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Informator Gminy Duszniki OD REDAKCJI

W 50. numerze Informatora…
Rozpoczął się nowy rok, a Informator właśnie święci swoje 50. wydanie. 
Gazeta trafia do mieszkańców już od lutego 2015 roku. 

5-lecie istnienia i 50-te wydanie jest idealną okazją do zamieszczenia relacji
z uroczystości jubileuszy 50, 55, 60, 65 i 70-lecia pożycia małżeńskiego par
zamieszkujących naszą gminę. O tym wyjątkowym spotkaniu z parami świę-
tującymi długoletni staż małżeński piszemy w relacjach. Znajdą tam Państwo
również zdjęcia z grudniowego Biegu Mikołajkowego – imprezy sportowej,

która odbyła się już po raz siódmy i która z roku na rok przyciąga coraz wię-
cej uczestników o szczodrym sercu.

12 stycznia br. odbędzie się 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Jak co roku Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury przygotowuje
imprezę z licytacją darów od mieszkańców i tradycyjnym światełkiem do nie-
ba. Szczegóły znajdują się na plakacie. Jeszcze do 7 stycznia br. można prze-
kazywać przedmioty na licytację, która odbędzie się podczas dusznickiego
finału WOŚP.

Zapraszamy do lektury.  Redakcja

Redakcja: Emilia Gogołkiewicz-Kołecka (redaktor naczelna), Anna Repak, Joanna Dura, Dorota Walicka.
Wydawca i Adres Redakcji: Gmina Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, tel. 61 29 19 075. 
Nakład: 2.700 szt., e-mail: informator@duszniki.eu. Opracowanie graficzne i druk: Djpress - Dariusz Dalaszyński

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 STYCZNIU 2020

MIEJSCOWOŚĆ DATA

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 

17 stycznia (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 

7 i 28 stycznia (wtorek)

Podrzewie, Sękowo 3 stycznia (piątek) 
i 23 stycznia (czwartek)

Grzebienisko, Mieściska 2 stycznia (czwartek) 
i 22 stycznia (środa)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Wierzeja, Wilkowo 8 i 29 stycznia (środa)

Sarbia, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 10 i 31 stycznia (piątek)

Niewierz, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna 16 stycznia (czwartek)
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25 listopada 2019 r. na 19. sesji radni pod-
jęli jedenaście uchwał. Dwie z nich dotyczyły
zmian w budżecie. Również dwie były po-
święcone zmianom w zakresie opłat za od-
biór odpadów od mieszkańców gminy.
Więcej informacji o stawkach opłat w 2020
roku znajduje się w artykule „Odbiór od-
padów – nowe stawki w 2020 r.” 

Rada zatwierdziła tegoroczny plan pracy Ko-
misji Rewizyjnej oraz wprowadziła zmiany do
uchwały w sprawie warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze. Radni
przychylili się do dwóch wniosków miesz-
kańców ul. Sękowskiej w Podrzewiu oraz
mieszkańców ul. Bocznej w Grzebienisku 
i skierowali je do wójta. Kolejnym etapem bę-
dzie sprawdzenie, czy inwestycje, o które
wnioskują mieszkańcy, będą mogły być sfi-
nansowane z budżetu gminy. Skargę, którą ba-

dała w listopadzie Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji, radni uznali za bezzasadną. Na sesji na-
dano również nazwę ulicy w Sędzinku – ul.
Długa. Ostatnia podjęta uchwała dotyczyła
przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
do rozpatrzenia wniosku mieszkańców 

ul. Szamotulskiej w Dusznikach.
11 grudnia 2019 r. w urzędzie gminy odbyło się
wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych
Rady Gminy Duszniki. Celem spotkania były
prace nad projektem budżetu na 2020 r.  W po-
siedzeniu wzięli udział wszyscy radni.  

Z prac Rady
Gminy

RADA GMINY Informator Gminy Duszniki

W styczniu dyżur dla mieszkańców Gminy Duszniki pełnić będzie:
Marek Liszkowski

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

15 stycznia 2020 r. (środa) w godz. 17.00 – 18.00
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

Sesja Rady Gminy Duszniki w listopadzie 2019 r.

Punkt potwierdzający profil 
zaufany w Urzędzie 
Gminy Duszniki

Profil zaufany to elektroniczny podpis umożli-
wiający składanie wniosków drogą internetową.
Umożliwia on podpisywanie dokumentów elek-
tronicznych w systemie elektronicznej Platformy
Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub w in-
nym systemie zintegrowanym z ePUAP. 

