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20 marca rozpoczęła się wiosna – chyba najbardziej wyczekiwana pora
roku, w której wszystko na nowo budzi się do życia po zimowej prze-
rwie. Dotyczy to nie tylko przyrody. W nas również wstępuje nowa ener-
gia i zapał, tym większe, im więcej promieni słońca rozświetla kolej-
ne wiosenne dni.

W marcu zakończyły się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy
wszystkich sołectw wybrali sołtysów i rady sołeckie na kolejną, czte-
roletnią kadencję. O tym, kto pełni te funkcje dowiedzą się Państwo
z artykułu „Mieszkańcy wybrali sołtysów i rady sołeckie”.

W ubiegłym miesiącu odbyło się kilka imprez sportowych, m.in. ko-
lejna edycja Memoriału Kazimierza Bartoszaka, turniej szachowy i ma-

raton fitness. Więcej informacji o tych i kilku innych wydarzeniach znajdą
Państwo w relacjach.
26 lutego br. oficjalnie pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę Ewę
Świerkiel-Szymańską – dyrektor Biblioteki Publicznej i Centrum Ani-
macji Kultury w Dusznikach. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Ewa
Świerkiel-Szymańska była również członkiem redakcji Informatora od
samego początku jego powstania. Wiele jej pomysłów i uwag miało
bezpośredni i zawsze pozytywny wpływ na kształt tej gazety. Za ten
cenny wkład Redakcja jest bardzo wdzięczna. Zachęcamy jednocześnie
do przeczytania tekstu „Dyrektor BPiCAK przechodzi na emeryturę”.   

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim Czy-
telnikom życzenia zdrowia, spokoju i rodzinnej atmosfery przy
świątecznym stole.

Redakcja 

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

MIEJSCOWOŚĆ DATA

Niewierz, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 11 kwietnia (czwartek)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Sarbia, Wierzeja, Wilkowo 10 kwietnia (środa) 
i 30 kwietnia (wtorek)

Podrzewie, Sękowo, Wilczyna 4 i 25 kwietnia (czwartek)

Grzebienisko, Kunowo, Mieściska, Młynkowo 3 i 24 kwietnia (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 

18 kwietnia (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 

12 kwietnia (piątek)
i 29 kwietnia (poniedziałek)

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

Przypominamy, że stawka opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości za-
mieszkałych, zbieranych w sposób selektywny wynosi 7 zł miesięcznie
od jednego mieszkańca nieruchomości, a w sposób nieselektywny 12 zł
miesięcznie od mieszańca.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wez-
wania, 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 po-
dając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, z dopi-
skiem – opłata za odbiór odpadów. 
Wszelkie zmiany dotyczące liczby osób zamieszkałych na terenie danej nie-
ruchomości wymagają złożenia kolejnej deklaracji.
Segregowane odpady należy gromadzić w przeznaczonych do tego workach,
zmieszane odpady komunalne winny być gromadzone jedynie w zamknię-
tych i szczelnych pojemnikach, tylko z takich będą odbierane. Prosimy o ich
wystawianie do godziny 7:00 w wyznaczonym dniu odbioru, w łatwo wi-
docznym i dostępnym miejscu, zapewniając dogodny dojazd dla specjalis-
tycznych pojazdów. Pojemniki powinny być opróżnione do godziny 20:00.
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Szósta z kolei sesja obecnej Rady Gminy
Duszniki miała miejsce 26 lutego 2019 r.
Przewodniczący Ryszard Pacholak roz-
począł ją od złożenia podziękowań i gra-
tulacji Ewie Świerkiel-Szymańskiej, która
zakończyła swoją ośmioletnią pracę na
stanowisku Dyrektora Biblioteki Pub-
licznej i Centrum Animacji Kultury w Dusz-
nikach. 

Podkreślił, że w trakcie pełnienia przez nią tej
funkcji oferta imprez kulturalnych bardzo się
rozwinęła. Podziękował jej za profesjonalizm,
empatię, gotowość do rozmowy i znajdowa-
nie rozwiązań, które spełniały oczekiwania
mieszkańców. Wyrazy uznania ustępującej
dyrektor złożył również Wójt Roman Boguś,
który podziękował za zaangażowanie,
współpracę i pomoc, na którą zawsze mógł li-
czyć. W imieniu Rady i samorządu gminnego
panowie przekazali pamiątkowe życzenia
i kwiaty. Ewa Świerkiel-Szymańska podzię-
kowała wszystkim za osiem lat współpracy,
podczas których wiele się nauczyła, za pomoc
i zaangażowanie, dzięki którym udawało się
przygotowywać ofertę, jakiej oczekiwali miesz-
kańcy gminy. Do życzeń przyłączyli się również
sołtysi i przedstawiciele organizacji społecz-
nych z terenu gminy.      
W dalszej części sesji radni wysłuchali infor-
macji Komisji Rewizyjnej z kontroli wybranych
przetargów przeprowadzonych w 2018 r. oraz
sprawozdania z realizacji zadań Komunalne-
go Zakładu Budżetowego za ubiegły rok.
Rada podjęła trzy uchwały. Dwie dotyczyły
zmian w aktualnym budżecie gminy, natomiast
trzecią uchwałą uzupełniono skład osobowy
dwóch komisji stałych. Do składu Komisji
Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
dołączył radny Adam Nowak, natomiast do Ko-
misji Rolnictwa i Budżetu - radny Paweł Henicz. 
W lutym cztery komisje stałe Rady spotkały

