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W 44. numerze Informatora…

Czerwiec w gminie rozpocznie się festynem rodzinnym z okazji Dnia Dziec-
ka. W niedzielę 2 czerwca na stadionie przy ul. Sportowej w Dusznikach dzie-
ci i ich rodzice będą mogli skorzystać z darmowych atrakcji, wziąć udział 
w loterii fantowej i obejrzeć pokazy przygotowane przez Policję i Straż
Pożarną. 

Koniec miesiąca, wraz z zakończeniem roku szkolnego przyniesie początek
kalendarzowego lata. Z tej okazji, 21 czerwca br., BPiCAK przygotował mu-
zyczną imprezę „Powitanie lata”, na którą zapraszamy wszystkich miłośni-
ków muzyki i tańca. 

Maj był miesiącem obfitującym w wiele wydarzeń kulturalnych, głównie za
sprawą Tygodnia Bibliotek. Z tej okazji zorganizowano spotkanie z pisarzem,
wystawę ptaków ozdobnych, konkurs recytatorski i rajd rowerowy. Swoje
święto w maju obchodzili również strażacy. W dusznickim parku odbyły się
uroczyste obchody Dnia Strażaka, a po nich zabawa taneczna. Pod-
opieczni WTZ odpoczywali nad polskim morzem, a uczniowie z Rady Młod-
zieży odwiedzili stolicę i Starostwo Powiatowe. Zespół Cynamon wziął udział
w konkursie muzycznych talentów, a swój aktorski popis na dusznickiej sce-
nie dali aktorzy znani z teatrów, filmów i seriali. O tym i kilku innych cieka-
wych wydarzeniach piszemy w relacjach. 

Zapraszamy do lektury.
Redakcja 

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

MIEJSCOWOŚĆ DATA

Niewierz, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 12 czerwca (środa)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Sarbia, Wierzeja, Wilkowo 13 czerwca (czwartek) 

Podrzewie, Sękowo, Wilczyna 6 i 27 czerwca (czwartek)

Grzebienisko, Kunowo, Mieściska, Młynkowo 5 i 26 czerwca (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 

21 czerwca (piątek)

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 

11 czerwca (wtorek)   

Stypendia sportowe oraz za osiągnięcia w nauce
Do poniedziałku 17 czerwca br. do godz. 17.00 można składać wnioski o stypendia lub nagrody 

za osiągnięcia sportowe. Do piątku 21 czerwca br. do godz. 15.00 można składać wnioski 
o Stypendium Wójta Gminy Duszniki. Nagroda jest przyznawana  

uzdolnionym uczniom za osiągnięcia w nauce.

Regulaminy przyznawania stypendiów i nagród oraz formularze wniosku są dostępne na stronie internetowej www.duszniki.eu 
w zakładce „Strefa Mieszkańca” oraz w urzędzie i sekretariatach szkół w Dusznikach, Sędzinku i Grzebienisku.

WAŻNE !!!
Z uwagi na okres wakacyjny, wyjazdy dzieci i rodziców, zachęcamy do wpisania na wniosku numeru konta bankowego rodziców lub ucznia, 

co znacznie ułatwi i przyśpieszy przekazanie stypendium. Prosimy również o wpisanie numeru do kontaktu w przypadku, kiedy konieczne będzie 
uzupełnienie informacji niezbędnych do wypłaty stypendium lub nagrody.

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

Ósma sesja Rady Gminy Duszniki odbyła
się we wtorek 23 kwietnia br. Radni pod-
jęli na niej dwie uchwały związane ze
zmianami w tegorocznym budżecie. 

Są one naturalną konsekwencją realizacji
budżetu i wynikają głównie ze zmian w po-
ziomach dotacji czy kosztów zadań zaplano-
wanych do realizacji. Kwietniowe zmiany były
w głównej mierze związane z przeprowa-
dzeniem majowych wyborów do Parlamentu
Europejskiego. Pojawiło się również nowe
zadanie w zakresie utrzymywania terenów zie-
lonych w gminie – zakup sprzętu do wyka-
szania. Konieczne okazało się również wpro-
wadzenie zmian w wybranych zadaniach fi-
nansowanych z funduszu sołeckiego.
Podczas kwietniowej sesji radni wysłuchali
rocznego sprawozdania z działalności gmin-
nych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
za 2018 r. Przedstawił je Prezes Zarządu Gmin-
nego ZOSP w Dusznikach. Sekretarz Gminy
omówiła współpracę Gminy Duszniki z orga-
nizacjami pozarządowymi za ubiegły rok, 
a Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poin-
formowała o wynikach kontroli przyjmowania
przez urząd gminy ustawowej opłaty skar-
bowej od mieszkańców za wydawanie za-
świadczeń, odpisów i decyzji. W trakcie sesji
głos zabrała również przedstawicielka grupy
nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Dusz-
nikach, którzy przyłączyli się do trwającego 

