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W 43. numerze Informatora…

Ostatniego kwietnia oficjalnie rozpoczęliśmy
wiosenno-letni sezon kulturalny w naszej gminie.
Taneczne Powitanie Majówki zapoczątkowało te-
goroczny sezon imprez plenerowych w dusz-
nickim parku i w całej gminie. W najbliższych ty-
godniach w ofercie kulturalnej dla mieszkańców
znajdą się z pewnością zabawy taneczne, rajdy ro-
werowe i koncerty, na które już teraz serdecznie
zapraszamy.

W maju przypada kilka ważnych dla mieszkańców
i samorządu wydarzeń: 4 maja swoje święto ob-

chodzą strażacy, 8 maja bibliotekarze, 26 maja
wszystkie mamy, a 27 maja samorządowcy. Wszyst-
kim składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
nieustającego uśmiechu i poczucia satysfakcji. 

Strażacy swoje obchody zaplanowali na 11 maja,
a do wspólnego świętowania w dusznickim par-
ku zapraszają wszystkich mieszkańców. Biblio-
tekarze tradycyjnie połączą swoje święto z Ty-
godniem Bibliotek, w ramach którego będzie
można wziąć udział w rajdzie „Odjazdowy Bib-
liotekarz”. 

26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Eu-
ropejskiego. W związku z tym, jedną stronę In-

formatora poświęciliśmy na przekazanie Państwu
ważnych informacji związanych z tymi wybora-
mi. Szczególną uwagę zwracamy na zmianę sie-
dziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 
w Dusznikach, która została przeniesiona z siedziby
GOPS do budynku nowego przedszkola. Zachę-
camy jednocześnie do wzięcia udziału w głoso-
waniu.

W tym wydaniu zamieszczamy również plakat fe-
stynu rodzinnego z okazji dnia dziecka – już te-
raz zapraszamy wszystkich mieszkańców do
wspólnej zabawy w niedzielę 2 czerwca na sta-
dionie przy ul. Sportowej w Dusznikach.

Redakcja 

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

MIEJSCOWOŚĆ DATA

Niewierz, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 2 i 23 maja (czwartek)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Sarbia, Wierzeja, Wilkowo 22 maja (środa)

Podrzewie, Sękowo, Wilczyna 16 maja (czwartek)

Grzebienisko, Kunowo, Mieściska, Młynkowo 15 maja (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 

9 i 30 maja (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 

21 maja (wtorek)

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.

INFO RMATOR
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Siódma sesja Rady Gminy Duszniki odbyła
się we wtorek 26 marca br. Podjęto na niej
szesnaście uchwał. Dwie dotyczyły zmian 
w aktualnym budżecie gminy i wieloletniej
prognozie finansowej. 

Kolejną uchwałą Rada wyraziła zgodę na emisję
obligacji komunalnych oraz zaciągnięcie pożycz-
ki na przebudowę kotłowni w Szkole Podstawo-
wej w Grzebienisku. Inwestycja ta ma na celu zmia-
nę sposobu ogrzewania budynków szkolnych 
z paliwa stałego na gazowe. Radni przyjęli rów-
nież uchwałę, która podwyższa diety sołtysów 
z 268 zł do 322 zł. Zmiana ta ma na celu uwzględ-
nienie kosztów, jakie ponoszą sołtysi w związku
z pełnieniem swoich funkcji. Trzy uchwały doty-
czyły miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek w Sękowie, Sędzinku
i Dusznikach, a kolejne pięć sprzedaży nieru-
chomości w Sękowie. Rada nadała nazwę kolej-
nej ulicy w Dusznikach – droga odchodząca od
ulicy Powstańców Wielkopolskich, przy której wy-
dzielono działki budowlane, będzie nosić nazwę
„ul. Cicha”. Przyjęto również program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki
w 2019 roku. Ostatnią uchwałą Rada rozpat-
rzyła petycję mieszkańców Podrzewia, dotyczącą
montażu oświetlenia. Z treścią uchwał można za-
poznać się w urzędzie gminy oraz na stronie
bip.duszniki.eu w zakładce „Baza Prawa Lokalnego”.
W marcu odbyły się cztery posiedzenia komisji
stałych Rady. Członkowie Komisji Ochrony Śro-
dowiska i Porządku Publicznego spotkali się z kie-
rownikiem i dzielnicowym Posterunku Policji 
w Dusznikach. Tematem spotkania było bezpie-
czeństwo publiczne i ochrona środowiska. Komisja
Rewizyjna wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury,
Kultury Fizycznej i Zdrowia zajęły się wydatko-
waniem środków i analizą przyznawania sty-
pendiów przez Wójta Gminy Duszniki. Analizie zos-
tały poddane stypendia socjalne oraz stypendia

