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W 45. numerze Informatora…

Maj i czerwiec upłynęły w Gminie Duszniki pod znakiem imprez dla
mieszkańców, organizowanych przez samorząd, szkoły, sołtysów i rady
sołeckie oraz jednostki OSP. Okazją do nich był Dzień Dziecka i Dzień
Matki, ale również pomysły integracji lokalnych społeczności podczas
festynów rodzinnych czy rajdów rowerowych. Imprezy te miały miejs-
ce w większości sołectw na terenie gminy.

Nasi mieszkańcy mogą się pochwalić kilkoma sukcesami i osiągnięciami
artystycznymi i sportowymi, zdobytymi w ostatnich miesiącach. Wśród
nagrodzonych są młodzi sportowcy, uczniowie szkół, doceniany coraz
częściej zespół Cynamon i chór HALKA. Swój sukces świętowała rów-
nież jednostka OSP Duszniki, która zajęła pierwsze miejsce w powie-
cie w tegorocznym plebiscycie strażackim.

W najbliższych wakacyjnych miesiącach zapraszamy do wzięcia udziału
w imprezach kulturalnych i sportowych, przygotowanych przez Bib-
liotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury. W sierpniu po raz piąty
odbędzie się koncert organowy w kościele parafialnym w Dusznikach.
Kolejny koncert odbędzie się w budynku dawnego kościoła ewange-

lickiego. Zagra w nim kobiecy zespół smyczkowy. Wakacje zakończą się
festiwalem „End of Summer” w dusznickim parku. Dla najmłodszych gmi-
na przygotowała Zielone Wakacje – dwutygodniowe turnusy zajęć w
sześciu miejscowościach, z których będą mogły skorzystać dzieci ze
wszystkich miejscowości, bowiem organizator zapewni dowozy.

W czerwcu gmina podpisała nową umowę na odbiór odpadów od
mieszkańców gminy. To zadanie od lipca na kolejne trzy lata przejmuje
firma TRANS-KOM. Zmienia się harmonogram wywozu odpadów.
Nowy rozkład publikujemy w tym wydaniu. Zainteresowanych uzys-
kaniem dofinansowania na wymianę pieców c.o. zachęcamy do sko-
rzystania z dyżurów informacyjnych Gminnego Energetyka – pracownika
urzędu, który odpowie na pytania i pomoże uzupełnić wniosek. Dla rol-
ników zainteresowanych wyborami do izb rolniczych publikujemy in-
formację o terminarzu przed i po głosowaniu, które odbędzie się 28 lip-
ca br.

Wszystkim mieszkańcom życzymy bezpiecznych i udanych wakacji, rol-
nikom dobrych żniw, a dzieciom wakacyjnego odpoczynku.

Redakcja

Firma odbierająca odpady od mieszkańców: PUK TRANS-KOM SP. Z O.O., 
Kontakt: tel. 61 847 30 64; e-mail: trans-kom.poznan@wp.pl 

Prosimy o wystawienie pojemników i worków do godz. 6.00 w dniu wywozu!

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

MIEJSCOWOŚĆ DATA

Niewierz, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 5 i 26 lipca, 16 sierpnia (piątek) 

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Sarbia, Wierzeja, Wilkowo 3 i 24 lipca, 14 sierpnia (środa)

Podrzewie, Sękowo, Wilczyna 18 lipca, 8 i 29 sierpnia (czwartek)

Grzebienisko, Kunowo, Mieściska, Młynkowo 17 lipca, 7 i 28 sierpnia (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 

12 lipca, 2 i 23 sierpnia (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 

2 i 23 lipca, 13 sierpnia (wtorek)   

INFO RMATOR
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Informator Gminy DusznikiRADA GMINY

W maju Rada obradowała na dwóch ses-
jach. Jedną z nich była sesja absolutoryj-
na, na której radni oceniają sprawozdanie
finansowe i realizację budżetu gminy za
rok ubiegły. Poprzedza ją zawsze ustalo-
na procedura, w której kluczową rolę od-
grywa Komisja Rewizyjna. Radni, zanim
podejmą decyzję, analizują sprawozdanie
finansowe z realizacji budżetu oraz opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej. 10. ses-
ja absolutoryjna odbyła się 28 maja br.
Radni jednogłośnie, piętnastoma głosa-
mi „za”, zatwierdzili sprawozdanie z rea-
lizacji budżetu za 2018 r. oraz udzielili ab-
solutorium Wójtowi Gminy Duszniki. 

Zmiany przepisów wprowadzone do ustawy
o samorządzie gminnym nałożyły na wójta
obowiązek corocznego przygotowywania ra-
portu o stanie gminy, a na radnych udziela-
nia wójtowi wotum zaufania. Głosowanie nad
nim odbyło się przed udzieleniem absolu-
torium. Większość radnych zagłosowała za
udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gmi-
ny Duszniki. Uzyskał on osiem głosów „za”.
Jedna radna zagłosowała przeciw, a sześciu
radnych wstrzymało się od głosu.
Sesję absolutoryjną poprzedziła 9. sesja,
podczas której radni podjęli siedem uchwał.
Wprowadzono konieczne zmiany do budżetu
gminy, powołano komisję inwentaryzacyjną

do spraw komunalizacji mienia, przyjęto
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gmi-
ny Duszniki na lata 2019-2022 i uchwalono
Studium uwarunkowań i kierunków zagos-
podarowania przestrzennego gminy Duszniki.
Radni podjęli uchwałę o podziale sołectwa
Mieściska-Sarbia na dwa odrębne. Jest to kon-
sekwencja wniosku mieszkańców o utwo-
rzenie dwóch osobnych sołectw. Rada przy-
jęła również rezygnację Ryszarda Pacholaka
z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy
Duszniki. 
14 czerwca br. odbyła się 11. sesja, na której
dokonano wyboru nowego Przewod-
niczącego Rady Gminy Duszniki. Został nim
Tomasz Ćwian. Spośród piętnastu radnych
obecnych na sesji, ośmiu zagłosowało na To-
masza Ćwiana, natomiast siedmiu zagłoso-
wało na drugą kandydatkę – Marzenę Frącko-
wiak.

