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W 40. numerze Informatora…

Okres świąteczno-noworoczny oraz wyczekane przez wszystkie dzie-
ci i młodzież ferie już się niestety zakończyły. Proponujemy jednak Pań-
stwu chwilę powrotu do tej przyjemnej atmosfery w części „Relacja
z…”. Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury zorganizowały
w tym czasie wiele ciekawych imprez oraz zajęć kulturalnych i spor-
towych. Organizowany od kilku lat „Sylwester pod chmurką” jak zwyk-
le cieszył się popularnością wśród wielu mieszkańców naszej gminy,
którzy Nowy Rok postanowili przywitać tanecznie i z fajerwerkami.  
Dzieci i młodzież szkolna, które tegoroczne ferie spędzały na miejscu,
miały okazję wziąć udział w zajęciach sportowych i kulturalnych przy-
gotowanych przez BPiCAK, w tym m.in. w wyjeździe na lodowisko oraz
do kina. Uśmiechy i zadowolenie dzieci udało nam się uchwycić na zdję-
ciach, które prezentujemy w fotorelacjach.
W styczniu odbył się 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i kolejny
raz pobiliśmy rekord zebranej kwoty. Dzięki wolontariuszom zbierającym dat-
ki do puszek i hojnym mieszkańcom udało się zebrać ponad 42 tys. zł. 

W ubiegłym wydaniu Informatora (nr 39 styczeń 2019) w tekście
„Z prac Rady Gminy” została zamieszczona nieprecyzyjna infor-
macja, dotycząca zasad ustalania wysokości podatku rolnego.
Dokładne stawki podatków gminnych obowiązujących w 2019 r.
publikujemy na stronie 3.
W aktualnym numerze Informatora piszemy o tym, jaki będzie
budżet gminy w 2019 r. Jakie będą dochody, na co zostaną wydane
gminne pieniądze, jakie inwestycje zostały zaplanowane do realiza-
cji? Na te pytania znajdą Państwo odpowiedź na kolejnych stronach
Informatora. 
W lutym i na początku marca we wszystkich sołectwach odbędą się
wybory nowych rad sołeckich i sołtysów. Harmonogram zebrań
wiejskich został już ustalony i znajdą go Państwo w tym wydaniu In-
formatora. Zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach, wszak to jed-
na z najważniejszych decyzji, która ma wpływ na rozwój wsi i gminy
w kolejnych latach.
Zapraszamy do lektury.

Redakcja 

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

MIEJSCOWOŚĆ DATA

Niewierz, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 7 i 28 lutego (czwartek)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Sarbia, Wierzeja, Wilkowo 6 i 27 lutego (środa)

Podrzewie, Sękowo, Wilczyna 21 lutego (czwartek)

Grzebienisko, Kunowo, Mieściska, Młynkowo 20 lutego (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 

14 lutego (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 

5 i 26 lutego (wtorek)

Uwaga!
Informujemy, że stawki opłat za odpady pozostają bez zmian
do końca czerwca 2019 r. 

Przypominamy, że stawka opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości
zamieszkałych, zbieranych w sposób selektywny wynosi 7 zł mie-
sięcznie od jednego mieszkańca nieruchomości, a w sposób niese-
lektywny 12 zł miesięcznie od mieszańca.
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 nieru-
chomości wymagają złożenia kolejnej deklaracji.

Segregowane odpady należy gromadzić w przeznaczonych do tego wor-
kach, 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.

INFO RMATOR
NR 32 | KWIECIEŃ 2018 GMINY DUSZNIKI
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Informator Gminy DusznikiAKTUALNOŚCI

20 grudnia 2018 r. radni uchwalili Budżet
Gminy Duszniki na 2019 rok. 

Prace nad budżetem rozpoczęły się już we
wrześniu ubiegłego roku. 10 grudnia 2018 r.
Rada Gminy omawiała projekt budżetu na
wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji, 
a 10 dni później uchwaliła jego ostateczną
wersję. 

Budżet opiera się na planach wydatków 
i założeniach co do dochodów. W trakcie
roku zmieniają się  poziomy dotacji z budżetu
państwa, wpływy z podatków, jak również
koszty zaplanowanych wcześniej inwestycji.
Ich ostateczny poziom jest znany dopiero
po rozstrzygnięciu przetargów, a często do-
piero po zakończeniu robót. Te wszystkie
zmiany są uwzględniane na bieżąco 
w budżecie, a sam dokument jest aktualizo-
wany w trakcie roku. 