się na posiedzeniach. Członkowie Komisji
Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
wspólnie z Komisją Rolnictwa i Budżetu
spotkali się z przedstawicielem Zarządu
Dróg Powiatowych. Komisja Rewizyjna prze-
prowadziła kontrolę wybranych przetargów
przeprowadzonych w 2018 r. Komisja Oś-
wiaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia za-
jęła się sytuacją osób niepełnosprawnych na
terenie Gminy Duszniki. Członkowie tej ko-

misji spotkali się z pracownikami i pod-
opiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Dusznikach.
Przewodniczący Ryszard Pacholak wraz z rad-
nymi Jadwigą Klińską, Małgorzatą Wrochną 
i Ireneuszem Tylkowskim reprezentowali Radę
w uroczystości obchodów Narodowego Dnia
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 1 marca br.
złożyli symboliczną wiązankę kwiatów pod Po-
mnikiem Walk i Męczeństwa w Dusznikach.

Z prac Rady Gminy Delegacja Rady – Małgorzata Wrochna, 
Ryszard Pacholak, Ireneusz Tylkowski i Jadwiga 

Klińska - złożyła kwiaty pod pomnikiem w Dusznikach

Podziękowania dla Ewy Świerkiel-Szymańskiej

W kwietniu dyżur dla mieszkańców Gminy Duszniki pełnić będzie:

Ryszard Pacholak
Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

12 kwietnia 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

RADA GMINY
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Informator Gminy Duszniki

Na przełomie lutego i marca br. we wszystkich sołectwach
Gminy Duszniki odbyły się zebrania, na których mieszkań-
cy wybrali sołtysów i rady sołeckie na kolejną kadencję. Oso-
by, które zostały wybrane na te funkcje będą działały na rzecz
swoich sołectw przez kolejne cztery lata. 

W gminie jest siedemnaście sołectw, w tym trzy, które skupiają po
dwie miejscowości. W jedenastu z nich funkcję sołtysa powierzo-
no osobom, które pełniły je w poprzedniej kadencji. Sześciu sołty-
sów to osoby, które pierwszy raz wybrano na to stanowisko.
Osobą z najdłuższym stażem jest Zofia Nizio, która funkcję sołty-
sa wsi Zakrzewko pełni już dziesiątą kadencję, nieprzerwanie od
1982 r. Sołtysi Kunowa i Niewierza również mogą się pochwalić
długoletnim doświadczeniem, bowiem rozpoczęli właśnie swoją
szóstą kadencję.
Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o wynikach wy-
borów w poszczególnych sołectwach. Znajdą w nich Państwo datę
wyborów, liczbę osób uprawnionych do głosowania, liczbę miesz-
kańców, którzy wzięli udział w wyborach, informację o tym, kto zos-
tał sołtysem, ile uzyskał głosów i na którą kadencję został wybra-
ny oraz skład rady sołeckiej.

Mieszkańcy wybrali
sołtysów i rady sołeckie 

AKTUALNOŚCI

BRZOZA-GRODZISZCZKO
Wybory: 26 lutego 2019 r. 
Uprawnionych do głosowania: 291 mieszkańców
Liczba uczestniczących w wyborach: 40 mieszkańców 
Sołtys: Radosław Wawrzyniak, uzyskał 32 głosy poparcia, 

wybrany na czwartą kadencję
Rada sołecka: Anna Sołtysiak, Krzysztof Nowak, Karina Muszyńska,

Szymon Kowalczyk, Daniel Grocholewski

CERADZ DOLNY
Wybory: 7 marca 2019 r.
Uprawnionych do głosowania: 360 mieszkańców
Liczba uczestniczących w wyborach: 44 mieszkańców
Sołtys: Marcin Grupa, uzyskał 24 głosy poparcia, 

wybrany na pierwszą kadencję 
Rada sołecka: Adam Urban, Łukasz Ratajczak, Patryk Kaźmierczak, 

Karolina Jandy, Anna Jandy

CHEŁMINKO
Wybory: 25 lutego 2019 r. 
Uprawnionych do głosowania: 143 mieszkańców
Liczba uczestniczących w wyborach: 34 mieszkańców
Sołtys: Iwona Ratajczak, uzyskała 29 głosów poparcia, 

wybrana na piątą kadencję
Rada sołecka: Ewa Orzechowska, Karolina Walor, Bogumiła Królik,

Krzysztof Rataj, Dagmara Pieprzyk

DUSZNIKI
Wybory: 12 lutego 2019 r. 
Uprawnionych do głosowania: 2055 mieszkańców 
Liczba uczestniczących w wyborach: 39 mieszkańców
Sołtys: Piotr Bździel, 33 głosy poparcia, 

wybrany na trzecią kadencję
Rada sołecka: Bernadeta Augustyniak, Marian Samoląg, 

Andrzej Królik, Marek Biedziak, Zbigniew Przybylski

GRZEBIENISKO
Wybory: 28 lutego 2019 r. 
Uprawnionych do głosowania: 697 mieszkańców
Liczba uczestniczących w wyborach: 106 mieszkańców
Sołtys: Małgorzata Wrochna, uzyskała 79 głosów poparcia,

wybrana na pierwszą kadencję
Rada sołecka: Gracjan Subsar, Rafał Majkowski, Mateusz Achtenberg,

