw
uniwersalnych podpór i kli-
nów do stabilizacji pojazdów,
osłonę zabezpieczającą poszkodowa-

nego oraz zabezpieczenie po-
duszki powietrznej kierowcy i

pasażera. OSP Grzebienisko
dostało defibrylator (AED),
piłę ratowniczą do szyb kle-
jonych, nóż do pasów bez-

pieczeństwa, osłonę
zabezpieczającą poszkodowa-

nego, zabezpieczenie poduszki
powietrznej kierowcy i pasażera i

detektor 4-gazowy. Jednostka
z Sękowa otrzymała torbę ra-
towniczą, nosze typu deska i
nosze Kramera. OSP Nie-
wierz doposażono w agre-
gat prądotwórczy i latarkę

akumulatorową, OSP Wil-
kowo w pilarkę do drewna,

OSP Sarbia w agregat prądo-
twórczy, OSP Młynkowo w la-

tarkę akumulatorową, a
jednostkę z Cera-
dza Dolnego w
d e f i b r y l a t o r
(AED).

Cały sprzęt kosz-
tował prawie 66

tys. zł, z czego Gmina
Duszniki zapłaciła zaled-

wie 1%, natomiast 99% tej kwoty

pochodziło z dotacji
uzyskanej ze środ-
ków Funduszu
Sprawiedliwości
dla jednostek
O c h o t n i c z y c h
Straży Pożarnych.
Sprzęt został oficjal-
nie przekazany straża-
kom przez wójta Romana
Bogusia i Komendanta Powiatowego PSP Sza-
motuły mł. bryg. Ireneusza Persa. Zarząd
Gminny OSP reprezentował prezes Andrzej
Królik.
To kolejne, znaczące doposażenie w sprzęt
umożliwiający sprawne i bezpieczne prowa-
dzenie działań ratowniczo-gaśniczych. W paź-
dzierniku 2017 r. strażakom przekazano sprzęt
o wartości ponad 200 tys. zł. O potrzebie pro-

fesjonalnego wsparcia jednostek
wiele razy mówił wójt Roman

Boguś podkreślając, że
„strażacy z gminnych

OSP są pierwsi na miej-
scu zdarzenia, dlatego
tak ważne jest, aby po-
siadali sprzęt umożli-
wiający szybkie i

skuteczne niesienie po-
mocy”. 

Nowy sprzęt dla jednostek OSP
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5�grudnia�obchodzony�jest�Międzynarodowy�Dzień�Wolonta-
riusza.�Wolontariat�to�bezinteresowna�służba�i�działania�po-
dejmowane�dla�innych�ludzi.�Dzięki�pracy�wolontariuszy
możliwe�jest�skuteczne�rozwiązywanie�wielu�problemów.�

W Gminie Duszniki wolontariusze pomagają w działaniach prowa-
dzonych przede wszystkim przez oddział gminny Polskiego Komite-
tu Pomocy Społecznej czy też Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młod-
zieży Niepełnosprawnej DUSZEK.
5 grudnia 2018 r. wójt Roman Boguś spotkał się z wolontariuszkami
PKPS'u oraz Duszka, aby podziękować za bezinteresowną działalno-
ść na rzecz mieszkańców potrzebujących wsparcia i pomocy. Roz-
mawiano też o codziennej pracy, potrzebach i problemach, z jakimi
obie organizacje borykają się na co dzień. 

Spotkanie z wolontariuszkami

Warsztat�Terapii�Za-
jęciowej�w�Duszni-
kach�zorganizował
Kiermasz�Świątecz-
ny�oraz�wystawę
prac�powstałych
przy�udziale�osób
niepełnosprawnych.
Przez�trzy�dni,�od�5
do�7�grudnia,�można
było�nabyć�dekoracje�bożonarodzeniowe�i�inne�świąteczne
produkty.�Środki�uzyskane�ze�sprzedaży�tych�rzeczy�zostaną
przeznaczone�na�integrację�społeczną�uczestników�Warszta-
tów.�

Kiermasz świąteczny 

Każdego�roku�Minister�Obrony�Narodowej�przyznaje�medale
dla�wyróżniających�się�żołnierzy�oraz�ich�rodziców.�Medal�„Za
zasługi�dla�obronności�kraju”�otrzymują�rodziny,�spośród
których�w�wojsku�służy�co�najmniej�troje�potomstwa.�

3 grudnia br., w imieniu Ministra, Wojsko-
wy Komendant Uzupełnień w Nowym To-
myślu ppłk Przemysław Bojarczuk odzna-
czył Srebrnym Medalem Różę Klorek z
Młynkowa – matkę Ryszarda, Zbigniewa i
Tadeusza, którzy odbyli zasadniczą służbę
wojskową. Gratulacje odznaczonej miesz-
kance gminy złożył też Wójt Roman Boguś.