motywacyjne – za wysokie wyniki w nauce i za
osiągnięcia sportowe. Członkowie Komisji Rol-
nictwa i Budżetu omówili zadania inwestycyjne
zaplanowane w tegorocznym budżecie gminy. Ko-
misja Skarg, Wniosków i Petycji zajęła się petycją
złożoną przez mieszkańców Podrzewia, która do-
tyczyła zamontowania przez gminę oświetlenia
przy drodze stanowiącej własność prywatną. 
27 marca br. radni wzięli udział w spotkaniu
mieszkańców Niewierza z inwestorem, w związku
z planowaną inwestycją budowy fermy drobiu 
w tej miejscowości. 28 marca br. Przewodniczący
Rady i członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczyli
w szkoleniu zorganizowanym przez Regionalną
Izbę Obrachunkową w Poznaniu. Szkolenie do-
tyczyło procedury udzielenia absolutorium wój-

towi, które będzie miało miejsce w maju. 9 kwiet-
nia br. radni wzięli udział w spotkaniu rad gmin
wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania
KOLD, które dotyczyło projektów realizowanych
dotychczas oraz prognoz finansowych na kolej-
ne lata. 
Spotkanie to było również okazją do wymiany in-
formacji i poglądów z bieżącej działalności rad
gmin. Przewodniczący Rady wziął również udział
w Zjeździe Przewodniczących Rad Gmin i Po-
wiatów, organizowanym corocznie przez Wiel-
kopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samo-
rządowych w Poznaniu. Głównym tematem
spotkania były pierwsze doświadczenia samo-
rządów związane z ubiegłorocznymi zmianami 
w przepisach dotyczących ich funkcjonowania.   

Z prac Rady Gminy Wręczenie repliki sztandaru powstańczego 
przedstawicielom gmin członkowskich KOLD, 

9 kwietnia 2019 r., fot. LGD KOLD

W maju dyżur dla mieszkańców Gminy Duszniki pełnić będzie:

Marzena Frąckowiak
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Duszniki

7 maja 2019 r. (wtorek), w godz. 15.00 – 16.00
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

AKTUALNOŚCI Informator Gminy Duszniki
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26 maja br. odbędą się wybory do Parla-
mentu Europejskiego. To wielonarodowe
zgromadzenie parlamentarne wybierane
bezpośrednio przez obywateli. Obecnie
751 posłów do Parlamentu Europejskiego
reprezentuje ponad 500 mln obywateli z 28
państw członkowskich, w tym z Polski. Od-
grywa on kluczową rolę w wyborze prze-
wodniczącego Komisji Europejskiej 
oraz wspólnie z Radą Unii Europejskiej
uchwala prawo i unijny budżet. Polskę 
w najbliższej kadencji będzie reprezento-
wać 52 posłów.

Zachęcamy wszystkich uprawnionych miesz-
kańców do wzięcia udziału w głosowaniu i in-

formujemy o siedzibach Obwodowych Komis-
ji Wyborczych dla poszczególnych miejsco-
wości. Przypominamy, że warunkiem wzięcia
udziału w głosowaniu jest okazanie komisji
ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Uwaga!!! Zmianie uległa siedziba Obwodo-
wej Komisji Wyborczej nr 2 w Dusznikach.
Obecnie znajduje się w budynku przed-
szkola w Dusznikach, a nie jak wcześniej 
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wybory do Europarlamentu
– gdzie głosować?

