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W 41. numerze Informatora…

Już wkrótce zima pozostanie tylko wspo-
mnieniem, przynajmniej na kilka miesięcy.
Wiosna natomiast przyniesie nie tylko słońce
i budzącą się do życia przyrodę, ale również
intensywną pracę w domu i wokół niego.
Każdy, kto ma nawet mały ogródek, rozpo-
czyna prace porządkowe. W tych porządkach
nie zapominajmy o pewnych zasadach, któ-
rych należy przestrzegać pozbywając się
śmieci. Z pomocą mieszkańcom przychodzą
punkty selektywnej zbiórki odpadów. O tym,
jakie odpady możemy tam bezpłatnie wy-

wozić, przypominamy w artykule „Wiosenne
porządki, czyli jak właściwie pozbyć się od-
padów”. Dodatkowo powtarzamy informację
o zgłaszaniu awarii i problemów. 

Początek marca upłynie pod znakiem kilku
ważnych dla naszej gminy wydarzeń.  1 mar-
ca uczcimy Narodowy Dzień Pamięci o „Żołnie-
rzach Wyklętych”. Tego samego dnia roz-
pocznie się w Dusznikach kolejny Memoriał
Kazimierza Bartoszaka w tenisie stołowym. Ta
dwudniowa, wyjątkowa impreza jest od wie-
lu lat stałym elementem w kalendarzu wy-
darzeń sportowych w naszej gminie. 2 mar-
ca rozpoczną się również Otwarte Indywi-

dualne Mistrzostwa Gminy Duszniki w Sza-
chach. Więcej informacji o tych imprezach
znajdą Państwo na plakatach w dalszej częś-
ci Informatora. Fani fitnessu, kendo i siat-
kówki również znajdą dla siebie coś ciekawego
w marcowym kalendarzu wydarzeń sporto-
wych.

W lutym miały miejsce bale karnawałowe i im-
prezy kulturalne. O tym, jak się na nich bawi-
li mieszkańcy gminy, można przeczytać w re-
lacjach.

Życzymy miłej lektury.
Redakcja   

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

MIEJSCOWOŚĆ DATA

Niewierz, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 21 marca (czwartek)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Sarbia, Wierzeja, Wilkowo 20 marca (środa)

Podrzewie, Sękowo, Wilczyna 14 marca (czwartek)

Grzebienisko, Kunowo, Mieściska, Młynkowo 13 marca (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 

7 i 28 marca (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 

19 marca (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
miesięcznie od jednego mieszkańca nieruchomości, a w sposób nie-
selektywny 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 do-

konywać na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez Urząd
Gminy w Dusznikach, w tytule podając adres nieruchomości, na któ-
rej powstają odpady komunalne, z dopiskiem – opłata za odbiór od-
padów. 
Wszelkie zmiany dotyczące liczby osób zamieszkałych na terenie da-
nej nieruchomości wymagają złożenia kolejnej deklaracji.
Segregowane odpady należy gromadzić w przeznaczonych do tego
workach, zmieszane odpady komunalne winny być gromadzone je-
dynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, tylko z takich będą
odbierane. Prosimy o ich wystawianie do godziny 7:00 w wyznaczo-
nym dniu odbioru, w łatwo widocznym i dostępnym miejscu, za-
pewniając dogodny dojazd dla specjalistycznych pojazdów. Pojem-
niki powinny być opróżnione do godziny 20:00.
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W styczniu radni obradowali na sesji 29
stycznia 2019 r. Podjęli na niej cztery
uchwały, w tym: ustalili kryteria w związku
z naborem do placówek przedszkolnych,
przyjęli regulamin dostarczania wody i od-
prowadzania ścieków, ustalili wysokość 
i warunki udzielania bonifikat od opłat 
z tytułu przekształcenia prawa użytko-
wania wieczystego w prawo własności
nieruchomości gruntowych oraz przyjęli
uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego
przy ul. Bukowskiej w Dusznikach. 