Kornel Szwedek, Miłosz Bździak

KUNOWO
Wybory: 27 lutego 2019 r. 
Uprawnionych do głosowania: 155 mieszkańców
Liczba uczestniczących w wyborach: 22 mieszkańców
Sołtys: Marek Królik, uzyskał 22 głosy poparcia, 

wybrany na szóstą kadencję
Rada sołecka: Henryk Klimek, Michał Królik, Sławomir Stasik, 

Marek Klimek, Marcin Lemański

MIEŚCISKA-SARBIA
Wybory: 19 lutego 2019 r.
Uprawnionych do głosowania: 336 mieszkańców
Liczba uczestniczących w wyborach: 97 mieszkańców
Sołtys: Irena Szymlet, uzyskała 51 głosów poparcia, 

wybrana na pierwszą kadencję
Rada sołecka: Elżbieta Tymkowska, Danuta Skotarczak, Krystyna

Grocholska, Beata Janik, Szymon Janik

MŁYNKOWO
Wybory: 20 lutego 2019 r.
Uprawnionych do głosowania: 141 mieszkańców
Liczba uczestniczących w wyborach: 30 mieszkańców
Sołtys: Barbara Jóźwiakowska, uzyskała 30 głosów poparcia, 

wybrana na czwartą kadencję
Rada sołecka: Iwona Piotrowska, Karolina Prałat-Patallas, 

Janusz Obst

NIEWIERZ
Wybory: 5 marca 2019 r.
Uprawnionych do głosowania: 363 mieszkańców
Liczba uczestniczących w wyborach: 109 mieszkańców
Sołtys: Marian Szukała, uzyskał 54 głosy poparcia, 

wybrany na szóstą kadencję
Rada sołecka: Magdalena Dziamska, Bartosz Norek, Ryszard 

Dziamski, Marian Kazimierowski, 
Magdalena Krajewska

PODRZEWIE
Wybory: 18 lutego 2019 r.
Uprawnionych do głosowania: 717 mieszkańców
Liczba uczestniczących w wyborach: 174 mieszkańców
Sołtys: Joanna Zimna, uzyskała 98 głosów poparcia, 

wybrana na pierwszą kadencję
Rada sołecka: Beata Jerzykowska, Janusz Faberski, Sebastian Felkel,

Bogdan Kijak, Katarzyna Krawczyk

SĘDZINKO-ZALESIE
Wybory: 14 lutego 2019 r.
Uprawnionych do głosowania: 320 mieszańców
Liczba uczestniczących w wyborach: 68 mieszkańców
Sołtys: Joanna Gościńska, uzyskała 41 głosów poparcia,

wybrana na pierwszą kadencję
Rada sołecka: Kamila Zimna, Edmund Jarmużek, Arkadiusz Iwańczuk,

Mariusz Szymaszyk
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Informator Gminy DusznikiAKTUALNOŚCI

SĘDZINY
Wybory: 13 lutego 2019 r.
Uprawnionych do głosowania: 341 mieszkańców
Liczba uczestniczących w wyborach: 51 mieszkańców
Sołtys: Katarzyna Stasińska, uzyskała 50 głosów poparcia, 

wybrana na drugą kadencję
Rada sołecka: Waldemar Borowczyk, Honorata Pawlak, 

Tomasz Śledź, Ewelina Laskowiak, Amadeusz Wiciak

SĘKOWO
Wybory: 1 marca 2019 r.
Uprawnionych do głosowania: 420 mieszkańców
Liczba uczestniczących w wyborach: 33 mieszkańców
Sołtys: Robert Jankowski, uzyskał 33 głosy poparcia, 

wybrany na drugą kadencję 
Rada sołecka: Żaklin Kofel, Tadeusz Czapracki, Adam Hołderny, 

Radosław Wachnik, Beata Urbaniak

WIERZEJA
Wybory: 15 lutego 2019 r.
Uprawnionych do głosowania: 154 mieszkańców
Liczba uczestniczących w wyborach: 51 mieszkańców
Sołtys: Agnieszka Błażowska, uzyskała 50 głosów poparcia,

wybrana na pierwszą kadencję
Rada sołecka: Łukasz Czajka, Leszek Majda, Radosław Krawiec, 

Czesława Wawrzyniak

WILCZYNA
Wybory: 6 marca 2019 r.
Uprawnionych do głosowania: 285 mieszkańców
Liczba uczestniczących w wyborach: 54 mieszkańców
Sołtys: Róża Dziubińska, uzyskała 52 głosy poparcia, 

wybrana na drugą kadencję
Rada sołecka: Marta Gądek, Magdalena Fabiańska, Sławomir Błajet,

Justyna Kosiorek, Krystyna Markiewicz

WILKOWO
Wybory: 8 marca 2019 r.
Uprawnionych do głosowania: 165 mieszkańców
Liczba uczestniczących w wyborach: 40 mieszkańców
Sołtys: Urszula Batura, uzyskała 29 głosów poparcia,

wybrana na czwartą kadencję 
Rada sołecka: Elżbieta Wencel, Maria Buszczak, Lucyna Konieczna,