AKTUALNOŚCI

Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych 
(OKW) na terenie Gminy Duszniki:

OKW nr 1
Szkoła Podstawowa, ul. Broniewskiego 3 w Dusznikach
Obejmuje miejscowości: Duszniki – ulice: Bukowska, Jana Pawła II,
Kościelna, Świętego Floriana, Wąska, Wierzbowa, Broniewskiego, Jaś-
minowa, Kolejowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Nagietkowa, Nowoto-
myska, Parkowa, Piaskowa, Polna, Różana, Słoneczna, Storczykowa,
Wiosenna; Zakrzewko

OKW nr 2
Przedszkole w Dusznikach, ul. Kolejowa 7a w Dusznikach
Obejmuje miejscowości: Duszniki – ulice: Akacjowa, Brzozowa, Gra-
bowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Klonowa, Kłosowa, Młynkowska,
Nowa, Osiedle Wyzwolenia, Piękna, Podgórna, Powstańców Wiel-

kopolskich, Stawna, Szamotulska, Chełmińska, Graniczna, Jaku-
bowska, Niewierska, Ogrodowa, Orzechowa, Podrzewska, Radosna,
Sportowa, Zielona; Niewierz, Chełminko

OKW nr 3
Świetlica Wiejska, ul. Stawna 3 w Podrzewiu
Obejmuje miejscowości: Podrzewie, Sękowo, Wilczyna, Młynko-
wo

OKW nr 4
Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 16 w Grzebienisku
Obejmuje miejscowości: Brzoza, Grodziszczko, Wierzeja, Ceradz
Dolny, Grzebienisko, Mieściska, Sarbia, Kunowo

OKW nr 5
Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 9 w Sędzinku
Obejmuje miejscowości: Sędziny, Sędzinko, Wilkowo, Zalesie

Głosowanie:
niedziela 26 maja 2019 r.

godz. 7.00 – 21.00
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RELACJA Z ...

SPORT

17 kwietnia br. strażacy odwiedzili wszyst-
kich przedszkolaków w placówkach 
w Dusznikach, Grzebienisku i Sędzinku
oraz oddziałach w Podrzewiu i Sękowie. 

Druhów reprezentowali Andrzej Królik, Hen-
ryk Jóźwiakowski i Marian Zaglaniczny z urzę-
du gminy. W Sędzinku towarzyszyła im dy-
rektor Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji
Kultury Anna Repak – również strażak ochot-
nik. Dzieci odwiedził też Zajączek Wielkanoc-

ny w osobie miejscowego proboszcza Ks.
Sławomira Pawlickiego. Każdy przedszkolak
dostał w prezencie od strażaków czekolado-
wego zajączka. W podziękowaniu dzieci śpie-
wały piosenki i zapraszały druhów do wspól-
nej zabawy.

Strażacy z zajączkiem u przedszkolaków
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Warsztaty wielkanocne to doskonała okazja do twórczego przygo-
towania się do świąt Wielkiej Nocy oraz stworzenia idealnej deko-
racji na wielkanocny stół. I z takiej właśnie możliwości skorzystali
uczestnicy rodzinnych warsztatów zorganizowanych przez BPi-
CAK w Dusznikach 12 kwietnia br. Podczas spotkania w dusznickiej

bibliotece rodzice wspólnie z dziećmi tworzyli drzewka wielkanoc-
ne oraz stroiki. Podobne warsztaty odbyły się również w Grzebie-
nisku w sobotę 20 kwietnia br. Wspólnym zmaganiom ze świątecz-
nymi stroikami towarzyszyła radosna atmosfera. 

RODZINNE WARSZTATY WIELKANOCNE
Warsztaty w Dusznikach

Warsztaty w Grzebienisku



12

RELACJA Z ...