W celu uzyskania profilu zaufanego należy:
1. Założyć konto w systemie Profil Zaufany
(https://pz.gov.pl) lub na platformie ePUAP
(https://epuap.gov.pl), gdzie wraz z założonym kon-
tem zostanie złożony wniosek o potwierdzenie pro-
filu zaufanego ePUAP. 
2. Udać się osobiście z ważnym dowodem oso-
bistym albo paszportem do wybranego punktu po-
twierdzającego w celu potwierdzenia swojej tożsa-
mości.

Punkt potwierdzający 
profil zaufany

Urząd Gminy Duszniki 
– Biuro Obsługi Interesanta

ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki

Poniedziałek: 8.00 – 17.00
Wtorek: 8.00 – 15.00,

Środa, Czwartek, Piątek: 7.00 – 15.00

Posiadanie profilu zaufanego pozwala skorzystać z
platformy ePUAP, która umożliwia załatwienie sze-
regu spraw, które wcześniej wymagały osobistej wi-
zyty w urzędzie. W platformie ePUAP dzięki posia-
daniu profilu zaufanego możemy m.in.: złożyć wnio-
sek o dowód dla siebie lub dziecka, zgłosić utratę lub
zniszczenie dowodu albo prawa jazdy, dopisać się do
spisu wyborców, uzyskać odpisy aktów: małżeństwa,
urodzenia, zgonu, lub innych dokumentów, zgłosić
urodzenie dziecka, złożyć wniosek Rodzina 500+, za-
rejestrować działalność gospodarczą czy też spraw-
dzić swoje dane w Internetowym Koncie Pacjenta.
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ODBIÓR ODPADÓW
NOWE STAWKI W 2020 r.

AKTUALNOŚCI

Mieszkańcy, którzy złożyli wcześ-
niej deklarację selektywnej zbiórki
odpadów nie muszą wypełniać po-
nownie formularza. Urząd Gminy
Duszniki prześle tym mieszkańcom
zawiadomienie o wysokości nowej
stawki.
Nowy formularz mają obowiązek
złożyć właściciele nieruchomości,
którzy:
- zamierzają kompostować bio-
odpady i skorzystać z obniżonej
stawki,
- w uprzednio złożonym formularzu
zadeklarowali nieselektywny od-
biór odpadów.

Zgodnie z ustawą, segregowanie
staje się obowiązkowym 

sposobem zbierania odpadów
przez mieszkańców. 

Od 1 stycznia 2020 r. opłata za odbiór segregowanych odpadów wyniesie 12
zł miesięcznie od jednego mieszkańca danej nieruchomości.
Opłata ta może być obniżona, jeśli właściciel nieruchomości zabudowanej bu-
dynkiem mieszkalnym jednorodzinnym będzie samodzielnie kompostował tzw.
bioodpady w kompostowniku. Przy zadeklarowaniu kompostowania biood-
padów stawka miesięcznej opłaty wyniesie 11 zł od mieszkańca tej nieru-
chomości.

W przypadku stwierdzenia, że odpady komunalne z danej nieruchomości nie są
właściwie segregowane, stawka miesięcznej opłaty zostanie podwyższona do wy-
sokości 25 zł miesięcznie od jednego mieszkańca tej nieruchomości na kole-
jne 6 miesięcy.

Formularz jest dostępny na stronie internetowej gminy www.duszniki.eu (Strefa Mieszkańca / Ważne informacje / 
Odbiór odpadów) oraz w biurze obsługi interesantów urzędu gminy. 

Wypełniony formularz należy złożyć bądź przesłać do Urzędu Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. W związku z nowymi obowiązkami nałożonymi na gminę,
25 listopada br. Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę w sprawie opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmianie ulegają zasady naliczania
i stawki opłat za odbiór odpadów. 



KULTURA Informator Gminy Duszniki
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Z okazji Andrzejek dusz-
nicka biblioteka przy-
gotowała dla dzieci wie-
czór z wróżbami. Pod-
czas spotkania pod ko-
niec listopada ubiegłego
roku uczestnicy m.in.
lali wosk, raczyli się cias-
teczkami z wróżbami,
wybierali swój przyszły
zawód, wrzucali monety
do studni życzeń czy
przekłuwali serca. 
A wszystko po to, by do-
wiedzieć się, co wyda-
rzy się w bliższej lub tro-
chę dalszej przyszłości.
Magii temu wieczorowi
dodawała również kli-
matyczna aranżacja
wnętrza.

Andrzejki w bibliotece

Podczas przedświąteczne-
go spotkania ze sztuką dla
dzieci, aktorzy widowiska
zaprosili małych widzów 
w podróż szlakiem zwycza-
jów i symboli ukrytych 
w najróżniejszych polskich
ozdobach choinkowych. 