w tym czasie ogólnopolskiego strajku nau-
czycieli. W ich imieniu przedstawiła ona sta-
nowisko dotyczące kwot otrzymywanych wy-
nagrodzeń. Odnosząc się do tego stanowiska,
główna księgowa Gminnego Zespołu Oświa-
towego poinformowała radnych m.in. o śred-
nich poziomach wynagrodzeń nauczycieli
we wszystkich placówkach oświatowych na te-
renie gminy. Dokładny przebieg sesji można
prześledzić na stronie internetowej gminy
www.duszniki.eu w zakładce Gmina Duszni-
ki – Rada Gminy – Nagrania sesji.  
W kwietniu odbyły się cztery posiedzenia ko-
misji stałych Rady. Członkowie Komisji Ochro-
ny Środowiska i Porządku Publicznego oraz Ko-
misji Rolnictwa i Budżetu spotkali się na
wspólnym posiedzeniu 19 kwietnia br. by
przeanalizować wykonanie
budżetu i omówić projekty
uchwał na kwietniową sesję.
Dzień wcześniej również wspól-
ne posiedzenie dla omówienia
projektów uchwał odbyły Ko-
misja Oświaty, Kultury, Kultury Fi-
zycznej i Zdrowia i Komisja Re-
wizyjna, która po zakończeniu
wspólnego posiedzenia zebrała
się ponownie w celu kontroli
opłaty skarbowej. 24 kwietnia
br. Komisja Oświaty spotkała się po

raz kolejny. Tym razem posiedzenie miało na
celu wizytę w placówkach oświatowych na te-
renie gminy i omówienie ich stanu. 
7 maja br. radni – członkowie wszystkich ko-
misji zebrali się na wspólnym posiedzeniu, któ-
rego tematem było omówienie sprawozdania
z realizacji budżetu w 2018 r., przygotowanego
przez Skarbnika Gminy. Obowiązkiem Wójta
jest bowiem przedstawienie radnym tego
dokumentu przed udzieleniem absolutorium
z wykonania budżetu za ubiegły rok. 
W maju radni uczestniczyli w oficjalnych uro-
czystościach organizowanych w Dusznikach:
3 maja w obchodach Święta Konstytucji 3 maja
przy pomniku Walk i Męczeństwa, a 11 maja
br. w uroczystości Dnia Strażaka w dusznickim
parku. 

Z prac Rady Gminy
Wspólne posiedzenie radnych - 7 maja br.

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Walk 
i Męczeństwa w Dusznikach – 3 maja br.

Uroczystości obchodów Dnia Strażaka w Dusznikach 
– 11 maja br.

W czerwcu dyżur dla mieszkańców Gminy Duszniki pełnić będzie:

Ryszard Pacholak
Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

10 czerwca 2019 r. (poniedziałek), w godz. 18.00 – 19.00
w Urzędzie Gminy w Dusznikach, ul. Sportowa 1, pok. nr 2. 

Uwaga! Zmiana miejsca pełnienia dyżuru!
Radni dostępni są dla mieszkańców gminy pod numerami telefonów,  które znajdują się na stronie inter-

netowej 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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6 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim 
w Poznaniu Wójt Roman Boguś i Skarbnik
Mirosława Szwedek podpisali umowę na
dofinansowanie przebudowy obiektu
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji
Kultury w Dusznikach. Ze strony Urzędu
Marszałkowskiego umowę podpisał Wice-
marszałek Krzysztof Grabowski. 