W pierwotnym programie sesji znalazły się
również projekty uchwał w sprawie ustalenia
zasad przyznawania i wypłacania diet radnym
i sołtysom. Projekty te były przedmiotem
dyskusji wśród radnych. Ostatecznie Rada
wstrzymała się od głosowania nad nimi i zde-
cydowała o zajęciu się tą kwestią na jednej 
z kolejnych sesji. Radni na sesji wysłuchali też
informacji Komisji Rewizyjnej na temat kon-
troli dotyczącej funkcjonowania świetlic wiej-
skich na terenie gminy.
W styczniu cztery komisje stałe Rady spotkały
się na posiedzeniach. Członkowie Komisji
Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
udali się do schroniska w Posadówku, z którym
gmina podpisała umowę na odbiór i opiekę
nad zwierzętami bezdomnymi. Komisja Rol-
nictwa i Budżetu analizowała ściągalność
opłat za podatki, wodę, ścieki i odbiór odpa-
dów. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kon-
trolę funkcjonowania świetlic wiejskich na te-
renie gminy. Komisja Oświaty, Kultury, Kultu-
ry Fizycznej i Zdrowia zajęła się omówieniem
imprez kulturalnych i sportowych, zaplano-

wanych przez Bibliotekę Publiczną i Centrum
Animacji Kultury w roku 2019 r.
Na zaproszenie organizacji działających na te-

renie gminy Przewodniczący Rady wziął udział
w corocznych uroczystościach, w tym w Dniu
Chorego, organizowanym przez Stowarzy-
szenie DUSZEK i PKPS w Dusznikach oraz 
w balu karnawałowym stowarzyszenia se-
niorów ZŁOTY KŁOS.   

Z prac Rady Gminy
Obrady Rady Gminy Duszniki

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki Ryszard Pacholak z życzeniami dla Złotego Kłosa

W marcu dyżur dla mieszkańców Gminy Duszniki pełnić będzie:

Marzena Frąckowiak
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Duszniki

8 marca 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

DYŻUR RADNEGO
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Już wkrótce wielu z nas rozpocznie wio-
senne porządki w ogrodach i domowe
remonty. Po takich pracach zostaje nam
wiele różnego rodzaju śmieci. Nie wszyst-
ko jest zabierane przez firmę odbierającą
odpady w naszej gminie. 

Do tej grupy należą np. stare meble, złom,
zużyte opony samochodowe, odpady bu-
dowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny oraz zużyte baterie i akumulatory. 
W Gminie Duszniki funkcjonują trzy punkty
selektywnej zbiórki odpadów komunal-
nych, gdzie takie śmieci można wywozić.
Punkty znajdują się w Dusznikach, Podrzewiu
i Grzebienisku. Odbiór śmieci w tych punktach
jest całkowicie bezpłatny. Działają one dla
mieszkańców, aby ułatwić pozbycie się od-

padów, które nie są odbierane z podstawo-
wymi nieczystościami. Można tam wywieźć
odpady komunalne ulegające biodegradacji
(np. trawa, kwiaty, liście), które gromadzimy w
większej ilości czy też np. gruz budowlany, ale
bez zanieczyszczeń typu płytki ceramiczne
(wywóz takich odpadów musimy zlecić pry-
watnie wybranej firmie).
Jest to legalne i zgodne z obowiązującym pra-
wem, które zakazuje spalania śmieci oraz

składowania ich w miejscach nieprzeznaczo-
nych do tego. Dotyczy to również spalania re-
sztek roślinnych czy wypalania traw. Nie-
przestrzeganie tego zakazu niesie ze sobą po-
ważne konsekwencje prawne w postaci choć-
by grzywny pieniężnej. Pamiętajmy, aby prze-
strzegać tego zakazu, ponieważ spalanie od-
padów na własną rękę wiąże się z emisją
wielu szkodliwych dla zdrowia substancji
chemicznych. 

Wiosenne porządki, czyli jak właściwie
pozbyć się odpadów

AKTUALNOŚCI

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW:
DUSZNIKI, ul. Niewierska 3

Czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 19.00 
oraz w soboty od godz. 7.00 do 13.00

PODRZEWIE, ul. Sportowa 17
Czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00

GRZEBIENISKO, ul. Bukowska 11
Czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00
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WODA I KANALIZACJA

Awarie w dostawie wody oraz urządzeń i przyłączy wodnych i ka-
nalizacyjnych należy zgłaszać do Komunalnego Zakładu Budżeto-
wego w Dusznikach:
- na telefon stacjonarny 61 29 19 107 (w godzinach pracy
zakładu: pon. 7.00-16.00, wt.-czw. 7.00-15.00, pt. 7.00-14.00)
- na telefon komórkowy 502 595 251 (poza godzinami pracy).