Uczestnicy spotkania poznali
legendę drzewka bożonaro-
dzeniowego oraz historie
ozdób choinkowych. Świątecz-

nej atmosfery widowisku do-
dawały śpiew oraz muzyka
skrzypiec i akordeonu.  

Choinka i jej wigilijne
kreacje w BPiCAK

RELACJA Z ...
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Już po raz siódmy w Dusznikach odbył
się Bieg Mikołajkowy. Impreza zos-
tała zorganizowana 1 grudnia 2019 r.,
a jej celem było zebranie artykułów dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z
terenu Gminy Duszniki. Podobnie jak
w 2018 r. uczestnicy mieli do wyboru
dwa dystanse: 1,5 km w Biegu Ro-
dzinnym i 5 km w Mikołajkowej Piątce.
Do pierwszego zgłosiło się 230 osób,
natomiast w biegu na 5 km z rejestra-
cją czasu postanowiło wziąć udział 150

osób. Najszybszy uczestnik „piątki” do-
biegł do mety z czasem 17 minut i 45 se-
kund. Sygnał do startu dała Beata Ha-
nyżak – Starosta Szamotulski.

Trasa biegu przebiegała ulicami Dusznik: Jana
Pawła II, Broniewskiego, a przy dłuższym dys-
tansie również Kolejową i Parkową. Przygo-
towania do tej imprezy trwały kilka miesięcy,
a w organizację i zapewnienie bezpieczeństwa
uczestnikom było zaangażowanych wiele
osób i jednostek, m.in. Ochotnicze Straże
Pożarne i Policja.

Charytatywny Bieg 
Mikołajkowy w Dusznikach

RELACJA Z ...



Na mecie na wszystkich uczestników czekały
medale, upominki i ciepły posiłek. Posiadaczy

najlepszego przebrania mikołajkowego rów-
nież nagrodzono drobnymi upominkami. Ce-
remonia wręczenia medali i nagród miała
miejsce w trakcie Jarmarku Bożonarodzenio-
wego w sali sportowej, a dokonali jej wójt Ro-
man Boguś, przewodniczący Rady Marek Lisz-
kowski i dyrektor BPiCAK Anna Repak. Imprezę
zorganizowali Biblioteka Publiczna i Centrum
Animacji Kultury oraz Urząd Gminy Duszniki.

Fot. BPiCAK
Fot. www.szamotuly.naszemiasto.pl 
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W sobotę 23 listopada br. pary
małżeńskie z gminy Duszniki,
obchodzące w 2019 roku jubile-
usz  50-lecia małżeństwa, zos-
tały odznaczone medalem „Za
długoletnie pożycie małżeńskie”,
przyznanym przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jubileusz Złotych, a także  Szmarag-
dowych, Diamentowych i Kamien-
nych Godów odbył się w Sali wido-
wiskowej Centrum Animacji Kultury
w Dusznikach. W imieniu Prezyden-
ta RP medale wręczył wójt Roman
Boguś w asyście pracowników Urzę-
du Stanu Cywilnego w Dusznikach.

Złote Gody w tym roku obchodzą:
Irena i Stefan Adamscy (Kunowo), Ha-
lina i Zygmunt Bańczaszek (Duszni-
ki), Stanisława i Henryk Biegańscy (Sę-
kowo), Bernardyna i Leon Błochowie
(Podrzewie), Danuta i Marian Cze-
szyńscy (Duszniki), Teresa i Jerzy
Drgasowie (Duszniki), Barbara i Mie-
czysław Górczakowie (Grodziszczko),
Barbara i Kazimierz Guzkowie (Ku-
nowo), Krystyna i Andrzej Hoffa (Sę-
dziny), Halina i Zbigniew Kaczmar-
kowie (Duszniki), Krystyna i Marian
Kołeccy (Duszniki), Danuta i Jan Lur-
ka (Niewierz), Teresa i Bogdan Mać-
kowiakowie (Wilczyna), Maria i Bro-
nisław Magdziarkowie (Grzebienisko),