DOCHODY 2019
36 mln 907 tys. zł.
to przede wszystkim wpływy z podatków 
i opłat, z najmu, dzierżawy czy sprzedaży lo-
kali i gruntów oraz subwencje i dotacje 
z budżetu państwa na realizację konkretnych
zadań, w tym na oświatę i opiekę społeczną.

WYDATKI 2019
38 mln 437 tys. zł.
są związane przede wszystkim z realizacją za-
dań publicznych, do których gminy są po-
wołane. 

DEFICYT BUDŻETOWY w 2019 roku wyniesie
1 mln 530 tys. zł. i będzie o ponad połowę mniej-
szy niż planowany w 2018 r. Zostanie sfinanso-
wany przychodami z tytułu emisji papierów
wartościowych - obligacji.

Uchwała budżetowa oraz wszelkie jej zmiany
są publikowane na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Duszniki bip.duszniki.eu
oraz na oficjalnej stronie internetowej Gminy
Duszniki www.duszniki.eu w zakładce „Gmi-
na Duszniki”.  

BUDŻET GMINY DUSZNIKI 2019

BUDŻET GMINY 
DUSZNIKI 2019

NA CO ZOSTANĄ PRZEZNACZONE PIENIĄDZE Z BUDŻETU 
W 2019 ROKU? 
oświata – 11 mln 863 tys. zł

pomoc społeczna oraz świadczenia rodzinne i wychowawcze – 11 mln 149 tys. zł

remonty i utrzymanie dróg oraz transport publiczny – 3 mln 262 tys. zł

administracja publiczna – 3 mln 827 tys. zł

gospodarka mieszkaniowa i planistyczna – 2 mln 129 tys. zł

kultura – 2 mln 73 tys. zł

gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 mln 966 tys. zł

sport – 644 tys. zł

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 515 tys. zł

rolnictwo, w tym sieć wodociągowa i kanalizacyjna, melioracje – 473 tys. zł

ochrona zdrowia i profilaktyka alkoholowa – 184 tys. zł

Podatki gminne w 2019 r.
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
- mieszkania powyżej 2,20 m 0,75 zł / 1m²
- budynki zajęte na działalność gospodarczą 18,50 zł / 1m²
- budynki gospodarcze 6,60 zł / 1m²
- budynki zajęte na działalność zdrowotną 4,50 zł / 1m²
- budynki zajęte na obrót materiałem siewnym 8,00 zł / 1m²
- grunty zajęte na działalność gospodarczą 0,85 zł / 1m²
- grunty pod jeziorami 4,58 zł / 1m²
- pozostałe grunty 0,40 zł / 1m²

PODATEK ROLNY
Podstawa opodatkowania od 1 ha przeliczeniowego 131 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Stawki takie jak obowiązujące w 2018 r. 
Tabele stawek znajdują się na stronie www.duszniki.eu/podatki-lokalne
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Informator Gminy Duszniki

DROGI PUBLICZNE
Kwota przeznaczona w budżecie:

2 mln 316 tys. zł
Przebudowa ulic: św. Floriana w Dusznikach (II etap), Wąskiej i Krót-
kiej w Podrzewiu, Kasztanowej i Leśnej w Grzebienisku, Leśnej w Nie-
wierzu oraz drogi gminnej w Zakrzewku;
Przebudowa dróg gminnych;
Pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych;
Projekty przebudowy dróg w Chełminku, Zakrzewku oraz projekty dro-
gowe w ramach funduszu sołeckiego w Podrzewiu, Sędzinku-Zalesiu,
Sędzinach i Zakrzewku;

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Kwota przeznaczona w budżecie: 

1 mln 900 tys. zł
Budowa budynku socjalnego;
Zakup kontenerów mieszkaniowych;

OŚWIETLENIE DROGOWE
Kwota przeznaczona w budżecie:  

386 tys. zł
Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Chełmińska i ul. Podrzewska w Dusz-
nikach, ul. Miodowa w Grzebienisku, Chełminko, ul. Wąska w Podrzewiu,
ul. Bukowska w Wilkowie;
Projekty oświetlenia ulicznego w Podrzewiu i w Wilkowie;
Zakup lamp hybrydowych, w tym w ramach funduszu sołeckiego w
sołectwach Brzoza-Grodziszczko; Ceradz Dolny, Chełminko, Duszniki,
Mieściska-Sarbia, Sędzinko-Zalesie i Sędziny;

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Kwota przeznaczona w budżecie:  

385 tys. zł
Budowa przepompowni ścieków w Grzebienisku;
Budowa sieci wodociągowej w Dusznikach – ul. Broniewskiego i ul.
Łąkowa;

Najważniejsze zadania inwestycyjne w 2019 r.