Remont zostanie sfinansowany ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lo-
kalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Wnio-
sek o dofinansowanie został złożony za po-
średnictwem Lokalnej Grupy Działania KOLD.
Maksymalnie na projekt można było uzyskać

63,63% kosztów kwalifikowalnych. Gmina
Duszniki otrzymała 150 526 zł. Pozostała kwo-
ta zostanie sfinansowana z budżetu gminy. Re-
mont budynku rozpocznie się w drugiej
połowie tego roku.
Prace remontowe będą przeprowadzone 
w budynku z salą widowiskową. Będą obej-
mować wymianę starej, drewnianej stolarki
okiennej na nową z profili pvc. Okna będą trzy-
szybowe, w dwustronnym kolorze „orzech” 
z okuciami i będą uwzględniały odwzorowa-
nie podziałów pionowych i poziomych (szpro-
sów) istniejącej stolarki drewnianej. Wymianie
podlegać będą też drewniane parapety na
nowe z pvc. 
Prace remontowe zostaną przeprowadzone
również wewnątrz budynku w sali widowi-
skowej i będą obejmować naprawę tynków 
i malowanie ścian i sufitów oraz odnowienie
drewnianej podłogi sceny. 

Podpisano umowę na remont budynku
CAK w Dusznikach

AKTUALNOŚCI
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Przebudowa dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych 

w Grzebienisku

W kwietniu br. w Urzędzie Marszałkow-
skim w Poznaniu Wójt Roman Boguś pod-
pisał umowę na dofinansowanie zakupu
sadzonek drzew miododajnych. Zostanie
on sfinansowany ze środków budżetu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. Maksymalnie

było można pozyskać dotację celową w wy-
sokości 90%. Gmina Duszniki otrzymała
9274 zł. Pozostała kwota zostanie sfinan-
sowana z budżetu gminy. Zgodnie 
z umową Gmina Duszniki zakupi i posadzi
70 drzew miododajnych. Będą to lipy

drobnolistne. 50 drzewek zostanie posa-
dzonych w Wilkowie, a 20 w Sędzinku.
Nasadzenia zostaną wykonane do paź-
dziernika tego roku.

Gmina Duszniki już od kilku lat sadzi na swo-
im terenie drzewa miododajne. Celem tych ak-
cji jest tworzenie miejsc odpoczynku dla
pszczół oraz dostarczanie im surowca do pro-
dukcji miodu. Jest to długofalowa akcja zmie-
rzająca do poprawy warunków życia pszczół
oraz ludzi. Wszystkie pszczoły żywią się nek-
tarem i pyłkiem kwiatowym. Pyłkiem karmią
też swoje larwy. Jednocześnie zapylają, czyli
przenoszą pyłek i umożliwiają roślinom za-
wiązywanie owoców. To właśnie pszczołom
i ich pracy zawdzięczamy produkcję jednej trze-
ciej żywności. Dzięki temu, że jest ich tak
dużo i są tak różnorodne, mogą zapylać całą
masę roślin i działać w różnych warunkach.
Według szacunków, w naszej szerokości geo-
graficznej rośliny owadopylne stanowią około
78 proc. gatunków. Bez udziału pszczół wiele
z nich mogłoby się nie rozwijać lub ich upra-
wy dawałyby niewielkie plony.

Gmina Duszniki sadzi drzewa miododajne

W kwietniu br. Wójt Roman Boguś podpisał umowę
z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na dofinan-

sowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów
rolnych w Grzebienisku. Wsparcie z budżetu Woje-
wództwa Wielkopolskiego wyniesie maksymalnie

90% kosztów zadania. Gmina Duszniki otrzyma na tę
inwestycję kwotę 1�� 000 zł. Pozostałe wydatki zo-

staną sfinansowane z budżetu gminy. Zgodnie z za-
pisami w umowie, inwestycja zostanie wykonana

najpóźniej do połowy listopada tego roku.
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W sobotę, 8 czerwca 2019r, o godz. 16.00 zapra-
szamy wszystkich rodziców, dziadków oraz naj-
bliższych do sali widowiskowej CAK w Duszni-
kach, na pokaz artystyczny dziecięcych zespołów
tanecznych i wokalnych działających przy Biblio-
tece Publicznej i Centrum Animacji Kultury.

"Dance Club" i Przyjaciele

W piątkowy wieczór 26 kwietnia br. na sce-
nie sali widowiskowej w Dusznikach po-
jawili się znani ze szklanego ekranu ak-
torzy. Marek Siudym i Jacek Kałucki, bo 
o nich mowa, wystąpili przed dusznicką
publicznością ze spektaklem pt. „Za lep-
sze czasy”.  

Zaprezentowana sztuka była zabawną i mądrą
komedią, traktującą o umiejętności roz-
wiązywania konfliktów. Historia Pana A i Pana
B stanowiła swojego rodzaju uniwersum pro-
blemów, z którymi my ludzie zmagamy się na
co dzień.