Maria i Zdzisław Miężalikowie (Pod-
rzewie), Urszula i Stefan Mikołajcza-
kowie (Sędzinko), Maria i Kazimierz
Przewoźni (Duszniki), Zofia i Gra-
cjan Skórniccy (Duszniki), Danuta
i Marian Skrzypczakowie (Duszniki),
Irena i Bernard Twardowscy (Dusz-
niki).
Przysięgę małżeńską przed 55 laty
składali: Wanda i Kazimierz Boińscy
(Podrzewie), Bogumiła i Józef Du-
dzikowie (Grzebienisko), Emilia
i Marian Hadryjańscy (Duszniki),
Czesława i Zygmunt Jerzyko-
wscy (Podrzewie), Jadwiga i Jan
Lichoccy (Duszniki), Irena i Eu-
geniusz Stańczykowie (Pod-
rzewie), Janina i Zbigniew Staw-
scy (Brzoza), Aleksandra i Feliks
Szukałowie (Duszniki).
Jubileusz 60-lecia związku
małżeńskiego obchodzą w tym
roku: Maria i Ireneusz Gibała
(Ceradz Dolny), Zofia i Bolesław
Janik (Mieściska), Marianna 
i Stanisław Kośmider (Brzoza),
Maria i Marian Mikuła (Duszni-
ki), Zofia i Zdzisław Napierała
(Niewierz), Irena i Józef Robaszyńscy
(Grzebienisko),
Kazimiera i Franciszek Szymańscy (Sę-
dzinko), natomiast Kamienne Gody,
czyli 70-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzą: Bożena i Władysław Ana-
niczew (Sękowo).
W uroczystości udział wzięli Jubila-
ci oraz Tadeusz Zimny – Zastepca

Wójta,  Danuta Dolemba-Parzybut –
Sekretarz  Gminy z małżonkiem,
Aleksandra Kubiak - Kierownik USC
i Jacek Lichocki – Zastępca Kierow-
nika USC. 
W tym roku swoje Srebrne Gody ob-
chodzą Państwo Danuta Dolemba-
Parzybut i Jan Parzybut. Gratulacje i
kwiaty na ręce Jubilatów złożył Wójt
wraz z pracownikami Urzędu Stanu
Cywilnego.

Wszystkim Jubilatom wręczono kwia-
ty, pamiątkowe życzenia i upomin-
ki. Jubileusz uświetnił występ Sto-
warzyszenia Kulturalnego „Podrze-
wianka”.  
Gratulujemy i życzymy dalszych lat
wspólnego życia w zdrowiu i miłoś-
ci!

Jubileusz 50, 55, 60 i 70-lecia pożycia małżeńskiego 
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Reprezentacja Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dusznikach brała udział
w Międzynarodowym Tunrieju Boccia – „Prometeus-Cup 2019
OPEN”. Impreza sportowa odbyła się w Konopiskach, od 6 do 9 grud-
nia 2019 r. Jej organizatorem był Polski Związek Bocci we współpra-
cy ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Ruchowo, Ich
Rodzin i Przyjaciół „Prometeus” Konopiska. WTZ Duszniki repre-
zentowali: Zuzanna, Przemysław, Arkadiusz i Krzysztof. Turniej był
świetną okazją do integracji i poznania nowych ludzi, także z innych
krajów. Przede wszystkim jednak był niesamowitą przygodą
i okazją do przyjaznej rywalizacji. 

Podczas pobytu w Konopiskach, drużyna z Dusznik miała również okazję
zwiedzić Sanktuarium Jasnogórskie, jego fortyfikacje oraz świetlne ilumi-
nacje Częstochowy.

DUSZNICZANIE NA MIęDZYNARODOWYM
TURNIEJU BOCCI
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6 grudnia Wójt
Roman Boguś
i Dyrektor Bib-
lioteki Pub-
licznej i Cen-
trum Animacji
Kultury Anna
Repak przeka-
zali uczestni-
kom Warszta-
tu Terapii Za-
jęciowej w Dusznikach artykuły zebrane podczas VII Biegu Mi-
kołajkowego. 

Warto przypomnieć, że Bieg Mikołajkowy był imprezą charytatywną,
podczas której zbierano głównie artykuły papiernicze dla osób nie-
pełnosprawnych z naszej gminy. Dary biegaczy tym razem wsparły
Warsztat Terapii Zajęciowej w Dusznikach. 
Podopieczni i pracownicy placówki składają serdeczne podzię-
kowania wszystkim osobom, które wsparły zbiórkę na rzecz
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dusznikach. 

Charytatywnie dla uczestników
dusznickiego Warsztatu

23 i 24 listopada br. w Katowicach odbyły się Międzynarodowe
Mistrzostwa Fryzjerskie Top City.

Konkurs przeprowadzono w kilku ka-
tegoriach, skierowanych zarówno
do czynnych zawodowo fryzjerów,
jak i uczniów szkół fryzjerskich 
z Polski oraz z innych krajów. W ka-
tegorii Junior Wedding Young III
miejsce zajęła Oliwia Kowalczyk 
z Grzebieniska, uczennica I klasy Ze-
społu Szkół Odzieżowych w Pozna-
niu o profilu fryzjerskim. Do mist-
rzostw Oliwia przygotowywała się od września, jak tylko rozpoczęła nau-
kę w szkole. Swój praktyczny warsztat szkoli pod okiem swojej mamy
– Agnieszki Rogozińskiej w salonie fryzjerskim w Dusznikach.    