W Niedzielę Palmową kilkudziesięcio-
osobowa grupa członków Klubu Seniora
„Złoty Kłos” w Dusznikach spotkała się na
tradycyjnym śniadaniu wielkanocnym.
Życzenia wielkanocne przekazała senio-
rom Danuta Czeszyńska - przewodnicząca
Klubu. 

W spotkaniu uczestniczył również wójt Roman
Boguś, przewodniczący Rady Gminy Ryszard
Pacholak, przewodniczący Rady Powiatu Ra-
dosław Łanoszka, kierownik Gminnego Oś-
rodka Pomocy Społecznej Karolina Leszczak,
sołtys Dusznik Piotr Bździel oraz nowa dyrektor
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kul-

tury Anna Repak, która w związku z objęciem
tej funkcji otrzymała od seniorów wiązankę
kwiatów. Na stołach królowały tradycyjne
potrawy i wypieki wielkanocne.  

Fot. Piotr Kłos

Śniadanie Wielkanocne Złotego Kłosa
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Marzec był bardzo pracowity i owocny dla
uczennic Szkoły Podstawowej w Grze-
bienisku, śpiewających w szkolnych ze-
społach. 22 marca br. Piątki i Cynamon wy-
stąpiły na VIII Ogólnopolskim Festiwalu
Piosenki Turystycznej i Żeglarskiej 50
Mil, a dzień później na przeglądzie „O po-
ezję trzeba dbać”. Obydwie imprezy mu-
zyczne odbyły się w Poznaniu. Dziewczy-
ny śpiewały zespołowo, ale także solo, 
w duecie i trio. W efekcie wywalczyły trzy
trzecie miejsca, w tym dla Cynamonu 
w składzie: Jagoda, Gabrysia, Monika,
Ula i Zuza oraz indywidualne dla Jagody
i Gabrysi. Wyróżnienia otrzymało trio:
Monika, Ula i Zuza oraz indywidualnie Jul-
ka z zespołu Piątki. Przygotowaniem
dziewcząt i opieką artystyczną nad ze-
społami zajęły się Beata Wszoła i Monika
Bździak. 

Trzy razy trzecie miejsce – sukcesy Cynamonu i Piątek
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9 i 10 kwietnia br. Warsztat Terapii Zajęciowej w Dusznikach zor-
ganizował wielkanocny kiermasz. Podczas tego dwudniowego
wydarzenia można było obejrzeć i zakupić produkty powstałe przy
udziale osób niepełnosprawnych. Dzięki pracy podopiecznych

Warsztatu powstały różnorodne ozdoby wielkanocne, między in-
nymi świąteczne stroiki, drewniane zajączki, kurki, baranki, szkla-
ne pisanki, czy też miękkie przytulanki dla dzieci. 

Zainteresowanie kiermaszem było spore i wiele produktów trafiło
do domów mieszkańców gminy. Środki uzyskane ze sprzedaży zo-
staną przeznaczone na integrację społeczną uczestników WTZ. 

Kiermasz Wielkanocny
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Po odprawie kapitanów z organizatorem oraz
omówieniu systemu gry rozpoczęto rywali-
zację. W pierwszej części turnieju świetnie spi-
sywały się ekipy Iloma Gubin oraz Acapulco
Stallion, które do kolejnej fazy awansowały 
z pierwszego miejsca. W fazie półfinałowej Gu-

bin pokonał Strefę Lwówek. W drugim meczu
Trans Greenex po zaciętym pojedynku zwy-
ciężył w tie-breaku z Acapulco. Tym samym 
w finałach powtórzyły się spotkania z fazy gru-
powej. Trzecią lokatę ostatecznie zajęła ekipa
Acapulco, ponownie pokonując Lwówek 2:0.