GAZ

Za prawidłowe działanie sieci gazowej i dostawy gazu do gos-
podarstw domowych na terenie gminy odpowiada firma G.EN. GAZ
ENERGIA z siedzibą w Tarnowie Podgórnym: www.gen.com.pl

Wszelkie problemy związane z dostawą gazu czy szczelnością in-
stalacji należy zgłaszać do - pogotowia gazowego na nr telefo-
nu  800 909 909 (numer bezpłatny).

ZGŁASZANIE BEZDOMNYCH, 
POSZKODOWANYCH LUB PADŁYCH ZWIERZĄT

Przyjmowaniem zgłoszeń w tym zakresie zajmuje się pracownik
Urzędu Gminy Duszniki:
- pod numerem  61 29 19 075 lub 29 19 400, nr wew. 110
w godzinach pracy urzędu,
- pod numerem telefonu komórkowego  666 047 449
w weekendy, święta i po godzinach pracy urzędu.

Awarie i problemy – gdzie zgłaszać?

AWARIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Awarie oświetlenia ulicznego, jeśli nie są spowodowane tym-
czasowym wyłączeniem prądu (np. na całej ulicy, w okolicy), 
a dotyczą pojedynczych lamp (przepalona
żarówka, prawdopodobne spięcie czy
uszkodzenie przewodu zasilającego)
należy zgłaszać pracownikowi Urzędu
Gminy Duszniki (w godzinach pracy
urzędu: pon. 8.00-17.00, wtorek 8.00-
15.00, śr.-pt. 7.00-15.00)
- na numer 

61 29 19 075 lub 61 29 19 400
wew. 110 i 103

Należy pamiętać, że pracownik urzędu nie ma
możliwości monitorowania prawidłowości działania
lamp, dlatego niezwłocznie przekazana informa-
cja od mieszkańców umożliwi sprawne zgłoszenie
awarii i jej naprawę w określonym terminie.

UWAGA!!! Regionalny dostawca prądu, czyli spółka
ENEA, nie przyjmuje zgłoszeń o awariach oś-
wietlenia ulicznego od mieszkańców. 
Zgłoszenia odpowiedniej firmie może dokonać tyl-
ko pracownik urzędu.

DROGI GMINNE 

Problemy z przejezdnością dróg gminnych należy zgłaszać do Urzę-
du Gminy Duszniki, do pracownika odpowiedzialnego za koor-
dynację utrzymania i stanu technicznego dróg gminnych (w go-
dzinach pracy urzędu: pon. 8.00-17.00, wtorek 8.00-15.00 
śr.-pt. 7.00-15.00) - tel.  61 29 56 530

PRĄD

Za prawidłowe działanie sieci energetycznej i dostawy prądu do
gospodarstw domowych na terenie gminy odpowiada regional-
ny dostawca ENEA Operator z Szamotuł: www.operator.enea.pl

Wszelkie problemy związane z brakiem prądu czy awariami zasi-
lania należy zgłaszać do
- pogotowia energetycznego na nr telefonu  991
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IMPREZY SPORTOWE W MARCU:
MEMORIAŁ KAZIMIERZA BARTOSZAKA  

Mistrzostwa Szkół Gminy Duszniki w Tenisie Stołowym
1 marca 2019 r., start o godz. 9:00

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
2 marca 2019r., start o godz. 10:00

Miejsce rozgrywek: sala sportowa przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach
Zgłoszenia do 27 lutego 2019 r.: robertdura@osirduszniki.pl, tel. 506 139 351.

FITNight 
Termin: 15 marca 2019 r. start o godz. 19:00 

Miejsce: sala sportowa przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach
Zgłoszenia do 14 marca 2019 r. pod telefonem 506 139 351. 

Kendo Gasshuku
Termin: 23-24 marca 2019 r., start o godz. 10:00 

Miejsce: sala sportowa przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach
Zgłoszenia oraz informacje pod telefonem 601 885 338 - Jarosław Wolny. 