Z prac Rady Gminy
Głosowanie na Przewodniczącego Rady, 14 czerwca 2019 r.

Radni głosują nad uchwałą o wyborze nowego Przewodniczącego Rady, 14 czewrca 2019r.
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Informator Gminy Duszniki AKTUALNOŚCI

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest
zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych
do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wy-
mianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomoder-
nizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać ener-
gią. Działania te mogą nie tylko pomóc chronić środowisko, ale rów-
nież generować oszczędności w domowym budżecie. Program skie-
rowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jed-
norodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lo-
kalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie
budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzie-
lane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Decyzją Wójta Gminy Duszniki pracownik urzędu został przeszko-
lony i uzyskał tytuł Gminnego Energetyka, czyli osoby, która będzie
skupiała całość zagadnień związanych z obszarem energii na po-
ziomie samorządu. Będzie on również pomagał mieszkańcom
gminy w uzyskaniu informacji o możliwych źródłach dofinansowania
na wymianę źródła ogrzewania oraz w uzupełnianiu odpowiednich
wniosków. W tym celu będzie dyżurował od dnia 24 lipca 2019 r. do
końca sierpnia, w każdą środę w godzinach od 16.00 do 18.00 w Bib-
liotece Publicznej w Dusznikach.

Dyżur Gminnego Energetyka
ŚRODY: 24 i 31 lipca, 7, 14, 21 i 28 sierpnia

godz. 16.00 – 18.00
Biblioteka w Dusznikach

PROGRAM „CZYStE POWIEtRZE” 
– URZęDNIK ODPOWIE NA PYtANIA

Gmina Duszniki podpisała nową 
umowę na odbiór śmieci

6 czerwca br. została podpisana nowa umowa na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Duszniki. Będzie ona obowiązywała od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grud-
nia 2022 r. Firmą, która wygrała przetarg i będzie odbierać odpady od mieszkańców jest Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych TRANS-KOM Sp. z o. o. W imieniu Gminy Duszniki umowę podpisał wójt Roman Boguś. Firmę reprezento-
wała prokurent Monika Dżendżera-Kaczmarek.

Zmianie ulegnie harmonogram odbioru odpadów. Rozkład na drugą połowę roku publikujemy w ramce obok. Dotychczasowe staw-
ki opłaty za odpady pozostają na razie na tym samym poziomie. O ich ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco
w Informatorze oraz na stronie internetowej gminy www.duszniki.eu.
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Informator Gminy Duszniki

W lutym br. mieszkańcy Mieścisk
i Sarbii złożyli do wójta wniosek
o podział ich sołectwa na dwa od-
rębne. Wójt Gminy Duszniki
przychylił się do woli mieszkań-
ców i zarządził przeprowadzenie
konsultacji społecznych w spra-
wie podziału. 

Konsultacje zostały przeprowadzo-
ne 13 kwietnia br. w sali wiejskiej w
Mieściskach. Mieszkańcy mieli okaz-
ję wyrazić swoją opinię „za” lub
„przeciw” podziałowi. W Mieścis-
kach zamieszkują 192 osoby, a w
Sarbii 237 osób. Uprawnionych do
wyrażenia opinii było 336 miesz-
kańców. W konsultacjach wzięło
udział 78 osób. Stanowi to 23,21 %
uprawnionych mieszkańców. Za po-
działem oddano 76 głosów, przeciw
podziałowi były 2 osoby. 28 maja br.
na sesji Rada Gminy Duszniki pod-
jęła uchwałę o podziale i utworzeniu
dwóch odrębnych sołectw: Mie-
ściska i Sarbia. Kolejnym krokiem
będą nowe wybory sołeckie, na
których mieszkańcy wybiorą sołty-
sów i rady sołeckie.  

Mieściska i Sarbia odrębnymi sołectwami

AKTUALNOŚCI

Każdego roku w budżecie gminy przeznacza się część środków
na zadania, które mają służyć mieszkańcom poszczególnych
sołectw. Jest to fundusz sołecki. Decyzję o tym, na co mają zos-
tać przeznaczone pieniądze z tego funduszu podejmują miesz-
kańcy podczas zebrań sołeckich.

W tym roku środki z funduszy sołeckich zostały w dużej części już wyko-
rzystane, przede wszystkim na  wyposażenie świetlic wiejskich, imprezy
sportowe i integracyjne w sołectwach i małą infrastrukturę. W Kunowie przy
placu zabaw została postawiona drewniana, zadaszona altana o wymia-
rach 5 m na 5 m. I ma służyć ona mieszkańcom do organizacji spotkań in-
tegracyjnych, biesiad i różnego rodzaju imprez wiejskich. 