W finale Trans Greenex Szamotuły wygrały 2:1
z zespołem Kwestia Iloma Gubin. 
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce - Trans Greenex Szamotuły
II miejsce - Kwestia Iloma Gubin
III miejsce - Acapulco Stallion
IV miejsce - #6 Strefa Lwówek
V miejsce - NT.GT.
VI miejsce - Czempiń
VII miejsce - PGE

TURNIEJ SIATKARSKI O PUCHAR WóJTA

6 kwietnia br. w sali sportowej w Dusznikach odbyły się kolejne siatkarskie zawo-
dy. Tym razem drużyny rywalizowały w Turnieju o Puchar Wójta Gminy Duszniki.
W zawodach udział wzięło siedem drużyn. Wystartowała w nich również drużyna
złożona z zawodników z Gminy Duszniki. 

12 i 13 kwietnia br. mieszkańcy Grzebieniska zajęli się po-
rządkowaniem otoczenia miejscowej świetlicy wiejskiej. Został
posprzątany teren przy wiacie, posadzone kwiaty i przesadzo-
ne bukszpany. Wysypano też kamienie, które ułatwią dbanie 
o teren przed świetlicą. Po ciężkiej pracy mieszkańcy odpo-
czywali przy kawie i placku.

Wiosenne porządki w Grzebienisku
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W czwartek 4 kwietnia br. Biblioteka Publiczna i Centrum Ani-
macji Kultury zorganizowały dla wszystkich chętnych warszta-
ty z udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadził ratownik
medyczny. 

Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach za-

grożenia życia i zdrowia. Uczestnicy zajęć mieli szansę poznać zasa-
dy postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, m.in. za-
bezpieczenie miejsca zdarzenia, ocena stanu zdrowia poszkodowanych,
obserwacja czynności życiowych, opanowanie poważnych krwotoków
oraz używania środków służących do udzielania pierwszej pomocy.
Uczestnicy mieli okazję przećwiczyć zasady udzielania pierwszej po-
mocy na fantomach szkoleniowych.

Warsztaty pierwszej pomocy w BPiCAK RELACJA Z ...
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17 kwietnia świątecznie
zastawiony stół zgroma-
dził całą społeczność
Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Dusznikach. 

W uroczystym wielkanoc-
nym śniadaniu uczestniczyli
także zaproszeni goście, 
a wśród nich: Karolina Lesz-
czak – Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Dusznikach, Krystyna
Rutkowska – Prezes Stowa-
rzyszenia na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży Niepełnos-
prawnej DUSZEK, Roman
Boguś – Wójt Gminy Dusz-
niki, przyjaciel naszego WTZ
Radosław Łanoszka – Prze-
wodniczący Rady Powiatu
Szamotulskiego oraz Ry-
szard Pacholak – Przewod-
niczący Rady Gminy Dusz-
niki. Gości powitała Iwona
Kaczmarek – Kierownik
WTZ, a śniadanie poprze-
dziła modlitwa poprowa-
dzona przez Magdalenę,
jedną z uczestniczek.
Świąteczny klimat można
było odczuć dzięki trady-
cyjnym potrawom wielka-
nocnym przygotowanym
przez pracowników i uczest-
ników Warsztatów. 

Fot. WTZ Duszniki

RELACJA Z ... Informator Gminy Duszniki

Śniadanie Wielkanocne w WTZ
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18 marca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim
w Poznaniu odbyło się podsumowanie Kon-
kursu Nadziei Olimpijskich w lekkiej atlety-
ce im. Karola Hoffmanna za wyniki uzyska-
ne w 2018 roku,  którego  organizatorem był
Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki. 
W Konkursie wyróżniono dziesięciu najlep-
szych lekkoatletów w czterech kategoriach
wiekowych: dzieci, młodzika, juniora młod-
szego i juniora. 