Sukces młodej adeptki sztuki
fryzjerskiej

27 listopada ubiegłego roku odbyła się ósma edycja Gminnego
Dyktanda „Superpióro” 2019. W konkursie wzięli udział:
nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Dusznik 
i z Sędzinka,  pracownicy Urzędu Gminy w Dusznikach oraz
przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Dusznickiej
i Koła Pamięci Powstania Wielkopolskiego. 

Autorem tekstu, z którym musieli zmierzyć się uczestnicy zmagań
ortograficznych, był Wójt Gminy Duszniki - Roman Boguś.  Laurea-
tami VIII Gminnego Dyktanda „Superpióro” 2019 zostali: w katego-
rii senior - pracownicy Urzędu Gminy, w kategorii junior - uczniowie
Szkoły Podstawowej w Dusznikach.

„Jesienny spleen” 
wyłonił laureatów zmagań

ortograficznych
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Niedzielne popołudnie 1 grudnia było idealną okazją by zrobić przedświąteczne za-
kupy. Wystawcy, którzy tego dnia przyjechali do Dusznik, oferowali kupującym m.in.
ręcznie robione zabawki, maskotki, stroiki, wstążeczkowe bombki, bożonarodzenio-
we akcesoria, kosmetyki naturalne, domowe przetwory czy udekorowane cyprysy.  Każdy
mógł tam znaleźć coś dla siebie. O oprawę muzyczną zadbały grupy wokalne i taneczne
działające w gminie. Warto dodać, że równocześnie z jarmarkiem odbywał się też Bieg
Mikołajkowy. Wręczenie nagród zwycięzcom biegu miało miejsce w trakcie jarmarku.

Dusznicki jarmark bożonarodzeniowy
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Kabaretowa sobota 
w Dusznikach

W sobotni wie-
czór 23 listopa-
da ubiegłego
roku na scenie
sali widowisko-
wej BPiCAK 
w programie ka-
baretowo-mu-
zycznym ,,Świ-
rowisko" - czyli
Doniesienia oraz
Pogłoski z Domu Specjalnej Troski wystąpili aktorzy Teat-
ru Muzycznego Hals.  

Poprzez teksty, piosenki i scenki satyryczne Mirosław Rymarz,
Jan Mazur oraz Beata Andraszewicz starali się w sposób zabawny
obnażać nasze przywary.  Próba pokazania w krzywym zwier-
ciadle polskiej obyczajowości i absurdów obecnych w otaczającej
nas rzeczywistości przebiegła pomyślnie, czego dowodem
były salwy śmiechu dobiegające z widowni.

6 grudnia ubiegłego
roku przedszkolaków
z Sękowa odwiedzili
niecodzienni goście -
strażacy z Sękowa. 

Zjawili się tam w roli
pomocników św. Mi-
kołaja i przynieśli
dzieciom słodkie upo-
minki.

Św. Mikołaj w przedszkolu
w Sękowie
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27 listopada br. w kinie Halszka w Szamotułach odbył się VII Po-
wiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej. Impreza ma na celu roz-
budzanie oraz krzewienie wśród dzieci i młodzieży szkolnej
postaw patriotycznych. To również okazja do integracji uczniów
szkół biorących udział w przeglądzie. 

Wzięło w niej udział blisko 200 wykonawców z 18
szkół z terenu powiatu szamotulskiego. Jury
obejrzało i wysłuchało 34 prezentacji. Były to
głównie znane pieśni patriotyczne, w tym piosenki

legiono-
we oraz
u t w o r y
dziś już
nieco za-
pomniane.
Uczestnicy
konkursu rywalizowali w trzech
kategoriach: soliści z klas I - IV, so-

liści z klas V – VIII oraz zespoły. W tej ostatniej kategorii dwa miejsca na
podium zajęły zespoły z Gminy Duszniki. II miejsce zajął zespół „Piesen-
karki” ze Szkoły Podstawowej w Dusz-
nikach za wykonanie pieśni "Miejcie na-
dzieję", a III miejsce Zespół „Piątki” ze
Szkoły Podstawowej w Grzebienisku,
który zaprezentował "Zakazane pio-
senki". Wykonanie tego utworu przez
uczniów z Grzebieniska zostało doce-
nione za barwną interpretację 
i wyjątkową aranżację występu. W ka-
tegorii solistów wyróżnienie otrzy-
mała Zuzanna Bąk ze Szkoły Podsta-
wowej w Grzebienisku, która wykonała
„Sen o Katyniu”. 
29 listopada br. uczniowie z Grzebie-
niska po raz pierwszy wzięli udział 

w Andrzej-
k o w y m
Festiwalu
Pi o s e n k i
Światowej
w Poznaniu. Przegląd okazał się szczęśliwy dla
duetu Zuzanny Bąk i Julii Skowronek, które
zostały uhonorowane nagrodą Grand Prix fes-
tiwalu.