Marcin Dudarski, Alina Batura

ZAKRZEWKO
Wybory: 4 marca 2019 r.
Uprawnionych do głosowania: 75 mieszkańców
Liczba uczestniczących w wyborach: 16 mieszkańców
Sołtys: Zofia Nizio, uzyskała 16 głosów poparcia, 

wybrana na dziesiątą kadencję
Rada sołecka: Wanda Maj, Roman Knaflewski, Mirosław Kalota, 

Piotr Kliński

Z okazji Świąt Wielkanocnych 

składamy Mieszkańcom 

Gminy Duszniki

życzenia zdrowia, pomyślności 

i rodzinnej atmosfery przy 

świątecznym stole

Ryszard Pacholak
Roman Boguś

Przewodniczący Wójt Gminy Duszniki

Rady Gminy Duszniki

Duszniki, kwiecień 2019 r.
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Podczas sesji Rady Gminy Duszniki, któ-
ra odbyła się 26 lutego br. oficjalnie
pożegnano Ewę Świerkiel-Szymańską,
która przez niemal osiem lat kierowała
dusznicką biblioteką, a od ponad pięciu
pełniła funkcję dyrektora Biblioteki Pub-
licznej i Centrum Animacji Kultury. 

Przedstawiciele samorządu, w tym Wójt Roman
Boguś, Przewodniczący Rady Ryszard Pacholak,
radni, sołtysi, kierownicy jednostek oraz przed-
stawiciele organizacji społecznych złożyli po-
dziękowania za współpracę. Tego dnia Ewa
Świerkiel-Szymańska przeszła na emeryturę.
Swoją pracę w Gminie Duszniki rozpoczęła
dokładnie 1 września 2011 roku jako Dyrek-
tor Biblioteki Publicznej w Dusznikach, a nie-
co później również jako szef Gminnego Cen-
trum Kultury. 1 stycznia 2014 roku objęła funk-
cję dyrektora połączonych jednostek kultury
– Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kul-
tury w Dusznikach. 
W trakcie tych ośmiu lat wzbogaciła kalendarz
kulturalny i ofertę dla mieszkańców o wiele
nowych imprez i wydarzeń kulturalnych, 
a w ostatnich latach również sportowych, któ-
rych organizację przejęła po likwidacji Oś-
rodka Sportu i Rekreacji. 
Koncerty organowe, na które corocznie za-
praszała znakomitych muzyków, integrujące
mieszkańców „Sylwestry pod chmurką” i kon-
certy muzyki disco-polo, letnie teatry w par-
ku i spektakle dla dzieci, festyny z okazji
Dnia Dziecka, coroczny Bieg Mikołajkowy, to
imprezy, które dzięki niej stały się swego ro-
dzaju wizytówką Gminy Duszniki. 
Działające pod jej kierownictwem Biblioteka
Publiczna i Centrum Animacji Kultury były
głównym organizatorem ubiegłorocznego
mityngu tyczkarskiego z udziałem Piotra Lis-
ka. Było to największe wydarzenie sportowe
w historii naszej gminy.

Ewa Świerkiel-Szymańska kontynuowała rów-
nież to, co było stałym elementem dusznic-
kiej kultury i tradycji, niezwykle ważnym dla
wielu mieszkańców – coroczne dożynki i fes-
tiwale muzyki ludowej i chóralnej.
Dzięki jej staraniom wyremontowane zostały
pomieszczenia Centrum Animacji Kultury –
sala kameralna, pełniącą również funkcję sali
ślubów, pomieszczenia dawnej biblioteki, 
w których powstała sala konferencyjna. Jej
koncepcja zmiany układu funkcjonalnego
zachodniej części tego budynku została już w

dużej części zrealizowana – powstał tam
drewniany taras, który będzie wykorzysty-
wany na letnie koncerty i organizację imprez
na wolnym powietrzu. 
Ewa Świerkiel-Szymańska była również człon-
kiem redakcji Informatora Gminy Duszniki od
samego początku jego istnienia, wspierając
jego opracowanie ciekawymi pomysłami i me-
rytorycznymi uwagami. 
Nowym Dyrektorem BPiCAK’u od dnia 26 lu-
tego br. jest Anna Repak, wcześniej pracow-
nik tej instytucji w filii w Grzebienisku.   

Dyrektor BPiCAK przechodzi na emeryturę
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Biblioteka Publiczna i Centrum 
Animacji Kultury w Dusznikach

zaprasza na

POWITANIE 
MAJÓWKI

Zabawa taneczna z DJ-em

30 kwietnia 2019 r.
godz. 20.00

park w Dusznikach

Wójt Gminy Duszniki
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 

zapraszają na

Obchody 
Święta Konstytucji 3 Maja

PIĄTEK: 3 MAJA 2019 r.
godz. 15.00

plac przez CAK w Dusznikach

W programie:
Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Walk i Męczeństwa 
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Nocny Turniej 
Piłki Siatkowej

27 kwietnia 2019 r., sobota, 
start o godz. 19:00 

Miejsce rozgrywek: sala sportowa 
ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach 

Zgłoszenia do 20 kwietnia 2019 r. 
robertdura@osirduszniki.pl, tel. 506 139 351

DOGszniki Trekking
-WIOSENNY START 

28 kwietnia 2019 r., niedziela, 
start o godz. 11:00 

Miejsce: Polana „Czarny Bocian” 
- Duszniki, ul. Młynkowska 

Zgłoszenia do 20 kwietnia 2019 r.
robertdura@osirduszniki.pl, tel. 506 139 351
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5 marca br. radni Młodzieżowej Rady
Gminy Duszniki spotkali się w Szkole
Podstawowej w Dusznikach. Spotkanie
miało na celu omówienie pomysłów
zgłoszonych na poprzednich posiedze-
niach. Uczniowie, wspólnie ze swoimi
opiekunami, ustalili terminy i szczegóły
zaplanowanych wcześniej wydarzeń. 