Kwota przeznaczona w budżecie 
na inwestycje: 5 mln 287 tys. zł

AKTUALNOŚCI
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OŚWIATA
Kwota przeznaczona w budżecie: 

200 tys. zł
Wymiana dachu na budynku przedszkola w Sękowie;

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE
Kwota przeznaczona w budżecie:  

70 tys. zł
Przebudowa schodów i toalety w budynku Centrum Animacji Kultu-
ry w Dusznikach;

W tym roku dobiega końca kadencja do-
tychczasowych rad sołeckich i sołtysów. 
W lutym i na początku marca we wszystkich
sołectwach odbędą się zebrania sołeckie, na
których mieszkańcy wybiorą nowych człon-
ków rad i sołtysów lub też powierzą te
funkcje tym, którzy pełnili je do tej pory.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzię-
cia udziału w zebraniu w swoim sołectwie 
i w wyborach. Zebrania będą miały miejsce 
w świetlicach wiejskich, z wyjątkiem sołectwa
Duszniki i Zakrzewko. Mieszkańców Dusznik za-
praszamy do sali widowiskowej BPiCAK, nato-
miast mieszkańców Zakrzewka o miejscu spot-
kania poinformuje sołtys.

Wybieramy rady
sołeckie i sołtysów
wsi – wyborcze 
zebrania sołeckie
na kadencję 
2019-2024

W lutym dyżur dla mieszkańców Gminy Duszniki pełnić będzie: 

Ryszard Pacholak
Przewodniczący Rady Gminy Duszniki
15 lutego 2019 r. (piątek) w 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

DYŻUR RADNEGO
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Informator Gminy DusznikiSPORT

Kalendarz wydarzeń w lutym 2019 r.
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW ROCZNIKA 2007

Termin: 9 LUTEGO 2019 r. 

Miejsce: SALA SPORTOWA, UL. BRONIEWSKIEGO 3A W DUSZNIKACH
Zgłoszenia pod nr telefonu 506 139 351 

ZIMOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
Termin: 10 LUTEGO 2019 r., godz. 9:00 

Miejsce: SALA SPORTOWA, UL. BRONIEWSKIEGO 3A W DUSZNIKACH 
Zgłoszenia do 4 LUTEGO 2019 r. pod nr telefonu 506 139 351 

TURNIEJE PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW 
ROCZNIKÓW 2007 I 2009

Termin: 16 i 17 LUTEGO 2019 r.

Miejsce: SALA SPORTOWA, UL. BRONIEWSKIEGO 3A W DUSZNIKACH 
Zgłoszenia pod nr telefonu 506 139 351

PROGRAM BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH
ORGANIZOWANYCH W SALI SPORTOWEJ PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 3a W DUSZNIKACH

Prowadzący - Robert Dura, tel. 506 139 351
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Informator Gminy DusznikiRELACJA Z ...

Gminne obchody 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego odbyły się w czwar-
tek 27 grudnia 2018 r. 

Tą uroczystością zakończono w Gminie Duszniki rok upamiętniający stulecie odzyskania przez
Polskę niepodległości oraz zwycięskie Powstanie Wielkopolskie. Przy dawnym kościele ewan-
gelickim w Dusznikach, na odnowionym skwerze, powstało miejsce upamiętniające te wielkie
wydarzenia. Tablicę pamiątkową uroczyście odsłonił wójt Roman Boguś. Delegacje samorządu
gminnego, stowarzyszeń, szkół i Ochotniczych Straży Pożarnych złożyły okolicznościowe wiąza-
nki kwiatów. W uroczystości wzięli również udział kibice Lecha Poznań. Fot. J. Nowakowski - Dzień Szamotulski, BPiCAK 

100. Rocznica Wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego w Dusznikach
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Informator Gminy Duszniki RELACJA Z ...