Konkurs ten ma już niemal półwieczną tradycję.
Tegoroczna była 49. edycją. Karol Hoffman był wy-
bitnym lekkoatletą, uczestnikiem Igrzysk Olim-
pijskich w Berlinie w 1936 roku, doskonałym tre-
nerem i wychowawcą młodzieży. Po jego śmier-
ci w roku 1971, zainicjowano konkurs mający na
celu promowanie najbardziej utalentowanych za-
wodników młodego pokolenia – nadziei olim-
pijskich. I rzeczywiście, wielu laureatów tego
konkursu w dalszej swojej karierze stawało się nie
tylko uczestnikami, ale i medalistami Igrzysk
Olimpijskich.
Zaletą tego konkursu jest jego transparentność
oparta na precyzyjnym, choć nieco skompliko-
wanym regulaminie. O miejscu decydują punk-
ty, które przydzielane są według pięciu elemen-
tów: zajętych miejsc podczas Mistrzostw Polski
oraz Wielkopolski, udziału i miejsc w Mistrzostwach
Europy i Świata, rankingu Wielkopolskiego
Związku Lekkiej Atletyki oraz wartości wyniku wg
tabel wielobojowych. W przypadku grupy dzie-
ci najmłodszych (dzieci),  premiowana jest wszech-
stronność, czyli udział dzieci i zajęte miejsca w jak
największej ilości konkurencji. Natomiast trene-
rzy oceniani są za ilość wprowadzonych zawod-
ników na listy laureatów tego konkursu. 
Wśród  najlepszych lekkoatletów Wielkopolski wy-
różniono również  czterech młodych zawodników
UKS Olimp Duszniki. W kategorii najmłodszej -

dzieci do lat 13 - 2 miejsce zajęła Julia Nobik, mię-
dzy innymi ubiegłoroczna brązowa medalistka
w skoku w dal  Finału Krajowego Czwartków Lek-
koatletycznych. W kategorii młodziczek (do lat 15)
wyróżniono 2 zawodniczki klubu z Dusznik: 
3 miejsce zajęła Julia Dziamska, zeszłoroczna
czwarta  zawodniczka w biegu na 300 m Mist-
rzostw Polski młodzików, natomiast 5 miejsce za-
jęła Michalina Tyczyńska, zeszłoroczna brązowa
medalistka w rzucie oszczepem Mistrzostw Pol-
ski młodzików. W kategorii młodzików (do lat 15)
4 miejsce zajął Maksymilian Szulczyk, zeszłoroczny
srebrny medalista w rzucie oszczepem Mist-
rzostw Polski młodzików. W kategorii trenerów na
miejscu 2-4 znalazł się trener UKS Olimp Duszni-
ki Krzysztof Pluciński.

Warto dodać, że w kategorii juniora (do lat 19) zwy-
ciężył wychowanek klubu z Dusznik Bartosz Zie-
liński trenujący w Juvenii Puszczykowo,
ubiegłoroczny Mistrz Polski na 200 m i uczestnik
Mistrzostw Świata.

Lekkoatleci UKS Olimp Duszniki
laureatami Konkursu Nadziei

Olimpijskich



19

Informator Gminy DusznikiRELACJA Z ...

W dniach od 18 do 24 marca br. w gminie
Taivalkoski w Finlandii odbył się obóz
międzynarodowy, którego uczestnikami
byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Grzebienisku.

W 2008 roku gmina Duszniki rozpoczęła
współpracę partnerską z estońską gminą Illuka.
Inicjatorami wspólnych działań były szkoły 
w Grzebienisku i w Illuce, które wraz z fińską
szkołą w Taivalkoski postanowiły organizować
co roku obozy dla młodzieży w jednej z tych
trzech szkół – co roku w innej. Celem tej wy-
miany jest integracja młodzieży z gmin part-
nerskich oraz propagowanie nauki języków
obcych.
Tegoroczny obóz był już jedenastym z rzędu.
Finlandia powitała uczniów z Grzebieniska zi-
mową aurą i sporą ilością śniegu. Program obo-
zu obfitował w rozmaite zajęcia sportowe
oraz rekreacyjne. Uczniowie pod opieką wy-
chowawców próbowali swoich sił w spor-
tach zimowych, takich jak jazda na nartach,
snowboard, narty biegowe i jazda na łyżwach.
Nie zabrakło również bardziej ekstremalnych
wyzwań, m.in. kąpieli w lodowatej wodzie. Do-
datkową atrakcją był pobyt na farmie psów
husky, obserwowanie profesjonalnych za-
wodów sportowych oraz zwiedzanie stolicy
Finlandii – Helsinek. Uczniowie podczas po-