„Za lepsze czasy” na dusznickiej scenie 
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Informator Gminy Duszniki RELACJA Z ...

W niedzielę 12 maja br. zespół Cyna-
mon wziął udział w 10. edycji konkur-
su „Szamotuły- Miejsce dla Talentów”. 

Uczestniczyło w nim prawie 70 osób w kil-
ku kategoriach. Rywalizowali ze sobą so-
lowi wokaliści, instrumentaliści, zespoły
wokalne i tancerze. Zespół z Grzebieniska
wystąpił na scenie w składzie: Monika Bź-
dziak, Monika Flaum, Ula Niklas, Zuzanna
Stachowiak i Gabriela Szczechowiak. Kon-
kurs odbył się na scenie szamotulskiego
kina Halszka, a uczestników oceniało pro-
fesjonalne jury, które wyłoniło trzech zwy-
cięzców i przyznało cztery wyróżnienia, 
w tym dla Cynamonu. Zespół przygoto-
wały Beata Wszoła i Monika Bździak.

Zdjęcia: Szamotulski 
Ośrodek Kultury szok.info.pl

Cynamon
z wyróżnieniem 

w konkursie talentów

Kolejny dzień obchodów dusznickiego Tygodnia Bibliotek upłynął „śpiewająco”. 
A wszystko za sprawą wystawy ptaków, która przez cały piątkowy dzień  10 maja br.
była udostępniona zainteresowanym. Wśród prezentowanego inwentarza były papugi,
gołębie, a nawet króliki. Warto również dodać, że wiele z wystawionych w sali wido-
wiskowej okazów, to zdobywcy różnorodnych tytułów, czego dowodem były przy-
wiezione również puchary.    

Wystawa ptaków w Dusznikach
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Gminny Dzień Strażaka w Dusznikach

Dzień Strażaka czy też uroczystość Świę-
tego Floriana – patrona strażaków przy-
pada w kalendarzu 4 maja. W Gminie
Duszniki tegoroczne obchody odbyły się
w sobotę 11 maja br. w dusznickim parku. 

Rozpoczęły się Mszą Św. Polową, odprawioną
przez miejscowego proboszcza Ks. Sergiusza

Borszczowa. W części ofi-
cjalnej, prowadzonej przez
druha Mariana Zaglanicz-
nego, odznaczono wybra-
nych strażaków medalami
„Za wysługę lat”. W tym roku
przyznano 46 medali, w tym
ponad 20 zostało wręczo-

nych podczas uroczystości. Prezes Zarządu
Gminnego ZOSP Andrzej Królik odczytał spra-
wozdanie z działalności gminnych jednostek
OSP i złożył druhnom i druhom życzenia 
z okazji ich święta. Wójt Roman Boguś pod-
kreślił ważną rolę, jaką pełnią strażacy w życiu
gminy i jej mieszkańców. Władze samorządu
reprezentowali również radni i Skarbnik Gmi-
ny. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości
rozpoczęła się zabawa taneczna z DJ-em.  

RELACJA Z ... Informator Gminy Duszniki
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Informator Gminy Duszniki RELACJA Z ...

Czwarta odsłona
dusznickiego Ty-
godnia Bibliotek
to kontynuacja
ptasiego tematu.
Podczas czwart-

kowego spotkania z przedszkolakami mali goście poznali odpowie-
dź na pytanie – czy ptaki mają zęby? I do czego służą im dzioby? 

Po przeczytaniu ptasiej opowieści dzieci miały okazję przekonać się o tym,
czy bycie ptakiem jest proste. Natomiast zwieńczeniem spotkania była możli-
wość „ożywienia” pokolorowanych rysunków z ptasim akcentem.     

Czy ptaki mają zęby? 
– majowe spotkanie z czytaniem



13

Informator Gminy DusznikiRELACJA Z ...

Pierwszą odsłoną dusznickiego Tygodnia Bibliotek był konkurs
recytatorski dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gim-
nazjalnych z gminy Duszniki. 8 maja br. w szranki o tytuł naj-

lepszego recytatora stanęło 34
młodych deklamatorów. Reprezen-
tanci szkół z Dusznik, Grzebieniska
i Sędzinka mierzyli się z poezją Ig-
nacego Krasickiego. Laureaci otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy oraz na-
grody książkowe.  