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Duszniki
Termin: 30 marca 2019 r., start o godz. 9:00

Miejsce: sala sportowa przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach 
Zgłoszenia do 20 marca 2019 r. pod telefonem 506 139 351.

PROGRAM BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH 
ORGANIZOWANYCH NA SALI SPORTOWEJ PRZY UL. BRONIEWSKIEGO

Prowadzący- Robert Dura, tel. 506 139 351
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W sobotę 16 lutego 2019 r. Klub Seniora „Złoty Kłos” zorgani-
zował w dusznickiej sali widowiskowej kolejny bal karna-
wałowy. To cykliczna impreza dla seniorów z naszej gminy i za-
przyjaźnionych ze Złotym Kłosem zespołów i stowarzyszeń z in-
nych gmin. 

Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele dusznickie-

go samorządu, m.in. Wójt Roman Boguś i Przewodniczący Rady Gmi-
ny Duszniki Ryszard Pacholak. Szamotulski samorząd powiatowy re-
prezentował Przewodniczący Rady Radosław Łanoszka. Gości balu przy-
witała Prezes „Złotego Kłosa” Danuta Czeszyńska. Oprawę muzyczną
zabawy przygotował Mirosław Bździel z zespołem. Towarzyszyły jej tań-
ce, konkursy z nagrodami i karnawałowe stroje.

fot. Sławomir Chamczyk

BAl KARNAWAłOWY „ZŁOTEGO KŁOSA”

Jednym z głównych zadań biblioteki jest
popularyzacja czytelnictwa. Bo jak wia-
domo, „czym skorupka za młodu na-
siąknie, tym na starość trąci”, dlatego

szerzenie wiedzy czytelniczej należy roz-
począć od młodych pokoleń. 

A lekcja biblioteczna jest doskonałą okazją, aby

ową wiedzę przekazać. I właśnie z takiej
możliwości mogli skorzystać uczniowie ze
Szkoły Podstawowej z Podrzewia. Podczas
wizyty w dusznickiej bibliotece dowiedzieli się
m.in. o tym, jak funkcjonuje placówka, jakie
książki się w niej znajdują i jak należy o nie
dbać. Natomiast w dalszej części spotkania
młodzi goście mieli okazję sprawdzić swoją
wiedzę na temat książkowych bohaterów.     

Szkoła Podstawowa 
z Podrzewia z wizytą 

w dusznickiej bibliotece

fo
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W piątek 15 lutego 2019 r. w Dusznikach
po raz pierwszy odbył się mini festiwal ze-
społów rockowych pod nazwą "DuszFest".

Dla miłośników mocniejszych brzmień
wystąpili: "Spontaniczna Grupa Muzycz-
na", "Zagłada" oraz gwiazda wieczoru ze-

spół „Schlafrock". Połączenie młodości,
charyzmy i rockowych dźwięków stano-
wiło kwintesencję tego wieczoru.

DUSZFEST – FESTIWAL ZESPOŁóW 
ROCKOWYCH W DUSZNIKACH

12
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W lutym w sali sportowej w Dusznikach ponownie zagościła siat-
kówka. W przygotowanym dla amatorów Zimowym Halowym
Turnieju Piłki Siatkowej wystartował komplet dwunastu ze-
społów, co świadczy o dużym zainteresowaniu tą dyscypliną 
w naszym regionie. 

Turniej odbył się w niedzielę 10 lu-
tego 2019 r. Wystartowało w nim
dwanaście drużyn. Wszystkie zos-
tały podzielone na trzy grupy:
A: MS Active, Polley Bolls Drezdenko,
Lubię Poniedziałki, Czempiń
B: Trans Greenex, Acapulco Stallion,
Niepoprawni Optymiści, PGE Skra NIE
Bełchatów
C: Cichociemni, Ave Cezar, Sokoły Kost-
rzyn, Coco Jambo Duszniki.