bytu w Taivalkoski mieli okazję przełamywać
swoje bariery językowe, nawiązywać nowe
przyjaźnie i zdobywać cenne doświadcze-

nia. To wartości, które na długo pozostaną 
w ich pamięci. 

Tekst i zdjęcia: SP Grzebienisko

Uczniowie z Grzebieniska w fińskiej Taivalkoski



Mieszkańcy Gminy Duszniki w Powstaniu Wielkopolskim 

PRACEL JÓZEF ur. w 1894 r., syn Wawrzyńca i
Konstancji Kulawik. 

PRZEPIóRA JAN syn Macieja, ur. 8 czerwca 1898
roku w Ryczywole. Zamieszkał w Podrzewiu, z za-
wodu był cieślą. Od 1916 roku służył w 20.
pułku artylerii w Poznaniu, walczył na froncie fran-
cuskim. Po zakończeniu I wojny światowej zwol-
niony, wstąpił w szeregi powstańcze.  Walczył 
w okolicy Czarnkowa, Chodzieży, Żnina, Kcyni
i Wągrowca – dowódcą był porucznik Biskupski.
W wojsku polskim służył do 1922r. w stopniu kap-
rala. 

PUJANEK WAWRZYN ur. w 1893 r. w Sękowie,
syn Jana i Wiktorii Anioł. 

PUSZKA FRANCISZEK ur. 09.03.1885 r. w Dusz-
nikach. Robotnik. Ożenił się z J. Łuczak. 

PTASZYŃSKI SZCZEPAN mieszkaniec Dusznik.
Był członkiem Straży Obywatelskiej. 

RACZKOWIAK JAN ur. w 1887 r. w Zakrzewku,
syn Andrzeja i Julii Bimkiewicz. Rolnik. Stopień
wojskowy – szeregowy. Mieszkał w Zakrzewku.
Zmarł w 1961 r. w Wolsztynie. 

RAKONIEWSKI SZCZEPAN syn Tomasza i Marii
Piaskowskiej, ur. 18 grudnia 1899 r. w Sędzinach.
W roku 1917 powołany do armii niemieckiej,
służył do 1918 r. W styczniu 1919 r. zgłosił się jako
ochotnik do kompanii pniewskiej. Brał czynny
udział w walkach pod Kamionną i Czarnko-
wem. Z powstania poszedł do Wojska Polskiego,
do 15. pułku ułanów, gdzie był do 1921 roku. Po
zwolnieniu do cywila pracował jako robotnik na
majątku 
w Sędzinach. Po przeprowadzeniu parcelacji
otrzymał działkę. Odznaczony Krzyżem Walecz-
nych i Medalem Pamiątkowym za udział w woj-
nie (szeregowiec). Zmarł 17 listopada 1975 r.

RATAJCZAK STEFAN syn Stanisława i Marii, ur.
7 sierpnia 1900 r. w Stramnicy. Zamieszkały 
w Dusznikach. W dniu 8 stycznia 1918 r. jako
ochotnik zgłosił się do powstania, do Kompanii
Pniewskiej. Brał udział w walkach pod Kamionną,
Starym Zatomiem, Sierakowem i w okolicy Mię-
dzychodu; do zakończenia działań powstań-
czych stopień – szeregowy.  Dowódca – porucznik
Fryder (?). W 1942 roku w czasie okupacji wy-
wieziony na prace przymusowe do Niemiec (do
maja 1945 r). Zmarł 17 stycznia 1960r. (wypadek).