Poezja Krasickiego na deskach CAK
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Na początku maja br. podopieczni
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dusz-
nikach spędzili trzy dni nad Bałtykiem,
w Darłówku. Miejscowość powitała ich
dobrą pogodą i urokami bałtyckiej
plaży. Uczestnicy wyjazdu gościli 
w Nadmorskim Centrum Rehabilitacji
„Piramida I”, korzystając z oferty fa-
chowych zabiegów. 

Mieli też do dyspozycji kąpiele w miej-
scowym parku wodnym. Wieczory spę-
dzali również aktywnie, bawiąc się przy mu-
zyce. Jednak największą atrakcją okazały się
spacery nadmorską plażą, zwłaszcza, że dla
wielu z nich był to pierwszy pobyt nad pol-
skim morzem. Wyjazd został zorganizo-
wany dzięki środkom pozyskanym na in-
tegrację społeczną. 

Podopieczni WTZ nad polskim morzem
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RELACJA Z ...

8 maja przypadał Dzień Bibliotekarza. Z tej
okazji pracownicy Biblioteki Publicznej i Cen-
trum Animacji Kultury w Dusznikach zorga-
nizowali spotkanie. Uczestniczył w nim Wójt
Roman Boguś, który odczytał i przekazał dy-
rektor Annie Repak okolicznościowy list z Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej w Pozna-
niu z życzeniami dla bibliotekarzy. 

Do życzeń przyłączyła się również Ewa Świer-
kiel-Szymańska, która do lutego tego roku
kierowała dusznicką placówką.

Dzień 
Bibliotekarza
w Dusznikach
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We wtorek 30 kwietnia br. Biblioteka Publiczna
i Centrum Animacji Kultury oraz Restauracja
Malibu wspólnie zorganizowali zabawę ta-

neczną z okazji powitania Majówki. Wzięło w
niej udział wielu mieszkańców gminy, którzy
bawili się do muzyki przygotowanej przez DJ

LESZKA. Impreza udała się również dzięki
dobrej pogodzie, która w kolejnych dniach
weekendu nie była już tak łaskawa.

Zabawa taneczna na powitanie Majówki 
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W piątek 3 maja
br. pod pomnikiem
Walk i Męczeństwa
w Dusznikach od-
były się gminne
uroczystości 228.
rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 
3 Maja. Okolicz-
nościowe wiązanki
biało-czerwonych
kwiatów złożyły
delegacje władz
samorządowych,
szkół, lokalnych
organizacji i sto-
warzyszeń oraz
mieszkańcy.

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Podczas trzeciej odsłony Tygodnia Bib-
liotek, dusznicka książnica gościła praw-
dziwego pasjonata ptasiarstwa.  Marek
Pióro, autor „Plamki mazurka” i „Kalen-
darza ptaków” to autentyczny miłośnik
ptaków. Tropi ptasie ślady nie tylko 

w przyrodzie, ale również w historii, re-
ligii i sztuce. A o swoich zainteresowa-
niach opowiada z ogromną pasją. Mog-
li się o tym przekonać słuchacze we
wtorkowe popołudnie 14 maja br. 

Ptasie opowieści Marka Pióro
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Celem działania Młodzieżowej Rady Gminy Duszniki jest mię-
dzy innymi upowszechnianie idei samorządowej i integracja śro-
dowisk młodzieżowych w gminie. 

Członkowie obecnej kadencji Rady zgłosili już kilka pomysłów działań,
które mają na celu integrację uczniów szkół podstawowych z Dusz-
nik i Grzebieniska. Ważna dla nich jest również integracja w samej Ra-
dzie, która ułatwi wspólną realizację działań i wydarzeń skierowanych
do większej grupy młodych ludzi. Radnym udało się już wcześniej przy-
gotować „Noc w szkole”, w trakcie której wspólnie przygotowywali po-