Zdjęcia: Magda Prętka, 
www.szamotuly.naszemiasto.pl 

Patriotyczny i muzyczny listopad

Informator Gminy Duszniki RELACJA Z ...
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W czwartkowe przed-
południe 12 grudnia
Biblioteka Publiczna 
i Centrum Animacji
Kultury w Dusznikach
zaprosiła dzieci na
przedświąteczne wi-
dowisko.  

Przedstawienie opowia-
dało historię tytułowego
Psotka - pomocnika św. Mikołaja, który często pomagał mu w roz-
wożeniu podarunków w wigilijny wieczór. Jego ulubionym zajęciem
było jednak robienie psikusów wszystkim dookoła. Bohaterem
przedstawienia był również inny Elf, sumienny i pracowity, który jesz-
cze z Mikołajem nie podróżował. Dzięki uporowi i pomocy Psotka
tym razem to Pracusiowi udało się wybrać w wymarzoną podróż. 
Na koniec widowiska, dzieci miały okazję zobaczyć również same-
go Św. Mikołaja. 

Elf Psotek i jego czarodziejski młotek

11 grudnia ubiegłego roku chłopcy ze
Szkoły Podstawowej w Grzebienisku 
z roczników 2008-2009 wzięli udział 
w Mistrzostwach Powiatu w piłce nożnej
halowej. 

Turniej odbył się w Szamotułach, a w roz-
grywkach wzięli również udział uczniowie
ze szkół w Szamotułach, Kaźmierzu, Pnie-

wach i Gaju Małym. Sportowcy z Grzebienis-
ka wygrali trzy spotkania i zanotowali jeden

remis, co dało im wygraną w całym turnieju.
Drużyna będzie reprezentować Powiat Sza-
motulski w Mistrzostwach Rejonu Poznań
Zachód, które odbędą się 17 stycznia w Obor-
nikach. Szkołę reprezentowali: Jan Bogacz, Ksa-
wery Kamiński, Patryk Osiński, Patryk Pie-
chocki, Kacper Świderski, Antoni Łukaszyk, Ja-
kub Piaskowski i Marcin Starosta.

Uczniowie ze szkoły 
w Grzebienisku Mistrzami Powiatu
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Uczniowie z Młodzieżowej Rady Gminy
Duszniki zorganizowali świąteczne spot-
kanie dla seniorów. Odbyło się ono 13
grudnia ubiegłego roku w Dusznikach. 

Młodzież samodzielnie wybrała osoby starsze
i samotne i osobiście dostarczyła im zapro-
szenia. Uczniowie przygotowali program ar-
tystyczny, w którym nie zabrakło kolęd,
świątecznej poezji i utworów muzycznych. Za-
dbali również o poczęstunek. Goście mogli się
delektować domowym ciastem i słodkim,
świątecznym upominkiem.
Okazją do zaproszenia seniorów z Grzebieniska
i okolicy był koncert muzyczny, zorganizowany
przez miejscową Szkołę Podstawową pt. „Na-
stroje” dla wszystkich mieszkańców. Odbył się
8 grudnia ubiegłego roku. Członkowie Rady
Młodzieży zaprosili na niego również osoby
starsze i samotne.  

Świąteczne spotkania Rady Młodzieży z seniorami

Stroiki, ozdobne choinki, produkty ze spiżarni gospodarstwa do-
mowego, świąteczne skrzaty, aniołki, witraże, zawieszki i magne-
sy, Mikołaje, renifery i wiele innych ozdób bożonarodzeniowych
można było nabyć od 3 do 5 grudnia 2019 r. w Warsztacie Terapii
Zajęciowej w Dusznikach. 

Podczas kiermaszu
świątecznego produkty
wykonane przy udziale
osób niepełnosprawnych
cieszyły się sporym zain-
teresowaniem. Pozyska-
ne środki ze sprzedaży
zostaną przeznaczone na
integrację społeczną pod-
opiecznych Warsztatu. 