ROCH MARCIN pełnomocnik przy komisariacie
(ówczesnym wójtostwie) w Dusznikach. Włączył
się w działalność niepodległościową, przewod-
niczył Radzie Ludowej, utworzonej w Dusznikach
13 listopada 1918 roku. W Polsce niepodległej
pełnił prawdopodobnie w latach 1920-1924
funkcję komisarza obwodowego (wójta) w Dusz-
nikach. 

ROGALCZYK WALENTY ur. w Niewierzu, w ro-
dzinie rolniczej. Ukończył szkołę podstawową w
Niewierzu, w młodości walczył w Powstaniu
Wielkopolskim, m.in. w okolicach Miedzichowa
i Kamionnej. Był nauczycielem, ukończył semi-
narium nauczycielskie. Na stałe osiadł w War-
szawie, uczył w szkole dla głuchoniemych. Ożenił
się z nauczycielka, miał pięć córek. Wraz z wy-
buchem II wojny światowej, w randze podpo-
rucznika, powołany został na front. Walczył na
wschodzie, dostał się do niewoli rosyjskiej. Prze-
bywał w obozie w Kozielsku, od kwietnia 1940 r.
przestał kontaktować się z rodziną. Po latach oka-
zało się, że został rozstrzelany przez NKWD. Jeń-
ców z Kozielska odnaleziono pomordowanych
w grobach katyńskich pod Smoleńskiem.

ROSZYK FRANCISZEK ur. 2 kwietnia 1895 roku
w Turkowie. W 1918 roku, w wieku 23 lat, brał
udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył koło
Międzychodu, pod Kamionną. Po powstaniu
pracował na majątku. Jeździł na parowcach,

podczas wykonywania obowiązków uległ po-
ważnemu wypadkowi. Spędził na kuracji szpi-
talnej pół roku. W 1938 r. wykupił ziemię 
z majątku i pracował na roli. Zmarł 5 marca 1955
roku w Dusznikach. 

ROSZYK JAKUB ur. w 1900 r. w Sędzinku, syn Wa-
lentego i Katarzyny Kropińskiej. 

RUTKOWSKI ANDRZEJ ur. w 1899 r. w Zaboro-
wie, syn Jana i Magdaleny. Robotnik. Stopień woj-
skowy – bombardier. Mieszkał we Wierzei. 

RZEPKA FRANCISZEK ur. w 1898 r., syn Walen-
tego i Franciszki Maćkowiak. 

SAWALA MARCIN ur. 1898 r. w Niewierzu, wal-
czył  w powstaniu wielkopolskim.

SIECZKA JÓZEF ur. w 1900 r. w Dusznikach.
Ożeniony z Marianną z domu Miężał, miał kilkoro
dzieci. W grudniu 1918 roku wszedł ochotniczo
do oddziałów powstańczych. Walczył w Kompanii
Lwóweckiej(?) i Pniewskiej(?). Poległ w bitwie 
o Kamionnę i tam został pochowany. 

SIWIŃSKI BRONISŁAW Grzebienisko; walczył w
oddziałach powstańczych Kompanii Bukow-
skiej.

SKOŁUDA FRANCISZEK ur. 18 stycznia 1875
roku, żołnierz zawodowy armii niemieckiej, a na-
stępnie odrodzonego Wojska Polskiego. Walczył
w I wojnie światowej oraz w powstaniu wielko-
polskim. Brał udział w wojnie bolszewickiej. 
W dwudziestoleciu międzywojennym był ofi-
cerem Wojska Polskiego. Ożenił się z duszniczanką
Zofią, z domu Turkot, córką Marcina i Julianny, 
z którą miał trzech synów. Mieszkał w Poznaniu,
jednakże był w Dusznikach częstym gościem.
Zmarł 8 lutego 1943 roku w randze pod-
pułkownika Wojska Polskiego. Pochowany zos-
tał na cmentarzu parafialnym w Dusznikach. 

Zdjęcie z archiwum Izby Regionalnej Towarzystwa Miłośników Ziemi Dusznickiej w Dusznikach
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