siłki, wzięli udział w zajęciach sportowo-tanecznych i wspólnym
oglądaniu filmów. Kolejną inicjatywą, którą udało się zrealizować był
wyjazd do Warszawy i do siedziby Starostwa Powiatowego w Sza-
motułach. 
7 maja br. wszyscy radni wraz ze swoimi opiekunami odwiedzili sto-
licę. W programie wyjazdu znalazł się przejazd trasą, na której znajdują
się siedziby najważniejszych organów państwowych oraz zwiedzanie
wybranych atrakcji turystycznych: rynku Starego Miasta, Łazienek Kró-
lewskich i tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki.    
14 maja br. Rada Młodzieży spotkała się ze Starostą Powiatu Szamo-
tulskiego Beatą Hanyżak, Wicestarostą Józefem Kwaśniewiczem oraz
z Przewodniczącym Rady Radosławem Łanoszką. W trakcie wizyty 
w Starostwie uczniowie mieli okazję porozmawiać z władzami powiatu
i poznać specyfikę pracy samorządowców i Rady. Dużym zaintereso-
waniem cieszyła się praktyczna prezentacja systemu multimedialne-
go „eSesja”, z którego korzysta Rada Powiatu w trakcie prowadzenia
swoich sesji i transmisji posiedzeń.

Rada Młodzieży
odwiedziła stolicę

i Starostwo
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Kolejna edycja rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz” już
za nami. Punktualnie, o godzinie 12 w niedzielę 19 maja, miło-

śnicy dwóch kółek i aktywnego wypoczynku wyruszyli w dro-
gę wspólnie z bibliotekarzami BPiCAK. Celem ubranych w po-
marańczowe koszulki rowerzystów było przejechanie trasy 
z Dusznik do Zalesia. A wszystko po to, by na mecie posilić się zupą
z pokrzyw, zwiedzić zaleski Gród, usmażyć sobie kiełbaskę przy
ognisku oraz cieszyć się pięknem tamtejszej przyrody. Prze-
wodnikiem po zielonym terenie była przedstawicielka Stowa-
rzyszenia Gród Zalesie, współorganizatora rajdu.   

Odjazdowy 
Bibliotekarz znowu

w drodze

RELACJA Z ... Informator Gminy Duszniki



Mieszkańcy Gminy Duszniki w Powstaniu Wielkopolskim 

SKRZYPCZAK MICHAŁ, ur. 27.09.1888r. 
w Golinie, komisarz (wójt) obwodowy gminy
Duszniki w latach 1924-1928. W młodości
aktywnie działał w wielu organizacjach, m.in.
w Bractwie Kurkowym, Towarzystwie Gimna-
stycznym „Sokół”, w Ochotniczej Straży Pożar-
nej. W 1918 roku, po powrocie z wojska pru-
skiego, włączył się w działalność niepo-
dległościową. Był członkiem Rady Robotniczej
i Żołnierskiej we Wronkach, uczestniczył w wal-
kach zbrojnych we Wronkach i pod Miałami.
Był zastępcą komendanta Straży Ludowej. 
W wolnej Polsce został w 1920 r. komisarzem
obwodowym we Wronkach, a w 1924 r. 
w Dusznikach. Nadal zaangażowany w „ruch
sokoli”, w 1924 r. powołał w Dusznikach To-
warzystwo Gimnastyczne „Sokół”. W 1927 r., za
jego przyczyną, zarejestrowana została Ochot-
nicza Straż Pożarna jako samodzielna orga-
nizacja (wcześniej w Zarządzie Gminnym i na
folwarku istniały osoby wyznaczone do spraw
przeciwpożarowych). Był Komendantem
Straży Pożarnej na Okręg Międzychodzko-Sza-
motulski, a po jego podziale – na Okręg Mię-
dzychodzki.  Z Dusznik przeniesiony na funk-
cję burmistrza Międzychodu. 17.10.1939 r.
aresztowany przez Gestapo, zamordowany 
w Forcie VII 28. 01.1940 r.

SKRZYPCZAK SZCZEPAN STEFAN ur. 27 lis-
topada 1879 r. w Bobulczynie. Rodzina spro-

wadziła się do Dusznik. W 1904 r. ożenił się 
z Marianną Nowak. Miał siedmioro dzieci.
Pracował w gorzelni na majątku, obsługiwał
też tzw. parówkę. W 1939 r. otrzymał działkę
z rozparcelowanego majątku Duszniki. Pro-
wadził własne gospodarstwo rolne. Zmarł 
w Dusznikach 11.10.1967 r.