NOWE MIEjSCE SPOtKAń
MIESZKAńCÓW KUNOWA

Mieściska

Sarbia
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Informator Gminy Duszniki

Historia Izb Rolniczych w Polsce sięga XIX wieku. Przywróco-
ne w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku funkcjonują na pod-
stawie przeprowadzanych co cztery lata demokratycznych wy-
borów. Izby rolnicze mają wpływ na kształtowanie polityki rol-
nej i uczestniczą w jej realizacji. Ich przedstawiciele repre-
zentują i przedstawiają interesy swoich wyborców w powia-
towych, wojewódzkich i krajowych strukturach.

Wszystkich rolników zachęcamy do czynnego udziału w wyborach
i podajemy terminarz tegorocznych wyborów do Izb Rolniczych:

- od 17 czerwca br. do wglądu został udostępniony w Urzędzie Gmi-
ny Duszniki (pok. nr 7) spis członków izby rolniczej uprawnionych
do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rol-
niczej
- do dnia 5 lipca br. można zgłaszać i rejestrować kandydatów na
członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych;
do tego dnia nastąpi dostarczenie komisji okręgowej lub obwodowej
spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu
w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej
- 8 lipca br. zostanie zamieszczone obwieszczenie wzywające
członków izby rolniczej do zgłoszenia kandydatów w przypadku do-
datkowego naboru
- do dnia 11 lipca br. będzie można zgłaszać kandydatów w do-
datkowym naborze
- do dnia 18 lipca br. do publicznej wiadomości członków izby rol-
niczej zostaną podane listy kandydatów na członków rad powia-
towych w poszczególnych okręgach wyborczych
- 26 lipca komisje okręgowe przekażą komisjom obwodowym kar-
ty do głosowania
- 28 lipca br. – GŁOSOWANIE – od godz. 8.00 do godz. 18.00, sala
sportowa przy ul. Broniewskiego 3A w Dusznikach
- do dnia 18 sierpnia br. zostaną zwołane przez zarząd izby rolniczej
pierwsze posiedzenia rad powiatowych izby
- do dnia 8 września br. zostanie zwołane przez zarząd izby rolniczej
pierwsze posiedzenie nowo wybranego walnego zgromadzenia.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Wielko-
polskiej Izby Rolniczej w zakładce „Wybory do Izb Rolniczych”:
www.wir.org.pl/wybory_2019/   

Wybory do Izb Rolniczych – 28 lipca 2019 r.

AKTUALNOŚCI

Informujemy, że w lipcu i sierpniu odbędzie się sześć tur-
nusów Zielonych Wakacji dla dzieci z terenu gminy Duszni-
ki. Uczestnicy Zielonych Wakacji będą mieli zorganizowany
czas na miejscu, w świetlicach wiejskich przez ok. 5 godzin
dziennie, od poniedziałku do piątku. Przewidziano również
jednodniowy wyjazd. Zajęcia będą się rozpoczynać o godz.
9.00. Gmina zapewni dowóz dzieci z okolicznych miejsco-
wości, zgodnie z rozkładem w ramce.

Rodziców zainteresowanych udziałem dzieci w zajęciach pro-
simy o kontakt z sołtysem miejscowości, w której organizowany
jest wybrany turnus:
Duszniki: 608 482 413
Grzebienisko: 692 734 905
Sędzinko: 609 179 002
Wierzeja: 502 351 606
Podrzewie: 509 105 718
Sękowo: 600 978 678

Zielone Wakacje w gminie Duszniki
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Informator Gminy Duszniki

W wtorkowe po-
południe 4 czerw-
ca br., w Szkole
Podstawowej w
Podrzewiu, od-
było się spotka-
nie z okazji Dnia
Rodziny. Dzieci
pod opieką nau-
czycielek przygotowały dla swoich
rodziców występ artystyczny. Po nim
zorganizowano piknik, na który przy-
gotowano domowe wypieki i kiełba-
ski z grilla. Wśród zaproszonych goś-
ci byli wójt Roman Boguś, sołtys Pod-
rzewia Joanna Zimna oraz dyrektor
szkoły Izabela Cieślewicz i wicedy-
rektor Iwona Liczbańska.

DZIEń RODZINY W PODRZEWIU

18 maja br. w koś-
ciele pw. Najświęt-
szego Zbawiciela w
Poznaniu odbył się
V Ogólnopolski
Konkurs Chóralny
Muzyki Dawnej im.
Grzegorza Gerwa-
zego Gorczyckiego
Ars Longa. Udział
w tym konkursie
wziął Chór HALKA
z Dusznik pod kie-
runkiem dyrygenta
Jarosława
Wojteckie-
go. Dusz-
niccy chó-
rzyści zdo-
byli srebrną
statuetkę.

KOLEJNY SUKCES CHÓRU HALKA

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

4. edycja terenowego rajdu Szkół Gminy
Duszniki odbyła się po raz pierwszy na ter-
nie Sędzinka. W zabawie wystartowały
drużyny z miejscowej i dusznickiej szkoły.
Organizatorem rajdu była Biblioteka Pub-
liczna i Centrum Animacji Kultury.

Każda drużyna na starcie otrzymywała mapę
z trasą do pokonania. Uczestnicy musieli od-
naleźć punkty kontrolne oraz odpowiedzieć
na pytania. Tematyka pytań i zagadnień do-
tyczyła informacji o historii i administracji
gminy Duszniki. Uczniowie musieli również
zmagać się z testem o bezpieczeństwie oraz
wykonać konkurencje sportowe. Po zakoń-
czeniu wszystkich konkurencji odbyło się
podsumowanie i wręczenie pucharów oraz na-
gród. Pierwsze miejsce w kategorii Junior
zdobyła Szkoła Podstawowa z Dusznik, drugie
miejsce przypadło Szkole Podstawowej z Sę-
dzinka. W kategorii Kadet przyznano tylko
pierwsze miejsce dla reprezentacji szkoły z
Dusznik.  