W pierwszym etapie zawodów drużyny
rywalizowały grając „każdy z każdym”.
Tylko zajęcie I miejsca w grupie pre-
miowało do walki o podium. Już w tej
fazie można było oglądać spore zaangażowanie zespołów. Po za-
kończeniu tej części rozpoczął się kolejny etap, w którym toczyły się

pojedynki o konkretne miejsca. W grupie finałowej najlepsza była eki-
pa MS Active, która kolejno zwyciężyła z Cichociemnymi i Trans
Greenexem. W grupie II swoje mecze wygrywała drużyna Ave Cezar
zajmując ostatecznie IV miejsce. Tuż za nią uplasowała się drużyna Aca-
pulco Stallion, a dalej Polley Bolls Drezdenko. W grupie walczącej 
o miejsca VII-IX wygrała drużyna Lubię Poniedziałki. Miejsce VIII wy-
walczyły Sokoły z Kostrzyna, a IX Niepoprawni Optymiści.

TURNIEj SIATKÓWKI W DUSZNIKACH
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14 lutego 2019 r. odbył się Walentynkowy
Bal Karnawałowy zorganizowany przez
Warsztat Terapii Zajęciowej w Duszni-
kach. Ponad sto osób bawiło się w sali wi-
dowiskowej Biblioteki Publicznej i Cen-
trum Animacji Kultury w Dusznikach. Pa-
nowała tam niezwykle wesoła atmosfera. 

Uczestnicy w kolorowych strojach bawili się 
w rytm muzyki, nad którą czuwał DJ Biniu. Do
zabawy nie trzeba było nikogo namawiać. Par-
kiet sali był cały czas wypełniony, a nastrój był
gorący do samego końca. Taneczny bal uroz-
maiciła loteria z nagrodami, wybrano także naj-
piękniejsze stroje. Na parkiecie można było
spotkać piękne księżniczki, dinozaura, kota,

króla. Dominowały akcenty walentynkowe
i kolor czerwony. W trakcie imprezy na za-
proszonych gości czekał ciepły posiłek i pączki.
W Dusznikach spotkali się podopieczni z WTZ
Kwilcz, WTZ Wronki, WTZ Szamotuły, ŚDS Ja-
wor Pniewy, Stowarzyszenia DUSZEK oraz
WTZ Duszniki. Taki bal to nie tylko doskonała
okazja do zabawy, ale i szansa na nawiązanie
nowych znajomości i integrację. Jak na wa-
lentynkowy bal przystało, nie mogło za-
braknąć symbolu tego święta, czyli serca. To
przygotowane przez organizatorów było bar-

dzo duże i stanowiło idealne tło do pa-
miątkowych zdjęć. 

WAlENTYNKOWY BAL KARNAWAŁOWY 
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Światowy Dzień Chorego jest
obchodzony 11 lutego z ini-
cjatywy Świętego Jana
Pawła II. Ten dzień ma za
zadanie zwrócić uwagę na
problemy ludzi chorych
i cierpiących oraz uświa-
domić konieczność nie-
sienia im pomocy. 

Organizatorem Dnia Chorego 
w Dusznikach, podobnie jak 
w poprzednich latach, było Stowa-
rzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej „DUSZEK” oraz Zarząd
Gminny PKPS w Dusznikach. Gośćmi uro-

c z y s -
tości były osoby

chore i cierpiące oraz za-
przyjaźnione Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Zaproszenie do
wspólnego świę-
towania przyję-
li też przedsta-
wiciele samo-
rządu, m.in.
Wójt, Przewod-

niczący Rady oraz
radni. Gospodarze

i goście spotkania
mieli okazję obejrzeć

występy artystyczne oraz
wziąć udział w konkursach.

Spotkanie było bardzo radosne, a ze-
branych zintegrował taneczny pociąg i wspól-
ny poczęstunek. 