SKRZYPEK JÓZEFAT ur. 19 listopada 1876 r.
w Zakrzewku w rodzinie Michała i Marianny
Milcarek, odznaczony Wielkopolskim Krzyżem
Powstańczym. Po powrocie z wojny niemiec-
kiej wstąpił do tajnej organizacji, rozpoczął or-
ganizować chłopów i przygotowywał po-
wstanie. Zorganizował kompanię powstańczą
Zakrzewko i w dniu 3.01.1919 r. wyruszył z nią
do walki zbroj-
nej pod Pnie-
wy, Kamionkę.
J. Skrzypek
uzbroił swój
oddział w ka-
rabiny i kosy,
które przekuli
na sztorc, był
b a r d z o
dobrym do-
wódcą. W wal-
kach pod Pnie-
wami zdobył
własnoręcznie
n i e m i e c k i
sztandar, a oddział przez niego dowodzony
zdobył 8 karabinów maszynowych oraz
większą ilość karabinów ręcznych. Po skoń-
czeniu walk pod Pniewami i Zakrzewkiem od-
dział jego wkroczył na granicę niemiecką
pod Nowym Zbąszyniem i tam otrzymał roz-
kaz od dowództwa z Poznania wycofania się
do Zbąszynia. Po skończonych walkach odci-
nek ten zajęło Wojsko Polskie, a Skrzypek
przekazał swoich żołnierzy do Wojska Pol-
skiego. Sam jako rolnik i mający jeszcze małe
dzieci był zmuszony do powrotu do swej
pracy na roli. J. Skrzypek zabrał na walki po-
wstańcze swoich 2 synów, którzy walczyli
pod jego dowództwem do końca powstania,
a po powstaniu byli obaj jako pierwsi piloci 
w lotnictwie tj. w 1. i 3. Pułku Lotniczym w Poz-
naniu. 

SOBAŃSKI ANTONI ur. 5 maja 1888 r. 
w Dusznikach w rodzinie młynarzy Józefa
i  Franciszki z d. Hojan, odznaczony Wielko-
polskim Krzyżem Powstańczym. Z końcem
grudnia 1918 r. wstąpił do oddziału po-
wstańczego i brał udział przy przejmowaniu
dworca i urzędów w Szamotułach. Po wcie-
leniu oddziału w dniu 6.1.1919 r. do kompa-
nii Szymandery, uczestniczył w walkach pod
Kamionną w dniu 17/18.1.1919 r. i pod Kolnem,
gdzie 8.2.1919 r. odniósł kontuzję. Po wy-
zdrowieniu wcielony został do 7. Pułku Strzel-

ców Wielkopolskich, gdzie pozostał do de-
mobilizacji 18.3.1920 r. Po zakończeniu działań
wojennych przeniósł się do Grzebieniska i zaj-
mował się fotografowaniem.

SOBAŃSKI CZESŁAW ur. 8 lipca 1890 r. 
w Dusznikach, w rodzinie młynarzy Józefa 
i  Franciszki z d. Hojan, właścicieli wiatraka 
i gospodarstwa rolnego. Do powstania zgłosił
się jako ochotnik wspólnie z bratem Piotrem
i Antonim. Brał czynny udział z bronią w ręku
w Powstaniu Wielkopolskim od stycznia do lu-
tego 1919 roku pod dowództwem por. L. Na-
pierały, walcząc w okolicach Grolewa i Ka-
mionnej. Jako telefonista utrzymywał łączno-
ść z innymi oddziałami. Po zakończeniu po-
wstania pozostawał w służbie Wojska Pol-
skiego do 20 października 1919 roku, to jest
do czasu demobilizacji. W Polsce odrodzonej
aktywnie włączył się w nurt życia społeczno-
politycznego. Był radnym gminnym. W latach
późniejszych zamieszkał poza Dusznikami.
Zmarł 29 czerwca 1960 r., spoczywa na cmen-
tarzu parafialnym w Dusznikach.

SOBAŃSKI PIOTR ur. w Dusznikach, brat An-
toniego i Czesława. Jako ochotnik zgłosił się
do oddziałów powstańczych. Wcielony do 
3. Kompanii Poznańskiej, walczył o Ławicę i Wil-
dę. Odznaczony medalami powstańczymi. 
W dwudziestoleciu międzywojennym był rol-
nikiem, nabył gospodarstwo na Gumnach
od Niemca Ernsta Müllera. 

Zdjęcia archiwalne udostępnione przez
Towarzystwo Miłośników Ziemi DusznickiejSkrzypczak Szczepan Stefan z żoną Marią. 

Skrzypek Józefat

Michał Skrzypczak

Informator Gminy Duszniki HISTORIA
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Sobański Antoni z rodziną

Sobański Antoni