IV terenowy Rajd Szkół Gminy Duszniki
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Informator Gminy Duszniki RELACJA Z ...

Fotorelacja z imprez dla mieszkańców

Dzień Sąsiada 
w Grzebienisku 25 maja

Festyn rodzinny 
w Brzozie 25 maja

Festyn w Podrzewiu
8 czerwca

fot. pniewy.naszemiasto.pl
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Festyn w Sękowie 
25 maja

Piknik Rodzinny 
w Chełminku 26 maja 

Dzień Dzecka 
w Ceradzu Dolnym 

9 czerwca
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Informator Gminy Duszniki RELACJA Z ...

W sobotę 25 maja br. na boisku Szkoły
Podstawowej w Grzebienisku spotkali się
po raz siódmy miłośnicy książek i rowe-
rów. W tym roku liczna grupa 67 osób wy-
ruszyła przez Sędziny w kierunku Dusznik
na polanę "Czarny Bocian". 

Na miejscu czekało na uczestników moc at-
rakcji: spotkanie z leśnikiem i myśliwym, po-

"Odjazdowy Bibliotekarz" - rajd rowerowy
pod hasłem "Czytamy w lesie i o lesie"



kaz cięcia drewna, konkurs na rozpoznawanie
roślin, ognisko z kiełbaskami oraz horoskop cel-
tycki i podręczna, leśna biblioteczka. Przez
Młynkowo, Kunowo i Mieściska odjazdowi czy-
telnicy wrócili na szkolne boisko, gdzie odbyło
się losowanie nagród dla wszystkich uczest-
ników i zakończenie rajdu.

Tekst i zdjęcia: 
Paulina Tepper, SP Grzebienisko

17
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Informator Gminy Duszniki RELACJA Z ...

23 maja br. w sali sportowej w Dusznikach
zorganizowano po raz pierwszy Olimpia-
dę Przedszkolaków. W zawodach wystar-
towały reprezentacje ze wszystkich przed-
szkoli w naszej gminie. Drużyny z Dusznik,
Podrzewia, Sękowa, Sędzinka oraz Grze-
bieniska dzielnie rywalizowały w przy-
gotowanych dla nich konkurencjach spor-
towych.

Po uroczystym otwarciu olimpiady, ślubo-
waniu uczestników oraz odśpiewaniu hymnu
Polski dzieci przystąpiły do sportowych zma-
gań. Strzały piłką do bramki, biegi, skoki, rzu-
ty to tylko nieliczne elementy, jakie dzieci mu-
siały wykonać w czasie trwania zawodów.
Wszyscy przykładali się do zadań z ogromnym

zaangażowaniem i radością. Po zakończeniu
wszystkich konkurencji uczestnicy otrzymali
pamiątkowy medal oraz drobny upominek.
Zwycięzcą w olimpiadzie był każdy, kto podjął
wyzwanie. W organizacji zawodów i opiece
nad dziećmi pomagali wolontariusze.

PRZEDSZKOLAKI NA OLIMPIADZIE
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Uczniowie z oddziału Szkoły Podstawo-
wej w Podrzewiu, wraz z gdańską fun-
dacją „Dbam o Mój Z@sięg” i setkami
szkół z całej Polski, przystąpili do wspól-
nej realizacji ogólnopolskiego projektu
pt. “IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O
KARTCE PAMIĘTAJ”. 

Projekt kartki świątecznej Darii Stępień spo-
dobał się organizatorom. Został wybrany
spośród tysięcy innych i zajął drugie miejs-
ce w konkursie. Daria otrzymała atrakcyjną
nagrodę - inteligentnego robota  Codey
Rocky, a szkoła nagrody książkowe, gry i ar-
tykuły plastyczne.

To nie jedyny sukces uczniów tej szkoły. W
pierwszym półroczu praca grupowa uczniów
klasy II i III spodobała się koordynatorom
ogólnopolskiego projektu: „Kto ty jesteś,
Polak Mały”.  Praca konkursowa zwyciężyła
w internetowym głosowaniu i wybrano ją
jako logo całego projektu.

Tekst i zdjęcia: oddział SP w Podrzewiu

Sukces uczniów szkoły w Podrzewiu

Uczeń piątej klasy Szkoły Podstawowej w
Sędzinku Kacper Łukaszyk zdobył pierw-
sze miejsce w  konkursie powiatowym
pt. „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”, or-
ganizowanym przez Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Szamo-
tułach. 

Praca została przekazana do Wojewódzkiej Sta-
cji w Poznaniu i reprezentowała powiat w fi-
nale wojewódzkim. Laureat został zaproszo-
ny na uroczyste podsumowanie konkursu,
gdzie odebrał dyplom i nagrodę.

KACPER ŁUKASZYK AUTOREM
NAJLEPSZEGO KOMIKSU 

W KONKURSIE PLASTYCZNYM
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22 maja br. w siedzibie Urzędu Mar-
szałkowskiego w Poznaniu odbyła się
gala wręczenia nagród w tegorocznym
plebiscycie Strażak Roku 2019. 