Medal za zasługi 
dla obronności kraju 

dla mieszkanki gminy

7�grudnia�2018�r.,�na�20�dni�przed�100.�rocznicą�wybuchu�Po-
wstania�Wielkopolskiego,�ukonstytuowało�się�Gminne�Koło
Pamięci�Powstania�Wielkopolskiego.�

Inicjatorem powsta-
nia Koła jest Towa-
rzystwo Miłośników
Ziemi Dusznickiej.
Na czele Zarządu no-
wej organizacji sta-
nęła Cecylia Kruszo-
na, która od wielu
lat zajmuje się zbie-
raniem i dokumen-
towaniem losów po-
wstańców. Koło
tworzą aktualnie
członkowie Towa-
rzystwa, jednak w
jego szeregi mogą
wstąpić wszyscy, którym zależy na utrwaleniu historii powstania i gro-
madzeniu pamiątek z nim związanych, w szczególności potomkowie
i rodziny powstańców.

Powołano Gminne Koło 
Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 

Członkowie Koła z zabytkowym sztandarem, wy-
pożyczonym z Muzeum Zamek Gorków 
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27�listopada�2018�r.�po�raz�szósty�odbył�się�Powiatowy�Prze-
gląd�Piosenki�Patriotycznej�w�Szamotułach.�Wystąpiło�na�nim
19�solistów�i�18�zespołów,�w�tym�Cynamon�ze�szkoły�w�Grze-
bienisku.�

Monika Flaum, Jagoda Jan-
kowiak, Urszula Niklas, Zu-
zanna Stachowiak i Gabriela
Szczechowiak zaśpiewały
utwór Marka Grechuty ,,Wol-
ność’’. Jury doceniło występ
Cynamonu przyznając mu
najwyższą nagrodę - Złoty
Mikrofon - Grand Prix Prze-
glądu. Za solowy występ wy-
różnieniem nagrodzono Ja-
godę Jankowiak. Opiekunem
zespołu jest Beata Wszoła, a w
przygotowaniu aranżacji po-
magała Monika Bździak. 

Zdjęcia ze strony 
Nasze Szamotuły 

Złoty Mikrofon 
dla Cynamonu z Grzebieniska

Pod�koniec�listopada�ubiegłego
roku�w�Koźlu�k/Szamotuł� roz-
grywano� Mistrzostwa� Polski
Psich�Zaprzęgów.�W�dwudnio-
wych�zawodach�24�i�25�listopa-
da�uczestniczyło�wielu�zawod-
ników.�Część�z�nich�ponownie
skorzystała�z�gościnności�sołty-
sa� i� mieszkańców� Podrzewia,
wybierając� salę� wiejską,� jako
swoje�tymczasowe�lokum.�

Zdjęcie z konta Facebook UKS
Sokolik. 

Podrzewie ponownie gościło zawodników
Mistrzostw Psich Zaprzęgów

W�środę�12�grudnia�2018�r.�organizatorzy�VI�Biegu�Mikołajko-
wego�przekazali�dary�zebrane�od�uczestników.�W�tegorocznej
edycji�biegu�zbierano�artykuły�szkolne�i�słodycze�dla�pod-
opiecznych�Domów�Dziecka�w�Lipnicy�i�Otorowie,�prowadzo-
nych�przez�Siostry�Urszulanki.�

Akcja okazała się rekordowa,
zebrano bardzo dużą ilość pre-
zentów. W oficjalnym przekaza-
niu wzięli udział Wójt Gminy
Duszniki Roman Boguś, Dyrektor
Biblioteki Publicznej i Centrum
Animacji Kultury Ewa Świerkiel-
Szymańska oraz osoby odpo-
wiedzialne za organizację i za-
bezpieczenie biegu. Siostry
Urszulanki składają serdeczne
podziękowania dla osób, które
wsparły tą szczytną inicjatywę. 