Kiermasz świąteczny w WTZ
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EKOdzieciaki 

Pokoloruj flamastrami 
naszą kolorowankę

ekologiczną :)



Mieszkańcy Gminy Duszniki w Powstaniu Wielkopolskim 
WALKOWIAK ANDRZEJ ur. 25. 09. 1888 r. w Pod-
rzewiu, syn Marcina i Michaliny zd. Woźniak. Wal-
czył z bronią w ręku od 06. 01. 1919 r. do 18. 02. 1919
r. W dniach 7/8 stycznia 1919 r., wraz z Kompanią
Kwilczewską toczył bój o wyzwolenie Sierakowa.
Następnie pod Międzychodem i Kamionną. Od-
znaczony Krzyżem Powstańczym.

WAWRZYNIAK FRANCISZEK ur. w 1899 roku 
w Młynkowie. Walczył w kompanii zbąszyńskiej 
i lwóweckiej. Poległ w bitwie pod Kamionną  16 I
1919 roku. Spoczywa w mogile zbiorowej na
cmentarzu parafialnym w Wilczynie. 

WERNER BOLESŁAW ur. 1891 r. w Sękowie, syn Wa-
lentego i Walntyny zd. Mańka. W latach 1912 – 16
służył w armii pruskiej. 01.01.1919 r. zgłosił się do
oddziału powstańczego w Szamotułach, z którym
brał udział w walkach przeciwko Heimat- i Grenzs-
chutzowi, na odcinku frontowym Gulcz, Rosko
i Wrzeszczyna, do połowy maja 1919 r. Bezpoś-
rednio przeszedł do oddziałów wojska polskiego
- toruński pułk - w którym walczył do październi-
ka 1919 r. Od czerwca 1920 do 1924 r. pełnił służbę
w wojsku polskim - 15 P. Ułanów w Poznaniu - zwol-
niony jako plutonowy. Po zwolnieniu z wojska pra-
cował do 1930 r. w Poznaniu. Od 1930 r. do 1935
r. pracował jako górnik we Francji. Po powrocie 
z Francji zamieszkał w Poznaniu.

WERNER STANISŁAW ur. 6. 11. 1898 w Sękowie,
syn Jana i Marii. Walczył w Powstaniu w dniach
07.01. – 31.03.1919 roku, na odcinku Kamionna –
Kolno. Odznaczony Krzyżem Powstańczym.

WIECZOREK FRANCISZEK ur. 28.IX.1900r. 
w Dusznikach, syn Franciszka i Konstancji z domu
Klińska. Zamieszkał w Podrzewiu. Od 1916 roku w
Berlinie, pomocnik ślusarski. Od czerwca do 14 grud-
nia 1918 roku w armii  niemieckiej. Od 6 stycznia
1919r. zgłosił się do oddziałów powstańczych, do
kompanii lwóweckiej. Brał udział w walkach w oko-
licy Sępolna, Miedzichowa, Czarnkowa i Szubina.

Po powrocie do 1924
roku pracował w Cu-
krowni Opalenickiej, 
a następnie na majątku
Podrzewie w charakte-
rze kierowcy samo-
chodu i mechanika. Po
1945r. otrzymał działkę
z parcelacji. Ożeniony z
Marianną z domu Ho-
jan miał dwóch synów,
Zenona i Zdzisława. Zmarł w Podrzewiu 20VIII 1987r.
i spoczywa na cmentarzu parafialnym w Wilczynie. 

WIECZOREK FRANCISZEK ur. w 1890 r. w Pod-
rzewiu, syn Michała i Walentyny Napierały. 

WIECZOREK MELCHIOR ur. 1897 r. w Zakrzewku,
uczestnik powstania wielkopolskiego
Miał duże gospodarstwo rolne. Żona Katarzyna.

WIECZOREK STANISŁAWz Zakrzewka, brał udział
w Powstaniu Wielkopolskim

WIECZOREK WOJ-
CIECH ur. 1.04.1892r. 
w Mieściskach. Syn Wa-
lentego i Katarzyny 
z domu Wolna, właści-
cieli gospodarstwa rol-
nego. Brał udział w Po-
wstaniu Wielkopolskim,
walczył w oddziałach
pniewskich. Był rolni-
kiem. Ożeniony z Marią
Wolną miał 7 dzieci. Wojnę i okupację spędził na
robotach przymusowych w Niemczech, rodzinę
przesiedlono do Sękowa. Po II wojnie światowej był
członkiem ZBoWiD. W 1957 roku odznaczony
został Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
Zmarł 15 marca 1961 roku, spoczywa na cmenta-
rzu parafialnym w Dusznikach.  