Organizatorem plebiscytu był Głos Wielko-
polski oraz Zarząd Wojewódzki Związku Ochot-

niczych Straży Pożarnych RP. Nagrodzono w
nim najlepszych strażaków ochotników, jed-
nostki OSP oraz młodzieżowe drużyny pożar-
nicze z Wielkopolski w miastach i powiatach
oraz zwycięzców finału wojewódzkiego. Naj-
lepsi w powiatach i województwie odebrali na-
grody z rąk Krzysztofa Grabowskiego, Wice-
marszałka Województwa Wielkopolskiego i ho-
norowego partnera akcji oraz redaktora na-
czelnego Głosu Adama Pawłowskiego.
OSP Duszniki wygrała plebiscyt na najlepszą

jednostkę w powiecie szamotulskim. Dusz-
nickich druhów podczas gali reprezentował
Prezes Zarządu Gminnego OSP Andrzej Kró-
lik i Prezes Honorowy Marian Zaglaniczny.

Zdjęcia ze strony gloswielkopolski.pl

OSP Duszniki najlepsza
w powiecie w plebiscycie

strażackim
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4 czerwca br. w Pile odbyły się Mistrzostwa
Wielkopolski Lekkoatletycznej Ligi w ra-
mach Igrzysk Młodzieży Szkolnej dla rocz-
ników 2005-2003. Szkolna liga w lekkiej
atletyce zastąpiła dawną Gimnazjadę. 

Nowa formuła Mistrzostw wymaga od każdej
drużyny wystawienia co najmniej po dwóch
reprezentantów w czterech blokach konku-
rencji: rzuty, skoki, biegi krótkie oraz biegi śred-
nie. Wyniki przelicza się na punkty, a dwanaście
najlepszych wyników decyduje o miejscu
drużyny. Mistrzostwa wyłaniają najlepsze
szkoły w lekkiej atletyce w Wielkopolsce. Me-
dalami nagradza się również najlepszych w
każdej konkurencji. 
Po awansie z zawodów powiatowych w im-
prezie tej wystartowały reprezentacje
dziewcząt oraz chłopców Szkoły Podstawowej

w Dusznikach. Dziewczęta zanotowały wiel-
ki sukces, zajmując II miejsce, tuż za LO Pusz-
czykowo (szkoła sportowa) i zdobyły 7 medali.
Chłopcy zajęli drużynowo 10 miejsce, no-
tując jeden sukces indywidualny - złoty me-
dal w rzucie dyskiem Maksymiliana Szulczy-
ka. Wielu reprezentantów szkoły uzyskało
podczas tych zawodów rekordy życiowe. 

Najlepsze wyniki reprezentantów z SP
Duszniki: 

Dziewczęta
Rzut oszczepem: złoty medal – Alicja Migdałek

(36,51 m), srebrny medal – Michalina Tyczyń-
ska (32,16 m), brązowy medal – Wiktoria Ko-
siorek (30,80 m)
Skok w dal: srebrny medal – Julia Nobik (4,97
m), brązowy medal – Natalia Woś (4,79m), 
Rzut dyskiem: brązowy medal – Zuzanna Ty-
czyńska (32,55 m)
Sztafeta 4x100 m: srebrny medal - Natalia Woś,
Julia Nobik, Antonina Zielińska, Anna Staś-
kowiak (52,67)

Chłopcy                      
Rzut dyskiem: złoty medal – Maksymilian
Szulczyk (39,53 m)                                  

Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Dusznikach
wicemistrzyniami Wielkopolski

27 maja br. w sołectwie Sędzinko-Zalesie odbyła się akcja oddawania krwi. Przyjechał mobil-
ny punkt poboru krwi, do którego zgłosiło się 17 mieszkańców naszej gminy. 12 z nich oddało
krew. Akcję tę zorganizowali Sołtys i Rada Sołecka. Zdjęcia: Sołtys wsi Sędzinko-Zalesie

Mieszkańcy Sędzinka i Zalesia oddali krew
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XVIII Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młod-
zieży Niepełnosprawnej zgromadziły za-
wodników z całego powiatu szamotulskie-
go. Impreza była wspaniałą okazją do zmie-
rzenia się w kilku konkurencjach. 

Podopieczni WTZ ochoczo trenowali przed za-
wodami i bardzo cieszyli się ze swoich osiągnięć.
Jak co roku wrócili do domów z medalami i na-
grodami, które wręczył im wójt Roman Boguś.

Impreza ta była nie tylko okazją do spotkania się
z kolegami i koleżankami z innych placówek i sto-

warzyszeń, ale także do udziału w prawdziwej,
sportowej rywalizacji.

Zawodnicy WTZ w Dusznikach na Igrzyskach 
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Niedzielne popołudnie 2 czerwca br. upłynęło w Dusznikach ro-
dzinnie za sprawą festynu „Postaw na rodzinę”, zorganizowanego
w ramach Dnia Dziecka. Miejscowy stadion wypełniły liczne at-
rakcje, m.in: dmuchane zjeżdżalnie, tyrolka, ścianka wspi-
naczkowa, kula sferyczna, symulator dachowania czy wirtual-
ny namiot. Jako że festyn skierowany był do całych rodzin, nie
mogło zabraknąć również gier i zabaw integrujących pokolenia. 