Świąteczne wsparcie 
dla domów dziecka
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W�duchu�setnej�rocznicy�odzyskania
przez�Polskę�niepodległości�3�grudnia
2018�r.�Warsztat�Terapii�Zajęciowej�w
Dusznikach�przygotował�wyjątkowe
spotkanie.�W�wydarzeniu,�oprócz
społeczności�WTZ,�udział�wzięli�rodzice
podopiecznych�i�goście�reprezentujący
dusznicki�samorząd�i�lokalne�stowarzy-
szenia.�Na�scenie�sali�widowiskowej�se-
niorzy�z�Domu�Dziennego�Pobytu�„Po-
godna�Jesień”�w�Buku�zagrali�spektakl
patriotyczny�pt.�„Zawsze�z�Tobą�Polsko”.��

Zawsze z Tobą Polsko



Mieszkańcy Gminy Duszniki w Powstaniu Wielkopolskim 
MADAJCZAK ANDRZEJ ur. w 1896 r. w Ceradzu Dolnym, syn
Walentego i Michaliny Jandy. 

MAJ JAN syn Franciszka i Marii. Po zawarciu
małżeństwa zamieszkał w Podrzewiu.

MAŁECKI STANISŁAW ur. w 1893 r. W
Wilkowie prowadził gospodarstwo
rolne. 

MAŁECKI WOJCIECH ur. w 1895 r. w
Wilkowie, syn Wojciecha i Małgo-
rzaty. Rolnik. Stopień wojskowy –
starszy szeregowy. Mieszkał we Wie-
rzei. 

MARECKI WOJCIECH Wierzeja, wal-
czył pod Zbąszyniem. 

MATUSZAK JÓZEF  ur. 17.02.1894 syn
Tomasza muzykanta i Marii z domu Łama-
szewska. Dzieciństwo spędził w Śliwnie. Rodzice
posiadali drobne gospodarstwo. Jako dorosły mężczyz-
na wstąpił ochotniczo do legionów, które tworzył Józef
Piłsudski, i przeszedł cały szlak bojowy. Po I wojnie świa-
towej zamieszkał w Trzciance pow. Nowy Tomyśl. Był ko-
mendantem strzelców w Trzciance, członkiem orkiestry dętej. Orga-
nizował pochody patriotyczne na święta narodowe. Pracował jako rzeź-
nik, miał swój zakład oraz własną restaurację, którą prowadził do 1939
roku. Na początku II wojny światowej zamierzał ochotniczo wstąpić do
armii Wojska Polskiego.  Dojechał rowerem pod Kutno, ale Wojsko Pol-
skie zostało rozproszone. Następnie wysiedlono go do Częstochowy
wraz z całą rodziną. Pracował jako kucharz w opiece społecznej, a pó-
źniej w swoim zawodzie. Po powrocie nie otworzył już restauracji, po-
nieważ cały majątek został rozkradziony. Prowadził bibliotekę gminną
w Trzciance. Zmarł w Trzciance 22.04.1982 mając 88 lat. 

MAZUREK ANTONI ur. w 1898 r. w Brzozie, syn Franciszka i Marian-
ny Kukurendy. 

MIAŁKAS WAWRZYN ur. w 1890 r. w Niewierzu, syn Szczepana i Pet-
ronelli Świętek. 

MICHALSKI JÓZEF – ur. 20 I 1900 roku w Dusznikach, syn rolnika Jana
Michalskiego. W grudniu 1916 roku przeniósł się do Poznania i za-
mieszkał przy ulicy Piekary. Ożenił się z Heleną Miężał ur. w 1902 roku.
Miał dwoje dzieci, syna Bernarda i córkę Urszulę. Był wielkim patriotą.
Brał udział w powstaniu wielkopolskim, wojnie bolszewickiej 1920 roku
oraz w wojnie obronnej 1939 roku. Po kapitulacji dostał się do niewoli
rosyjskiej, a następnie z Armią Andersa walczył na zachodzie Europy.
Przeszedł cały szlak bojowy, walczył m.in. pod Monte Cassino. W jed-
nostkach RAF-u pełnił funkcję mechanika na lotnisku. Dożył sędziwego
wieku. Zmarł w Poznaniu w 1995 roku. 