Na początku uczniowie zajęli się organizacją
spotkania integracyjnego w jednej ze szkół. Po-
mysłów na jego przebieg było wiele, m.in.
wspólne przygotowywanie posiłków, zaję-
cia taneczne, gry sportowe oraz kino. Ustalo-
no, że spotkanie to odbędzie się w szkole 
w Grzebienisku.
Radni zgłosili wójtowi problem braku miejs-
ca spotkań dla młodzieży. Wójt wyjaśnił, że ro-
zumie potrzeby młodych ludzi, jednak miejs-

ce, które spełniałoby ich oczekiwania, szcze-
gólnie w zakresie gastronomii i rozrywki, nie
może być organizowane przez gminę. Tego ro-

dzaju miejsca mogą prowadzić podmioty ko-
mercyjne. Specyfika małych miejscowości
sprawia jednak, że przegrywają one konku-
rencję z większymi miastami i stają się nie-
opłacalne.
Podczas spotkania pojawiły się również po-
mysły na organizację spektaklu teatralnego 
w dawnym kościele ewangelickim w Duszni-
kach, udział radnych w akcji czytania dzieciom
czy też pomoc w organizacji imprez z okazji
Dnia Dziecka poprzez przygotowanie i pro-
wadzenie zajęć i zabaw dla dzieci. Pojawiła się
również propozycja zorganizowania rajdu ro-
werowego po terenie gminy w celu poznania
przydrożnych kapliczek i krzyży. Byłaby to jed-
nocześnie praktyczna lekcja historii w terenie.  

Robocze spotkanie Rady Młodzieży
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1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych” - polskie święto państwowe obchodzone od 2011 roku, któ-
re jest poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycz-
nego i niepodległościowego podziemia.

Gminne obchody tego dnia zostały zorganizowane przy Pomniku Walk
i Męczeństwa w Dusznikach. Tradycją świąt państwowych obcho-
dzonych w naszej gminie jest złożenie symbolicznych, biało-czerwo-
nych wiązanek kwiatów i zniczy. Złożyły je delegacje lokalnego sa-
morządu, szkół, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz organizacji
społecznych z terenu gminy. W uroczystości wzięli również udział ki-
bice Lecha Poznań.

Obchody 
Narodowego Dnia Pamięci

„Żołnierzy Wyklętych”
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25 lutego br. uczniowie klas czwartych,
piątych i szóstych wspólnie świętowali Dzień
Austriacki. Uroczystość rozpoczął chór szkol-
ny piosenką „Europo, witaj nam”. 

Klasa 6a z pomocą wychowawcy przedstawiła
prezentację multimedialną. Uczniowie obejrze-
li też krótki film pt. ”Drobiazgi, czyli 40 cieka-
wostek o Austrii” i poznali klasyków wiedeń-
skich, w tym samego Wolfganga Amadeusza
Mozarta, który udzielił krótkiego wywiadu.
Dwie uczennice zagrały na keyboardzie  zna-
ny utwór Mozarta ”Eine kleine Nachtmusik”, 
a zespół flażoletowy zagrał dwa utwory Lud-
wiga van Beethovena.
Z Austrii pochodzi twórca koncernu Red Bull,
co zainspirowało uczniów do przygotowania
krótkiej scenki o skutkach spożywania tego na-
poju. Nie zabrakło też sobowtórów Arnolda

Schwarzeneggera oraz księżniczki Sissi - Ce-
sarzowej Austrii, która udzieliła krótkiego wy-
wiadu po niemiecku. Uczniowie wcielili się
również w postaci Stefana Krafta oraz au-
striackiego piłkarza Davida Alabę.
Uczniowie z klasy 5a przedstawili wiadomoś-
ci kulinarne, przybliżyli, co jedzą chętnie Au-
striacy, a uczennice z klasy 4c częstowały
wszystkich daniem austriackim, jakim są Kai-
serschmarrn czyli „podziubane” naleśniki oraz
sernikiem wiedeńskim.
Punktem kulminacyjnym był walc wiedeński
tańczony przez trzy pary uczniów klas szóstych
do melodii „Nad pięknym modrym Dunajem”
Straussa. Uczennica klasy gimnazjalnej 3a za-
tańczyła „Marsza Radetzkiego” w stroju mażoret-
ki, co wzbudziło niemałe zainteresowanie
uczniów.
Obowiązkowym punktem był pokaz mody 

w Wiedniu, który zawsze budzi ogromne emo-
cje. Nie zabrakło też muzyki. Swoje układy ta-
neczne zaprezentowali uczniowie klas: 4a, 4b,
4c, 4d, 5b, 5c i 6a. Odkryli oni w sobie również
zdolności jodłowania. Na scenie pojawili się naj-
pierw chłopcy, a następnie dziewczynki pró-
bujące swoich sił w jodłowaniu. Śmiechu było
co niemiara.
Na koniec trwającej cztery godziny lekcyjne uro-
czystości ogłoszono wyniki konkursu pla-
stycznego pt. „Malarstwo Gustawa Klimta” oraz
konkursu wiedzy o Austrii, przeprowadzonego
22 lutego br. Były dyplomy, książki i drobne upo-
minki, a Rada Rodziców szkoły ufundowała cu-
kierki czekoladowe dla wszystkich uczestników
uroczystości.