Odpoczynkiem od wrażeń sportowych była fotobudka oraz stoiska z
jedzeniem, napojami i lodami. Na festynie pojawili się również Policjanci
z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach oraz Posterunku Poli-
cji w Dusznikach, którzy przeprowadzali konkursy o bezpieczeństwie
i rozdawali najmłodszym kamizelki odblaskowe, ufundowane przez
Urząd Gminy Duszniki. Natomiast strażacy z Dusznik przygotowali po-
kaz samochodów strażackich oraz kurtynę wodną. Swoje maszyny za-
prezentowali także członkowie Stowarzyszenia Motocyklowego z Dusz-
nik, a Stowarzyszenie DUSZEK oferowało losy z nagrodami. Organi-
zatorami imprezy byli: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Al-

koholowych w Dusznikach, Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji
Kultury w Dusznikach oraz Urząd Gminy Duszniki.

Rodzinny Dzień Dziecka w Dusznikach 
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Zawodnicy UKS Olimp Duszniki, bardzo
udanie wystartowali w lekkoatletycznych
zawodach okręgowych i wojewódzkich
w nowym sezonie 2019. Pierwsze zawody
odbyły się 25 kwietnia  w Pile. Były to Mist-
rzostwa Wielkopolski Młodzieży Szkolnej
LZS w kat. wiekowej 16-22 lat. W imprezie

tej wzięło udział 7 zawodników z Dusznik,
którzy startowali w kategorii juniora
młodszego (do lat 17) oraz juniorów do lat
19. Świetnie spisali się oszczepnicy. 

W czterech rozgrywanych finałach rzutu
oszczepem zwyciężali zawodnicy z UKS Olimp.
W rzucie oszczepem  w kategorii juniorek
młodszych złoty medal zdobyła Michalina
Tyczyńska , srebrny medal Alicja Migdałek, a

czwarte miejsce zajęła Zuzanna Tyczyńska . W
kategorii juniorek (oszczep 600 g) złoty medal
zdobyła Julia Tadyszak. W kategorii juniorów
młodszych (oszczep 700 g) złoty medal zdo-
był Maksymilian Szulczyk z wynikiem 51,10 m
(rekord życiowy). W kategorii juniora (oszczep
800 g) złoty medal zdobył Filip Korpik 46,35 m
(rekord życiowy).                                                                                           
Pod koniec kwietnia i w maju zawodnicy UKS
Olimp wystartowali również w mityngach
okręgowych w Poznaniu, Środzie Wielkopol-

Udane starty młodych lekkoatletów UKS
Olimp Duszniki 

RELACJA Z ...

Mistrzostwa Wielkopolski LZS w Pile 25 kwietnia 2019 r. 

Mistrzostwa Wielkopolski LZS w Pile 
25 kwietnia 2019 r.

Mistrzostwa Wielkopolski juniorów w Pile 25 maja
2019 r. Mistrzostwa Wielkopolski LZS w Pile 25 kwietnia 2019 r.



skiej i Żerkowie. Były to imprezy sportowe o
zasięgu wojewódzkim. I tym razem młodzi
sportowcy zanotowali czołowe miejsca na po-
dium i świetne wyniki, w tym wiele swoich re-
kordów życiowych. W Poznaniu Maksymilian
Szulczyk i Alicja Migdałek zdobyli I miejsca w

rzucie oszczepem, oszczepniczka Michalina Ty-
czyńska II miejsce, a Julia Nobik również II
miejsce w skoku w dal. Wiktoria Kosiorek
była pierwsza w kategorii młodziczek w rzu-
cie oszczepem z rekordem życiowym 32,40 m.
W Środzie Wlkp. najlepsze wyniki uzyskali
oszczepnicy oraz sprinterzy. W rzucie oszcze-
pem : Maksymilian Szulczyk – I miejsce z no-
wym  rekordem życiowym  54,22 m, Alicja Mig-
dałek – I miejsce i Michalina Tyczyńska – II

miejsce.  W biegu na 200 juniorek młodszych
I miejsce zajęła Julia Dziamska z nowym re-
kordem życiowym 26,04 s a młodziczka Ale-
ksandra Łodyga w biegu na 100 m ustanowiła
rekord życiowy – 13,41 s. W Żerkowie oszczep-
nicy potwierdzili swoją wspaniałą formę. Ali-
cja Migdałek zdobyła I miejsce i ustanowiła
swój nowy rekord życiowy 39,49 m. Michali-
na Tyczyńska wywalczyła II miejsce z wynikiem
36,56 m. 
W Mistrzostwach Wielkopolski juniorów,
które odbyły się w Pile 25 i 26 maja br. za-
wodnicy klubu zdobyli 4 medale. Znakomicie
spisała się tu najlepsza obecnie sprinterka klu-
bu Julia Dziamska, która zdobyła 2 medale. W
biegu na 200 m była bezkonkurencyjna i
zdobyła złoty medal z nowym rekordem
życiowym 25,77 s przy silnym wietrze prze-
ciwnym -5,7. Na 100 m zdobyła srebrny me-
dal, także z nowym rekordem życiowym
12,36. Kolejny złoty medal zdobyła w rzucie
oszczepem Alicja Migdałek z bardzo dobrym
wynikiem 37,95 m. W rzucie oszczepem w ka-
tegorii starszej - juniorek, także złoty medal
zdobyła Julia Tadyszak, uzyskując wynik 38,82
m. Najlepszy oszczepnik Wielkopolski, Ma-
ksymilian Szulczyk nie mógł wystartować z po-
wodu urazu łokcia, którego doznał podczas za-
wodów w Środzie. 
W kolejnych zawodach - Mistrzostwach Pol-
ski Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce, które
odbyły się w Zamościu w dniach 1 i 2 czerw-
ca br., wystartowała jedna zawodniczka UKS
Olimp – Julia Dziamska, będąca ostatnio w
świetnej formie. Swoimi startami potwier-
dziła, że należy do krajowej czołówki w kon-
kurencjach sprinterskich. W biegu na 200 m
uzyskała wynik 25,20, który klasyfikuje ją ak-
tualnie na szóstym miejscu w kraju. W biegu
finałowym na 100 m zajęła piąte miejsce z no-
wym rekordem życiowym 12,34.