MIKOŁAJCZAK ANTONI z Ceradza Dolnego (?), walczył jako ochot-
nik w oddziałach kompanii bukowskiej, m. in. pod Zbąszyniem. Poległ
w bitwie o dworzec kolejowy w Chrośnicy w nocy z 8/9 stycznia 1919
r. Spoczywa w mogile zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Ceradzu
Kościelnym.

MIKOŁAJCZAK JÓZEF ur. 02.07.1895 r. w Dusznikach, syn Ludwika i
Marianny.

MOCZYŃSKI WŁADYSŁAW ur. 4 czerwca 1898
r. w Dusznikach, w rodzinie Ignacego i Ce-

cylii z Bartoszewskich. Zmarł nagle 24 kwietnia
1949 roku, pozostawiając żonę z trójką małych dzie-

ci. Ułan szwadronowy, oficer Wojska Pol-
skiego, Powstaniec Wielkopolski. Na tere-
nie Dusznik werbował ochotników do
oddziałów powstańczych m.in. do Buku i

Zbąszynia. Do powstania udał się wraz z brać-
mi Hipolitem i Ignacym Moczyńskimi oraz

kolegami z Dusznik, m.in. Piotrem Szukałą.
Walczył w kompanii zbąszyńskiej. Stacjo-
nował między innymi na Grolmanie (Poz-
nański Ford VII) skąd został przeniesiony na
ziemie wschodnie (okolice Dubna), gdzie
brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

Tam posiadał niewielki majątek (okolice
Ptyczy, Równi Poczajowskiej). Sprawował
różne funkcje, m.in. członka - wójta Za-

rządu Gminny w Kozinie, Gminy Krupiec, pow.
Dubieński. Odpowiedzialny za mobilizację wojskową.

Po zakończeniu I wojny pozostał żołnierzem zawodowym od-
rodzonego Wojska Polskiego. Służył w Korpusie Ochrony Po-
granicza na Kresach Wschodnich w stopniu sierżanta sztabo-

wego. Tam Władysława i jego rodzinę zastała II wojna światowa.
Doświadczył brutalności UPA. Jak wspominał, dwa razy
uszedł z życiem spod ich ręki. W czasie II wojny światowej do-

stał się do niewoli sowieckiej. Rodzina była internowana. Władysław
wraz z żoną Nadzieją przez wygnanie z Kresów i tułaczkę stracili 3 dzie-
ci (2 poronienia a najstarsza córka Danka zmarła w obozie przejścio-
wym w Łasku k. Łodzi). Wracając z Kresów, pracował m.in. w Urzędzie
Gminy w Malanowie k. Kalisza, gdzie był odpowiedzialny za mobili-
zację wojskową mieszkańców, a także dzielił kartki żywnościowe. Po-
mieszkiwał wraz z rodziną w niedalekim Feli-
ksowie, dokwaterowany do rodzi-
ny Nycków, którym wiele za-
wdzięczali. W 1945 roku
wraz z żoną i dziećmi
powrócili do Dusznik.
Tutaj od lokalnych
władz otrzymali po-
niemieckie gospo-
darstwo w ramach
r e p a t r i a c j i .
Władysław w
1946 roku roz-
począł pracę w
Zarządzie Powia-
towym w Szamo-
tułach. W 1949 roku
zamierzał przenieść
się do pracy w Za-
rządzie Gminnym w
Dusznikach. Zmarł nie-
spodziewanie w 1949 roku.
Spoczywa obok swoich rodziców
na cmentarzu parafialnym w Dusznikach.
Żona Nadzieja sama wychowywała troje dzieci i prowadziła kilku-
hektarowe gospodarstwo do połowy lat 60-tych. Następnie wraz z sy-
nem Bolesławem i córką Wandą wyprowadzili się do Poznania. W Dusz-
nikach pozostała najmłodsza córka Jadwiga, która założyła już rodzi-
nę z Janem Lichockim.
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