Źródło: strona internetowa SP Duszniki 
www.spduszniki.net; 

na podstawie tekstu Moniki Zielińskiej

Dzień Austriacki w Szkole Podstawowej 
w Dusznikach
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BPiCAK zorganizo-
wał zajęcia plastycz-
ne, podczas których
uczestnicy mieli za
zadanie wykonać
portret jednej 
z piękniejszych pór
roku. „Pani Wiosna”,
bo o niej właśnie
mowa, stała się in-
spiracją tego spot-
kania.

Marcowe zajęcia
plastyczne

16 lutego 2019 r. w Poznaniu odbył się IV Wielkopolski Konkurs
Szkolnej Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, zorganizowany
przez Poznańską Akademię Muzyczną im. Ignacego Paderew-
skiego oraz Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną Nr 2 im. T. Sze-
ligowskiego. 

W konkursie tym wziął udział zespół CYNAMON z Grzebieniska w skład-
zie: Monika Flaum, Jagoda Jankowiak, Ula Niklas, Zuza Stachowiak
i Gabrysia Szczechowiak. Dziewczęta zdobyły Złoty Dyplom. Taką samą
nagrodę wyśpiewała solo Jagoda Jankowiak.
Cztery dni później, 20 lutego, trzy dziewczęta z Cynamonu zaśpiewały
utwory solowe podczas IV Rejonowego Przeglądu Piosenki Patriotycznej
w Kwilczu. I tym razem utalentowane uczennice Szkoły Podstawowej
w Grzebienisku osiągnęły sukces. Ula Niklas zajęła I miejsce, a Gabrysia
Szczechowiak III miejsce.

Kolejne sukcesy Cynamonu z Grzebieniska
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Gościem minionego spotkania z cyklu „Cała gmina czyta dzie-
ciom” była Ewa Świerkiel-Szymańska. To właśnie jej przypadła
rola wprowadzenia młodych słuchaczy w temat spotkania. A do-
skonałym pośrednikiem w tym zadaniu była „Baśń o 12 mie-
siącach”.  Po wysłuchaniu tej historii dzieci miały okazję wyka-
zać się pamięcią i wiedzą na temat miesięcy i pór roku.  

Spotkanie z książką dla najmłodszych 



1�

Informator Gminy Duszniki RELACJA Z ...

Na początku marca w Dusznikach odbył się kolejny turniej te-
nisa stołowego Kazimierza Bartoszaka. Była to osiemnasta
edycja Memoriału poświęconego pamięci Kazimierza Bartoszaka
– nauczyciela historii i wychowania fizycznego w Dusznikach w
latach 1961-1984, który starał się zaszczepiać wśród swoich pod-
opiecznych pasję do sportu. 

Turniej był rozgrywany 1 i 2 marca 2019 r. w sali sportowej przy ul. Bro-
niewskiego w Dusznikach. Pierwszego dnia przy stołach do tenisa ry-
walizowali uczniowie ze szkół podstawowych z Grzebieniska, Sędzinka
oraz Dusznik. Drugiego dnia do walki o tytuł stanąć mogli wszyscy

miłośnicy tenisa stołowego. Zawody śledziła ro-
dzina patrona oraz jego bliscy przyjaciele, a wś-

ród zawodników były również jego wnuki. 
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali drobne

upominki, a najlepsi w swoich kategoriach uho-
norowani zostali pamiątkowymi medalami oraz na-

grodami, które wręczał wójt Roman Boguś.

Memoriał Kazimierza Bartoszaka
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W piątkowy wieczór 15 mar-
ca br. w sali sportowej 
w Dusznikach królowała
muzyka taneczna i ruch.
Imprezę FITNight po-
prowadziły trenerki za-
jęć fitness i zumby. 

Przez dwie godziny uczest-
niczki ambitnie tańczyły 
i ćwiczyły. Prowadzące – Ola i
Iza - zadbały o to, by wszyscy

wrócili do domu zmęczeni,
ale zadowoleni. W zaję-
ciach uczestniczyło bli-
sko 40 pań, dla których
organizator przygotował
poczęstunek regenera-

cyjny – owoce i wodę.
Uczestniczki miały rów-

nież okazję bezpłatnie
sprawdzić swoje parametry:

wskaźnik BMI i poziom tkanki
tłuszczowej. 

Wieczór fitness i zumby w Dusznikach
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Paweł Filipiak ze Skoczków Słopanowo wygrał Otwarte Mist-
rzostwa Gminy Duszniki w szachach. Trofeum dla zwycięzcy był
Puchar Wójta Gminy Duszniki. Dwudziestu pięciu uczestników
walczyło też o nagrody rzeczowe w postaci m.in. sprzętu sza-
chowego i książek o tematyce szachowej. Drugie miejsce w całym
turnieju zajął Noe Rosenfeld z Wichru Zbąszyń, a trzecie – Do-
minik Siemieniak z Szacha Sękowo. Wśród zawodników do lat
12 zwyciężył klubowy kolega Dominika, Sebastian Krugiołka.