WILCZYŃSKI STEFAN ur. 26.08.1897 r. w Grze-
bienisku, syn Michała i Marianny Świderskiej.
Uczestnik Kompani Bukowskiej pod dowódz-
twem Szulca na odcinku zachodnim pod Zbąszy-
niem do 25.01.1919r. Jako inwalida zmuszony do
opuszczenia szeregów powstańczych. Odzna-
czony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.

WITKOWSKI FRANCISZEK ur. 11 X 1891 roku 
w Kiączynie k. Kaźmierza, w rodzinie pracowników
rolnych. Zmobilizowany w czasie I wojny świato-
wej do wojska pruskiego, walczył w Rumunii (był
ordynansem kapitana) i na froncie francuskim.
Otrzymał wyrok sądu polowego – skierowanie na
pierwszą linię frontu za przewinienie: wraz z kom-
panem usnął podczas pełnienia warty. Kolega po-
legł, a on został ranny w lewą rękę. Po powrocie 
z wojska brał udział w powstaniu wielkopolskim.
Otrzymał kilka odznaczeń, w tym Krzyż Waleczności
oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Był awansowany do stopnia podporucznika. Życie
spędził w Kiączynie jako robotnik rolny na majątku.
Ożenił się z Franciszką z domu Białas, z którą miał
siedmioro dzieci. Zmarł 2 III 1975 roku, spoczywa
na cmentarzu parafialnym w Psarskiem. 

WOJCIECHOWSKI
STANISŁAWur. w 1899
r. w Sarbii, syn Sta-
nisława i Wiktorii Faj-
ter. Robotnik,  stopień
wojskowy – kapral. Wal-
czył w oddziałach po-
wstańczych Kompani
Pniewskiej i w Buku.
Mieszkał w Mieściskach,
gdzie pracował na
majątku płk. K. Zenktelera. W 1957 roku odznaczony
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.

WOJTKIEWICZ KAROL ur. w Podrzewiu, jako
ochotnik wstąpił do oddziałów powstańczych, or-
ganizujących się w Pniewach. Wieloletni kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego i sołtys Podrzewia.

WOŹNIAK FRANCISZEK ur. 16.11.1898 r. w Ce-
radzu Dolnym, syn Marcina i Marianny Mazurek. W
powstaniu od 02.01.1919r. do 20.02.1919r. na linii:
Zbąszyń, Babimost i Kargowa pod dowództwem
Zenktelera. Po zakończeniu działań powstań-
czych pozostaje w XV Dywizji Altylerii, walczy 
w latach 02.02.1919r. do 31.08.1921r. w wojnie pol-
sko-bolszewickiej. Walczył m.in. pod Kijowem
i Mińskiem oraz w bitwie Warszawskiej. W 1923
r. przeszedł do rezerwy. Odznaczony Krzyżem Wa-
lecznych i Krzyżem Powstania Wielkopolskiego.

WOŹNIAK MICHAŁ ur. 28.09.1890 r. w Ceradzu
Dolnym, brat Franciszka. Jest zweryfikowanym we-
teranem Powstania Wlkp. Ochotniczo walczył w
Powstaniu Wlkp. od 06.01.1919. Od końca grud-
nia do 06.01.1919 zorganizował z pobliskich wsi:
Ceradza Dolnego i Kościelnego, Grzebieniska,
Brzozy i Kalw kompanię powstańczą, z którym sta-
wił się pod Zbąszyniem i tam pod dow. por. Szul-
ca jako dowódca plutonu stoczył zaciętą walkę z
oddziałami niemieckimi. Później pełnił służbę fron-
tową pod Zbąszyniem a po 22.02.1919 służył 
w Artylerii Konnej na Sołaczu w Poznaniu do
01.11.1920. Po zwolnieniu z wojska pracował na
majątku rolnym w Lutomiu pow. Międzychód, 
a od 1924 do 1939 prowadził warsztat usług kołod-
ziejskich w Szamotułach. W czasie wojny został wy-
siedlony w lubelskie k. Chełma, gdzie pracował
przy karczowaniu lasu. Od maja 1945 brał udział
w zagospodarowaniu ziem odzyskanych w Świe-
bodzinie, w Spółdzielni Szczotkarskiej. Następnie
wrócił do Ceradza,

Informacje przygotowane we współpracy 
z Towarzystwem Miłośników Ziemi Dusznic-
kiej oraz zasięgnięte z portalu: 
http://powstancy-wielkopolscy.pl 

Pomnik Franciszka Wawrzyniaka w Wilczynie

Informator Gminy Duszniki HISTORIA
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