W niedzielę 13 stycznia br. już po raz 27.
zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy. W tym roku jej przewodnie hasło
brzmiało "Pomaganie jest dziecinnie pro-
ste. 

Gramy dla dzieci małych i bez focha". W naszej
gminie również nie zapomniano o najmłod-
szych. 
W zbieraniu pieniędzy uczestniczyło ponad 70
wolontariuszy ze szkół podstawowych z Dusz-
nik i Grzebieniska. W orkiestrowe granie
włączyli się również młodzi wykonawcy, któ-
rzy prezentowali swoje talenty na dusznickiej
scenie.  Natomiast mieszkańcy chętnie wspar-
li orkiestrę poprzez licytacje przedmiotów
przekazanych przez osoby prywatne oraz fir-
my.  Zaangażowanie było ogromne, a na
konto fundacji Sztab BPiCAK w Dusz-
nikach przekazał w tym roku
rekordową kwotę 42.144,45 zł. 
Dusznicki Sztab składa ser-
deczne podziękowania za po-
moc wszystkim sponsorom,
wykonawcom oraz  osobom
zaangażowanym w przygotowa-
nie tegorocznego finału. 

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy już za nami! I znowu rekord!
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Informator Gminy Duszniki RELACJA Z ...

ANIELSKIE PRZEDSTAWIENIE

W ciekawej pod-
róży historycznej
po poznańskiej
katedrze i  Ostro-
wie Tumskim
uczestniczyli pod-
opieczni i opieku-
nowie z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dusznikach oraz  Sto-
warzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnoprawnej DU-
SZEK. 

Bazylika archikatedralna św. Piotra i św. Pawła zrobiła na uczestnikach
wielkie wrażenie. Zachwyciła także Brama Poznania, którą prawie wszys-
cy wiedzieli po raz pierwszy. Ekspozycja multimedialna przeniosła zwie-
dzających w przeszłość  Ostrowa Tumskiego i zarazem początków pań-
stwa polskiego. Dzięki niesamowitej grze świateł, barw i postaci można
było być świadkami chrztu Polski i podejrzeć jak powstawała poznańska
katedra. Była to niesamowita podróż przez wieki, od początków na-
szej państwowości aż do dziś. Niesamowita atmosfera poznańskiej ka-
tedry oraz bogactwo dźwięków i świateł multimedialnej ekspozycji Bra-
my Poznania sprawiły, że wycieczka była niezapomnianym przeżyciem.

Tekst i zdjęcia: DUSZEK i WTZ

DUSZEK i WTZ odkrywają Poznań

Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Roku powitały anioły. Wszystko za sprawą dzieci ze Słonecznego Przedszkola
w Dusznikach, które zaprezentowały się w przedstawieniu: „Nie miały aniołki choinki na święta”. Przedszkolaki doskonale po-
radziły sobie z tekstami i piosenkami, zrobiło się radośnie, nastrojowo i anielsko. 
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W drugim tygodniu ferii Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji
Kultury zaproponowały dzieciom warsztaty taneczne i kulinarne.
W środę 23 stycznia br. ponad 30 dzieci wraz z opiekunami po-

jechało do kina w Szamotułach na kreskówkę „Ralph demolka
w internecie”.

Ferie z biblioteką
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Przed  świętami Bożego Narodzenia Mi-
kołaj odwiedził najmłodszych i najstar-
szych mieszkańców gminy. Z workiem
wypełnionym cukierkami odwiedził star-
sze osoby w poszczególnych miejsco-
wościach oraz przedszkolaków. Zawitał
też do jednostek organizacyjnych gminy
oraz częstował słodyczami mieszkańców
napotkanych na ulicach Dusznik, Pod-
rzewia i Grzebieniska. 

Mikołaj odwiedził mieszkańców gminy

19 grudnia 2018 r. Rada Młodzieży zorganizowała swoje drugie posiedzenie, tym razem
w Szkole Podstawowej w Dusznikach. Radni zaprosili m.in. wójta Romana Bogusia oraz
dyrektor Izabelę Cieślewicz. 