Uczestnicy mistrzostw rywalizowali na dystansie siedmiu rund –
cztery w sobotę, trzy w niedzielę. Każdy zawodnik miał w każdym me-
czu po 60 minut na swoje ruchy i w pierwszych sześciu rundach nie
było takiej sytuacji, żeby dwie-trzy partie nie sięgały dwóch godzin.
Był to więc, jak co roku zresztą, prawdziwy maraton – zwłaszcza dla
najmłodszych (kilku chłopców miało poniżej ośmiu lat).
Spośród zawodników Szacha Sękowo – jedynego klubu szachowego
w gminie Duszniki, dla której były prowadzone odrębne klasyfikacje
– najwyżej w ogólnej klasyfikacji uplasował się wspomniany Dominik
Siemieniak. Drugi z naszych zawodników tej kategorii wiekowej (13-
18 lat), Mateusz Kalinowski, był w całym turnieju trzynasty. Spośród
naszych seniorów najlepiej zagrał Stanisław Kaczmarek (czwarte

miejsce w mistrzostwach) przed Bartoszem Trochimowiczem (siódme),
Robertem Krugiołką (dziesiąte) i Bartoszem Witczakiem (jedenaste).
W najmłodszej kategorii wiekowej do lat 12 ogółem startowało je-
denastu szachistów, a sękowski klub oprócz jej zwycięzcy, Sebastia-
na, reprezentował też Nikodem Kubiak, który uzyskał normę na sza-
chową V kategorię.
Organizatorami zawodów
w Dusznikach były miej-
scowa Biblioteka Publicz-
na i Centrum Animacji
Kultury oraz Uczniowski
Klub Sportowy Szach Sę-
kowo. Sędziował Robert
Goździewicz. Nagrody
wręczali wójt Roman Bo-
guś oraz dyrektor BPiCAK
Anna Repak.

Tekst: UKS Szach Sęko-
wo, zdjęcia: BPiCAK

Otwarte Mistrzostwa Gminy Duszniki w szachach

SPORT



Mieszkańcy Gminy Duszniki w Powstaniu Wielkopolskim 
NOWAKOWSKI SZCZEPAN ur. w 1899 r. w Buszewie. Robotnik. Stopień
wojskowy – szeregowy. Mieszkał w Mieściskach.  

OLECH JÓZEF ur. w 1889 r. w Grzebienisku, syn Wawrzyńca i Julii Pa-
charzyńskiej. Robotnik. Stopień wojskowy – kapral. Mieszkał w Grzebie-
nisku. 

OLECH WŁADYSŁAW ur. w 1892 r. w Grzebienisku, syn Wawrzyńca i Ju-
lii Pacharzewskiej, brat Józefa. 

OLEJNICZAK WINCENTY ur. w 1891 r., syn Melchiora i Agnieszki Nowak.
Stopień wojskowy: sierżant. 

OLEJNICZAK WOJCIECH ur. 1897 r., syn Melchiora i Agnieszki Nowak.

OPALA MICHAŁ pochodził z Niewierza. 

OSTROWSKI ANTONI ur. 12.V.1897r. w Dusznikach, w rodzinie Józefa –
pracownika na majątku i Marii z domu Olendrowicz. Walczył w ochotni-
czych oddziałach pniewskich. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
był członkiem Związku Powstańców i Wojaków. Założył rodzinę, miał kil-
koro dzieci. Pracował na majątku.  Zmarł w młodym wieku 31.XII.1925r. 

OSTROWSKI JAN starszy brat Anto-
niego, ur. w 1892 r. w Dusznikach, syn Jó-
zefa i Marii. 
Jako ochotnik zgłosił się do oddziału po-
wstańczego. Po zakończeniu walk po-
wrócił do Dusznik, tutaj pracował na
majątku. Ożeniony z Marią z domu
Skrzypczyńska, miał kilkoro dzieci. W cza-
sie II wojny światowej dostał się do nie-
woli. W 1943 roku  przebywał w szpita-
lu dla płucno chorych – w Obrze koło
Olsztyna. Zmarł 6 kwietnia 1944 roku. 

PALUSZKIEWICZ FRANCISZEK ur. 
w 1886 r. w Dąbrowie. Rolnik. Stopień
wojskowy – starszy szeregowy. Mieszkał
we Wierzei. 

PASIEKA  FRANCISZEK ur. w 1898 r. w Dusznikach, syn Marcina i Marii
Szymańskiej. 

PEMPERA JÓZEF Grodziszczko. Zgłosił się jako ochotnik do oddziałów
powstańczych w Buku. Walczył m.in. 19 stycznia 1919 r. pod Zbąszyniem. 

PIECHOTA WŁADYSŁAW ur. 17.06.1881 r. w Podrzewiu, syn Marcina. 

PIECHOWIAK ANTONI ur. 1889 r. w Dusznikach, w rodzinie Andrzeja i We-
roniki 
– właścicieli gospodarstwa rolnego. Wspólnie z bratem Nikodemem był
powołany do armii pruskiej. Walczył w I wojnie światowej; Nikodem po-
niósł śmierć. Andrzej jako ochotnik zgłosił się do oddziałów powstańczych.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wrócił do Dusznik. tutaj pra-
cował na gospodarstwie rodzinnym, pomagając bratu Michałowi. Rodziny
nie założył. Zmarł 2 lutego 1970 r.