Obchody Dnia Chorego w Dusznikach 



Mieszkańcy Gminy Duszniki w Powstaniu Wielkopolskim 

NOWAKOWSKI ANDRZEj urodził się 3 października 1885 roku w Sę-
kowie, w rodzinie Katarzyny i Walentego, pracownika majątku. 
W czasie I wojny światowej powołany do armii pruskiej, walczył na wie-
lu frontach, w tym we Francji pod Verdun. Tam został ciężko ranny.
Odłamki bomby rozszarpały mu nogi, a przede wszystkim trafiony zos-
tał w głowę, co spowodowało uszkodzenie kości twarzy. Konieczna była
poważna operacja łącznie z przeszczepem kości, aby uratować oko.
Przez długi czas przebywał w szpitalu. Za waleczność otrzy-
mał najwyższe niemieckie odznaczenie – Krzyż Żelazny. 
Z pobytu na terenie Francji zapamiętał opowieść o cu-
downym wydarzeniu, jakie miało miejsce w czasie woj-
ny. Podobno oddział żandarmów zamierzał zlikwi-
dować gromadę dzieci, wyłączonych spośród jeńców
francuskich. Dzieci zapędzone zostały do stodoły, oto-
czone silną strażą, oczekiwać miały na śmierć przez
zagazowanie. Nagle, nie bacząc na niebezpieczeń-
stwo zaczęły wychodzić ze stodoły. Wszystkie mówiły,
że ukazała im się prześliczna Panienka w błękitnej su-
kience, pełna dobroci, i kazała iść do domu. Wyda-
rzenie było tak niezwykłe, że strażnicy osłupieli i nie pro-
testowali, a okoliczni ludzie zabrali dzieci do siebie. Taką opo-
wieść o cudownym widzeniu dzieci przekazał dziadek swoim wnu-
kom. 
Andrzej, jako rekonwalescent, powrócił do Polski w rodzinne stro-
ny. Miejscowy sołtys Niemiec zażądał, aby oddał broń i cały żołnierski

ekwipunek. Do nakazu się nie zastosował, natomiast wszystko bez-
piecznie ukrył. Zarządzona przez władze rewizja niczego nie znalazła.
Wówczas zabrano jedynie szablę, wiszącą w mieszkaniu na honoro-
wym miejscu. 
W tym czasie w Poznaniu doszło do wybuchu powstania. Andrzej No-
wakowski zaangażował się w parafii do werbunku ochotników, gdyż
Polska była w potrzebie. Oddział ten udał się na pomoc Poznaniowi.
Zginęło tam kilku jego kamratów, m.in. Sylwester Dreczkowski. Przez
resztę życia matki i żony poległych miały do niego żal, że wystawił ich
bliskich na śmierć. 
Po zakończeniu walk po-
wstańczych powrócił do
Sękowa. Był zarządcą
(ekonomem) na majątku
u dzierżawcy Edmunda
Janiszewskiego. Założył
rodzinę. Ożenił się z Ag-
nieszką Wojciechowską,
miał pięcioro dzieci –
cztery córki i jednego
syna Ludwika. 
Gdy wybuchła druga
wojna światowa Ludwik
został zmobilizowany.
Udając się do Pólka na
stację kolejową, aby do-
stać się do macierzystej
jednostki i dalej na front,
odgrażał się Niemcom,
że wojna za długo nie
potrwa i poniosą sro-
motną klęskę. Tymczasem Ludwik został w walkach ciężko ranny i ze
szpitala powrócił do domu. 
W Sękowie sołtys Niemiec o nazwisku Unvericht (Unfericht?) zapamiętał
groźby Ludwika i doniósł na niego do Gestapo. Zmaltretowanego i po-
bitego, zamierzano go rozstrzelać. Matka z rozpaczą broniła syna, o li-
tość błagała jego żona. Wówczas ojciec przyniósł Żelazny Krzyż – pru-
skie odznaczenie z czasów pierwszej wojny światowej i powołując się

na swój udział w walkach po stronie nie-
mieckiej, uprosił ułaskawienie syna. To

uchroniło Ludwika od śmierci. 
Po drugiej wojnie światowej Andrzej No-

wakowski otrzymał 7 ha ziemi z parce-
lacji majątku Sękowo i rozwinął gos-

podarstwo. Spadkobierczynią została
jedna z córek – Stanisława, która wyszła

za mąż za Jana Cieloszyka. Wniósł on swo-
ich 7 ha po rodzicach. Obecnie właści-
cielem gospodarstwa jest ich syn Tadeusz. 
Andrzej Nowakowski był członkiem ZBo-
WiD. Za udział z Powstaniu Wielkopolskim

otrzymał Krzyż Powstańczy. Zmarł 31
lipca 1962 roku, jego żona 31 paź-

dziernika 1958 roku. Oboje spoczywają
na cmentarzu parafialnym w Wilczynie. Odznaczenia

dziadka za waleczność rodzina włożyła mu do trumny. 

Z relacji wnuczki Janiny Płowiec, z domu Cieloszyk

Andrzej Nowakowski

HISTORIA

Andrzej Nowakowski - portret
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