Spotkanie rozpoczęło się złożeniem ślubowania przez dwie radne, które nie mogły uczestniczyć
w pierwszym posiedzeniu Rady. Młodzież, ich opiekunowie i zaproszeni goście złożyli sobie życze-
nia świąteczne, którym towarzyszył tradycyjny opłatek. Była to również okazja do kontynowania
rozmów o pomysłach na wspólne działania radnych w kolejnych miesiącach.  

Świąteczne spotkanie Rady Młodzieży
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W Uroczystość Objawienia Pańskiego, w niedzielę 6 stycznia 2019
r. czwarty raz przez Duszniki przeszedł Orszak Trzech Króli. Or-
ganizatorem była Parafia pw. św. Marcina w Dusznikach: ks. pro-
boszcz Sergiusz Borszczow oraz Agnieszka Pustkowiak. W or-
szaku uczestniczył też Wójt Roman Boguś.

Orszak nie mógłby się odbyć bez pomocy dzieci i młodzieży. Zapre-
zentowali oni scenkę rozmowy pastuszków z Królami, którym poka-
zali drogę do stajenki betlejemskiej. Młodzież ze Szkoły Podstawowej

w Dusznikach pod opieką Katarzyny Hirsch-Kotek rozdawała uczest-
nikom orszakowe korony i śpiewniki. Chłopcy z radością chwycili za
królewskie sztandary oraz gwiazdę, by dodać uroczystości splendo-
ru. Orszak z Trzema Królami wyruszył ulicą Jana Pawła II do kościoła
parafialnego, strzeżony na trasie przez strażaków z OSP Duszniki i Śliw-
no. W świątyni Królowie złożyli swoje dary małemu Jezuskowi, w któ-
rego rolę wcieliła się malutka Urszulka. Świętą Rodzinę odegrali jej ro-
dzice, a anioła i pastuszka – starsze rodzeństwo. Przedstawieniu w koś-
ciele towarzyszyła muzyczna oprawa orkiestry dętej z Poznania. Na za-
kończenie, wszystkich uczestników zaproszono na piknik z ogniskiem
i kiełbaskami.

Zdjęcia: Maria Pustkowiak i Grzegorz Pustkowiak

Orszak Trzech Króli 2019 
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Informator Gminy Duszniki RELACJA Z ...

Późnym wieczorem 31 grudnia 2018 r.
BPiCAK oraz Wójt Gminy Duszniki zapro-
ponowali mieszkańcom „Sylwestra pod
chmurką”.  Na placu przy bibliotece miesz-
kańcy bawili się do muzyki przygotowa-
nej przez DJ-a, a o północy zabawę uś-
wietnił pokaz sztucznych ogni. 

Sylwester pod chmurką
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Informator Gminy DusznikiRELACJA Z ...

Cała społeczność Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Dusznikach oraz zaproszeni goście
spotkali się przy świątecznym stole, by po-
dzielić się opłatkiem, posłuchać kolęd i złożyć
sobie życzenia. Kierownik Iwona Kaczma-
rek powitała wszystkich uczestników spot-
kania, a następnie Zuzanna przypomniała
wszystkim biblijną opowieść o Bożym Naro-
dzeniu. 

Zanim spróbowano świątecznych potraw, Mag-
dalena odmówiła krótką modlitwę. Wśród za-
proszonych gości byli: Wójt Roman Boguś, Prze-
wodniczący Rady Gminy Duszniki Ryszard Pa-
cholak, Przewodniczący Rady Powiatu Szamo-
tulskiego Radosław Łanoszka, Kierownik GOPS Ka-
rolina Leszczak oraz Prezes Stowarzyszenia DU-
SZEK Krystyna Rutkowska. Pojawił się także Świę-
ty Mikołaj, który obdarował każdego z obec-
nych prezentem.

Spotkanie wigilijne WTZ w Dusznikach
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W oka mgnieniu przeminęły nam kolejne
ferie zimowe a dzieci i młodzież wróciły już
między szkolne ławki. Cześć uczniów
przed powrotem do szkół postanowiła
skorzystać z przygotowanej dla nich ofer-
ty sportowej. 