PIETRZYKOWSKI EDMUND ur. 1888 r. w Poznaniu, syn Jana i Anastazji
Gramzińskiej. Był uczestnikiem walk powstańczych, najpewniej rozegranych
na terenie Poznania i okolic (dokładne losy nie są znane). Z zawodu ma-
sażysta. W Dusznikach pojawił się w 1933 r., pomagał ludziom cierpiącym
na schorzenia kostno-mięśniowe. Od 1935 r. zamieszkał w Dusznikach na

stałe, żeniąc się ze swą dusznicką pacjentką Marią Wieczorek. Edmund Piet-
rzykowski był członkiem Batalionu Obrony Narodowej, powołanego 
w Dusznikach krótko przed wybuchem wojny. Już 9. września został aresz-
towany przez Gestapo i prawdopodobnie rozstrzelany w lesie, w pobliżu
Kobylnic. W 1958 r. odznaczony pośmiertnie Wielkopolskim Krzyżem Po-
wstańczym. Maria Pietrzykowska do końca życia pozostała wdową. Po woj-
nie pracowała w Zarządzie Gminnym jako referent, w latach późniejszych
była kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. 

PIOTROWSKI FRANCISZEK ur. w 1884 r. w Witkowicach, syn Kazimierza
i Marianny Pelz. Mieszkał w Podrzewiu. Ożenił się z Julianną Błajet.

KS. POPRAWSKI TEOFIL – kapłan,
muzyk i kompozytor, a zarazem
działacz społeczny, wielki patriota.
Urodzony 20 XI 1876 roku w Toruniu,
nauki pobierał w gimnazjum w Met-
zu, w seminarium duchownym 
w Poznaniu, a także w Ratyzbonie 
i Monachium, gdzie uzyskał wy-
kształcenie muzyczne. Święcenia
kapłańskie otrzymał w 1899 r. 
w Gnieźnie.  Był wikariuszem przy ka-
tedrze poznańskiej (uczył także śpie-
wu kościelnego w seminarium du-
chownym i dyrygował chórem ka-
tedralnym), w Siedlcu, Kościelcu,
Łobżenicy i kilku innych miejsco-
wościach. Samodzielną pracę duszpasterską rozpoczął w Brudzewie, na-
stępnie w Wieleniu, Morkowie, Chojnie, Dębnie i Dusznikach. Udzielał się
w pracy społecznej, m.in. był wicepatronem Towarzystwa Młodzieży Pol-
sko-Katolickiej Męskiej Poznań – Śródmieście, działał w Towarzystwie Or-
ganistów, był członkiem Wydziału Historyczno-Literackiego PTPN, 
w Łobżenicy patronem KTRP, w Brudzewie członkiem KR, w Wieleniu od
1916 roku członkiem zarządu i dyrektorem Banku Ludowego, delegatem
na sejmik Związku Spółek. Był także członkiem Towarzystwa Kolonii Wa-
kacyjnych „Stella”. Szerszą działalność rozwinął u progu odzyskania nie-
podległości. W latach 1915-21, będąc proboszczem w Wieleniu nad No-
tecią, został członkiem Komitetu Wykonawczego powstałej 24 XI 1918 roku
Rady Ludowej powiatu wieleńskiego; przewodniczył tej radzie. Repre-
zentował powiat jako delegat na Sejm Dzielnicowy, który obradował 
w Poznaniu 3-5 grudnia 1918r. W końcu grudnia wziął udział w naradzie
polskich działaczy okręgu nadnoteckiego, zorganizowanej w Pile w
związku z wybuchem powstania, w celu omówienia sytuacji politycznej
i militarnej. Ustalono, że powiaty wieleński i pilski, ze względu na trudną
sytuację narodowościową – duża liczba Niemców – zostaną wyłączone
z bezpośrednich działań powstańczych. Za działalność niepodległościową
był w początkach 1919 roku represjonowany przez oddziały Grenzschutzu,
które zdemolowały kościół, a księdzu Poprawskiemu zakazano prowadzenia
korespondencji i używania telefonu. Będąc proboszczem parafii Duszniki
(1931-1938) aktywnie włączył się w działalność miejscowych organiza-
cji i stowarzyszeń. Był członkiem Kółka Rolniczego, Towarzystwa Czytel-
ni Ludowych, założycielem Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św. Wincentego
a’Paulo oraz Parafialnej Akcji Katolickiej. Działał w Katolickim Towarzystwie
Robotników Polskich, Kółku Włościanek, a przede wszystkim w chórze koś-
cielnym „Cecylia” oraz Wielkopolskim Związku Chórów Kościelnych i Związku
Kół Śpiewaczych. Był wybitnym muzykiem, skomponował liczne utwo-
ry, m.in. msze na chór mieszany a capella i z organami, motety, pieśni pol-
skie. Utwory ks. Poprawskiego, głównie manuskrypty, zaginęły w czasie
II wojny światowej. Ks. Teofil Poprawski zmarł w Poznaniu 4 maja 1938 roku,
pochowany został w Dusznikach przy kościele parafialnym. Władze
Związku Chórów i Orkiestr Okręgu Poznańskiego „Macierz” ufundowały
zasłużonemu kapłanowi nagrobek. 

Jan Ostrowski

Ksiądz Teofil Poprawski

20

Informator Gminy Duszniki HISTORIA