Tekst: na podstawie informacji z UKS Olimp
Zdjęcia: UKS Olimp
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Mistrzostwa Wielkopolski juniorów w Pile 
25 maja 2019 r.

Mistrzostwa Wielkopolski LZS w Pile 25 kwietnia 2019 r.

Mistrzostwa Wielkopolski juniorów w Pile 25 maja 2019 r.
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W ostatnią sobotę maja na Orliku w Dusznikach od-
był się Gminny Turniej Piłki Nożnej Jednostek OSP.
W zawodach wystartowały cztery drużyny OSP –
Duszniki, Grzebienisko, Wierzeja i Sędziny. W dwu-
nastominutowych spotkaniach na boisku zagrano
systemem „każdy z każdym.” Zwyciężyła drużyna
OSP Wierzeja. 

Kolejne miejsca zajęły: OSP Duszniki, OSP Grzebienisko
i OSP Sędziny. Puchary wszystkim drużynom wręczył Pre-
zes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Dusznikach druh Andrzej Królik.
Zwycięska drużyna z Wierzei będzie reprezentować na-
szą gminę w przyszłym roku w Powiatowym Turnieju Piłki
Nożnej.

turniej piłki nożnej jednostek OSP
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23 maja br. odbył się 28. Ogól-
nopolski Przegląd Piosenki Re-
ligijnej Śremsong. Na festiwa-
lowej scenie zaprezentowały
się solistki – uczennice i ab-
solwentka Szkoły Podstawo-
wej w Grzebienisku oraz zespół
Cynamon.  

Oceną jury przypadły im wy-
różnienia. Otrzymały je Zuzanna
Bąk, Julia Skowronek, Monika Bź-
dziak i zespół Cynamon. Monika
Bździak, której w występie towa-
rzyszył chórek dziewczyn z Cy-
namonu, otrzymała nominację
do koncertu galowego. Miał on
miejsce w sobotę 25 maja. Moni-
ce przyznano nagrodę główną
przeglądu Śremsong 2019. 
Również 25 maja br. zespół Cy-
namon wziął udział w Archidie-

cezjalnym Przeglądzie Pieśni Pat-
riotycznej w Poznaniu. Zuzanna
Stachowiak poruszyła widownię
i jurorów przejmującym wyko-
naniem utworu „Sen o Katyniu”,
zdobywając kolejne wyróżnienie. 
30 maja br. w Otorowie odbyło się
IV Spotkanie z Piosenką Religijną.
Od tego roku przegląd ma zasięg
powiatowy. Zespół Cynamon w
składzie Jagoda Jankowiak, Mo-
nika Flaum, Ula Niklas, Zuza Sta-
chowiak i Gabrysia Szczechowiak,
wyśpiewał I miejsce. Solistka Zu-
zanna Bąk zdobyła II miejsce. Gos-
podarze imprezy zadbali o
świetną atmosferę wcielając w

życie hasło przeglądu - słowa
Urszuli Ledóchowskiej - mówiące
o tym, że pobożność nie musi
być nudna.

Fot. Strona FB przeglądu
Śremsong, Beata Wszoła, 

Artur Hofman

Muzyczne sukcesy solistek i zespołu Cynamon

RELACJA Z ...



Mieszkańcy Gminy Duszniki w Powstaniu Wielkopolskim 
SOBAńSKI MICHAŁ ur. 16 sierpnia 1897 r. w
Sędzinach, rodzice: Jakub i Maria, odznaczo-
ny Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
Brał udział w zorganizowaniu na terenie mias-
ta Poznania pierwszych oddziałów powstań-
ców wielkopolskich. W czasie od 27.12.1918
r. brał udział z bronią w ręku pod dowództwem
Masadyńskiego przy zdobywaniu Poznania, a
w szczególności Warowni nr VII na Górczynie,
koszar saperskich na Wildzie oraz innych
obiektów wojskowych. W dniu 12.1.1919 r.
wstępuje jako ochotnik do formującego się na
Wildzie 1. Batalionu Saperów Wielkopolskich,
z którym następnie wyjechał na front pod
Czarnków w celu zaopatrzenia oddziałów
walczących na froncie w broń. W lutym 1919
r. brał udział w walkach pod Rawiczem pod do-
wództwem porucznika Dworeckiego i Bar-
czyńskiego, skąd został w dniu 4.8.1921 r. zde-
mobilizowany. W dniu 24.8.1939 r.  został w
związku z napaścią hitlerowską z uwagi na spe-
cjalne wyszkolenie saperskie ponownie po-
wołany do 5. Batalionu Saperów w Krakowie,
z którym następnie wyjechał na front pod
Częstochowę. Po załamaniu się frontu w cza-
sie cofania się oddziałów polskich M. Sobań-
ski dostał się do niewoli niemieckiej, skąd na
skutek choroby został po roku zwolniony do
miejsca zamieszkania. 

SOBAńSKI FRANCISZEK , brał czynny udział
w Powstaniu Wielkopolskim.

SOBAńSKI StANISŁAW, Wierzeja, sierżant
wojska pruskiego. Zgłosił się do oddziałów po-
wstańczych w Buku. Był dowódcą jednego z
plutonów w Kompanii Bukowskiej.