W pierwszym tygodniu ferii na sali sportowej
dzieci mogły wspólnie pograć w piłkę nożną,
siatkówkę czy koszykówkę. Trenowano rów-
nież tenisa stołowego oraz grę w speedmin-
tona. Odbyły się turnieje młodzieżowe, 
a każdy z uczestników otrzymał drobne upo-
minki. W tym roku zorganizowano również wy-
jazd na lodowisko w Tarnowie Podgórnym.
Chętnych do wspólnej nauki i jeżdżenia na
łyżwach nie zabrakło nawet wśród najmłod-
szych.

Sportowe ferie w Dusznikach

W niedzielę 20 stycznia na sali sportowej
w Dusznikach odbył się Zimowy Halowy
Turniej Piłki Nożnej. Do zawodów przy-
stąpił komplet drużyn, a sam turniej cieszył
się spory zainteresowaniem wśród miej-
scowych miłośników tej dyscypliny. 

W pierwszej części turnieju dziewięć drużyn po-
dzielono na trzy grupy. Drużyny, które zajęły
pierwsze miejsca w swoich grupach w dalszym
etapie walczyły o miejsca na podium. 

Najlepszymi okazały się zespoły Cyprys (I m-ce),
PGR (II m-ce) oraz REMES Team (III m--ce). Eki-
py: Całe życie na melanżu, KOSZ-PASZ oraz Przy-

szliśmy Popatrzeć zagrały o miejsca – odpo-
wiednio - IV, V i VI. 

Zimowy Halowy Turniej Piłki Nożnej w Dusznikach

RELACJA Z ...
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Informator Gminy Duszniki

W sobotę 12 stycznia br. na sali sportowej w Dusznikach już po
raz czwarty odbył się „Orkiestrowy Turniej Siatkówki”. Celem za-
wodów było wsparcie 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.

Do zawodów przystąpiło łącznie 12 zespołów. To oznacza, że do „WOŚ-
Powskiej” puszki powędrowało ponad 1200 zł! Na otwarciu zawodów
pojawiła się szefowa Sztabu WOŚP w Dusznikach Ewa Świerkiel-Szy-
mańska, która osobiście podziękowała wszystkim uczestnikom turnieju.
Sportowa rywalizacja trwała prawie sześć godzin. W I części turnieju
drużyny podzielone zostały na trzy grupy. W niej rywalizowały „każdy
z każdym”. By walczyć o I miejsce trzeba było zwyciężyć w swojej gru-
pie. Udało się to kolejno zespołom Acapulco Stallion, MS Active oraz
Trans Greenex. Drużyny z miejsc II i III walczyły kolejno o dalsze miejs-
ca w klasyfikacji generalnej. W trakcie gry nie zabrakło mocnych ata-
ków, efektowych bloków i długich widowiskowych akcji. Kilka spot-
kań postanowił obejrzeć wójt Roman Boguś, który na zakończenie tur-
nieju wręczył pamiątkowe statuetki najlepszym drużynom.

Klasyfikacja końcowa zawodów: I m. Trans Greenex, II m. MS Active, III
m. Acapulco Stallion, IV m. Cichociemni, V m. Polley Bolls Drezdenko,
VI m. UKS Jedynka Kórnik, VII m. Dzika Wataha, VIII m. Lubię Poniedziałki,
IX m. Miłośnicy Siatkówki, X-XII m. PGE SKRA NIE Bełchatów, CZEMPIŃ,
COCO Jambo Duszniki.

ORKIESTROWY TURNIEj SIATKÓWKI
RELACJA Z ...



Mieszkańcy Gminy Duszniki w Powstaniu Wielkopolskim 

MUCHA jÓZEF ur. w 1900 r. w Podrzewiu, syn Wojciecha i Franciszki Klisz-
kowskiej. 

MÜLLER MARIAN ur. w Grzebienisku, szeregowy, razem z bratem zgłosił
się do oddziałów powstańczych w Buku. Poległ 9 stycznia 1919 r. pod
Zbąszyniem, w zaciętej bitwie z oddziałami Graenschutzu. Spoczywa na
cmentarzu parafialnym w Ceradzu Kościelnym.

NAWROT STANISŁAW ur. 25.X.1900 r. w Szewcach pod Bukiem, w ro-
dzinie Andrzeja i Franciszki z domu Forysiak. W dzieciństwie wraz z ro-
dzicami zamieszkał początkowo w Zębowie, a następnie w Niewierzu.
Był powstańcem wielkopolskim. Jako ochotnik zgłosił się do oddziału kom-
panii lwóweckiej. 