SOBIERAj ANtONI ur. 12 października 1901
r. w Podrzewiu, syn Stanisława i Marianny
Miężalik, odznaczony Wielkopolskim Krzyżem
Powstańczym w 1957 r. Brał czynny udział w
Powstaniu Wielkopolskim od 4 stycznia do 15

marca 1919 roku. Walczył z bronią w ręku pod
dowództwem sierżanta Hancyka w okolicach
Lubosza, Kamionnej i Kwilcza. Po zakończeniu
powstania pozostawał w służbie Wojska Pol-
skiego w 57. Pułku Piechoty do 26 marca 1921
roku, po czym w stopniu szeregowego został
zwolniony. Wrócił do Podrzewia, gdzie założył
rodzinę z Bronisławą Szamotulik; miał trzy cór-
ki i syna Mariana.

SOBKOWIAK jAN ur. 15 czerwca 1900 r. w
Dusznikach, w rodzinie  Franciszka i Anny, od-
znaczony w 1957 r. Wstąpił jako ochotnik do
oddziałów powstańczych w Poznaniu w dniu
1 stycznia 1919 r. Z 2. Kompanią Straży Bez-
pieczeństwa pod dowództwem por. A. Wit-
kowskiego brał udział z bronią w ręku w zdo-
bywaniu obiektów państwowych i wojsko-
wych, odznaczając się odwagą i walecznością.
Brał udział w walkach o koszary i lotnisko w
Ławicy - Poznań do 06.01.1919 r. Od lutego
1919 r. wcielony do 10. Pułku Strzelców Wiel-
kopolskich pod dowództwem por. Wieczorka
brał czynny udział w walkach na froncie o Szu-
bin, Rynarzewo, Czarnków i Węglowo. Po ak-
cji o Lwów służył w w/w formacji do dnia zwol-
nienia z Wojska Polskiego, następnie do wrześ-
nia 1939 r. pracował jako czeladnik rzeźnicki.
Jako zmobilizowany rezerwista brał udział w
obronie Warszawy i przebywał w niewoli nie-
mieckiej.

StABLEWSKI StEFAN ur. 9 listopada 1895 r.
w Ceradzu Dolnym, rodzice: Karol i Anna,
odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Po-
wstańczym. 30.12.1918 r. powrócił jako były
żołnierz armii niemieckiej z I wojny światowej
do domu rodzinnego, a już 2.01.1919 r. zgłosił
się ochotniczo do dowództwa powstańczego
i skierowany został na odcinek frontu po-
wstańczego. Jako były ppor. armii niemieckiej
wyznaczony został na dowódcę Kompani
Gołanieckiej, która weszła w skład batalionu

dowodzonego przez
por. Maksymiliana
Bartscha. Z Kompa-
nią Gołaniecką brał
czynny udział z bro-
nią w ręku od
5.01.1919 r. w wal-
kach o Białośliwie,
Margonin, Szamocin,
Gołańcz i okolice
Chodzieży do końca
lutego 1919 r. Po zlik-
widowaniu luźnych
oddziałów dowo-
dzona przez niego
kompania weszła
jako 12. Kompania 4.
Pułku Strzelców Wiel-
kopolskich. Ppor.
Stablewski, jako ofi-

cer kawalerii, przydzielony został do 1. Pułku
Ułanów Wielkopolskich (15 Pułk Ułanów Poz-
nań), w którym pełnił służbę jako oficer za-
wodowy. W grudniu 1931 r. przeszedł z po-
wodu choroby na emeryturę w stopniu kapi-
tana. Brał udział w Kampanii Wrześniowej
1939 r. Dostał się do niewoli i przebywał w Ofla-
gu w Woldenbergu do 1945 r.

StANISŁAWSKI FRANCISZEK ur. 30 marca
1891 r. w Dusznikach, rodzice: Stanisław i
Anastazja, odznaczony Krzyżem Powstań-
czym w 1958 r. Brał czynny udział w Powsta-
niu Wielkopolskim z bronią w ręku. Od
28.12.1919 r. brał udział w walkach pod Pnie-
wami i Sierakowem pod dowództwem So-
bańskiego, od 01.01.1919 r. w batalionie poz-
nańskim w walkach pod Zbąszyniem, pod do-
wództwem Krauze. Późniejszy Kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego w Dusznikach, Prezes
ZBOWID Koło Duszniki. 

StAWIK FRANCISZEK ur. 19 listopada 1898
r. w Dreźnie (Saksonia), w rodzinie Franciszka
i Antoniny zd. Antoniewskiej. Brał udział w I
wojnie światowej, walcząc w szeregach armii
pruskiej m.in. pod Verdun. Po zakończeniu woj-
ny rodzina sprowadziła się do Kunowa, do ro-
dzinnego domu Antoniewskich. Franciszek
zgłosił się do oddziału powstańczego, na-
stępnie walczył w wojnie bolszewickiej. W Pol-
sce niepodległej pracował w Zakładach Hi-
polita Cegielskiego w Poznaniu, był ślusarzem.
Ożenił się z Marią z domu Szafer, miał 5 dzie-
ci. Osiedlił się na stałe w Dusznikach. W cza-
sie II wojny światowej nadal pracował w
zakładach H. Cegielskiego. Tutaj też uzyskał
emeryturę. Zmarł 11.04.1977 r. Spoczął na
cmentarzu parafialnym w Dusznikach. 

Sobieraj Antoni Stawik Franciszek

Informator Gminy Duszniki HISTORIA
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