Na początku stycznia 1919 r. wal-
czył pod Kamionną. Wcielony na-
stępnie do odrodzonego wojska
polskiego, brał udział w wojnie
polsko-bolszewickiej. Otrzymał
kilka odznaczeń. W wolnej Polsce
był pracownikiem na majątku
księcia Pawła Sapiehy na Kre-
sach, dokąd przeniósł się wraz z
żoną Marianną z domu Oczujda,
poślubioną w 1925 r. Na początku
II wojny światowej powrócił w ro-
dzinne strony i tu został za-
ciągnięty przez okupanta do ro-
bót drogowych. Po napaści Hit-
lera na ZSRR przedsiębiorstwo

drogowe zostało skierowane na Ukrainę, a po kapitulacji Niemców pod
Stalingradem – do Włoch. Tam Stanisław nawiązał kontakt z Armią An-
dersa, został zaangażowany w sztabie generała jako jego osobisty kie-
rowca. Wspólnie z Korpusem Andersa przetransportowany został do An-
glii. W Korpusie Andersa przebywali także jego znajomi z Podrzewia, bra-
cia Andrzej i Marceli Frąckowiakowie, Nepomucen Woźniak, Franciszek
Hancyk, Jan Kaluga i Maksymilian Łączkowski. Stanisław powrócił do kra-
ju w kwietniu 1947 r. Zamieszkał w Dusznikach. Był pracownikiem GS „Sa-
mopomoc Chłopska”, a następnie OZR-u (Oddział Zaopatrzenia Robot-
niczego przy Poznańskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych). Zmarł
18 maja 1979 r., pochowany został na cmentarzu parafialnym w Dusz-
nikach. 

NAWROT WALENTY ur. w 1900 r., syn Ludwika i Józefy Linki. 

NADSTOGA ANTONI ur. w 1899 r., syn Michała i Marianny Idaś. 

NAPIERAŁA LEON ur. w 1877 r. w Niewierzu, jako ochotnik zgłosił się do
oddziałów powstańczych w Pniewach.

NOWACKI MICHAŁ ur, w 1897 r. w Zakrzewku, w rodzinie pracowników
na majątku; brał udział w powstaniu wielkopolskim.

NOWACZYK ANTONI, Sarbia, uczestnik powstania wielkopolskiego.

NOWAK ANDRZEj pochodził z Sędzin. 

NOWAK jÓZEF ur. w 1901 r., syn Wojciecha i Pelagii. Mieszkał w Niewierzu. 

NOWAK KAZIMIERZ pochodził z Podrzewia. W okresie międzywojen-
nym wyemigrował do Francji. 

NOWAK MARCIN ur. w 18.11.1896 r. w Dusznikach. Walczył w 7. Pułku
Strzelców Wielkopolskich. 

NOWAK WŁADYSŁAW ur. 8
września 1896 r. w Dobieżynie
(ówczesny powiat Nowy Tomyśl).
Uczył się kowalstwa w Kaźmierzu,
jednak w listopadzie 1915 r. został
wcielony do armii niemieckiej, a na-
stępnie wysłany na front francuski.
W 1916 r. został dwukrotnie ranny
i odesłany do szpitala w Berlinie.  Po
wyleczeniu został przydzielony do
pułku piechoty w Poznaniu i po-
nownie wysłany na front. W wigi-
lię 1918 r. uciekł do domu i już 2
stycznia 1919 r. wstąpił jako ochot-
nik do Kompanii Bukowskiej. Wal-
czył w bitwach pod Zbąszyniem i
na froncie bolszewickim. Do domu
powrócił 16 czerwca 1921 r. 
W 1928 roku ożenił się z Marianną
Hoffa. Wspólnie kupili dom i kuź-
nię w Podrzewiu. Władysław był kowalem. Został odznaczony Wielkopol-
skim Krzyżem Powstańczym. Zmarł 16 lutego 1967 r. w Podrzewiu. Został
pochowany na cmentarzu w Wilczynie.

Informator Gminy Duszniki HISTORIA

Stanisław Nawrot (pierwszy od lewej). Rezydencja Sapiehów w Bilczych Złotych

Ślub Marianny Hoffa z Władysławem No-
wakiem - 1928 rok


