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W 51. numerze Informatora…

wa w ramach tzw. funduszu sołeckiego? Na te pytania znajdą Państwo odpowiedzi na kolejnych stronach Informatora.

Okres świąteczno-noworoczny już za nami. Dzieci i młodzież jeszcze przez
chwilę mogą nacieszyć się feriami, jednak już 10 lutego rozpocznie się nowy
semestr i nowe obowiązki szkolne. Proponujemy jednak na chwilę wrócić do
świątecznej atmosfery w części„Relacja z…”. Publikujemy tam relacje ze spotkań na przełomie grudnia i stycznia, których z uwagi na cykl wydawniczy Informatora nie mogliśmy opublikować w styczniowym wydaniu.

W pierwszym tygodniu lutego Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury zaplanowały dla dzieci i młodzieży zajęcia w ramach„Ferii z Biblioteką”.
Będzie można obejrzeć spektakl teatralny, spędzić popołudnie grając w gry
planszowe i uczestniczyć w balu przebierańców.

W styczniu odbył się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i kolejny raz pobiliśmy rekord zebranej kwoty.Dzięki wolontariuszom zbierającym
datki do puszek i hojnym mieszkańcom udało się zebrać ponad 47 tys. zł.
W aktualnym numerze Informatora piszemy o tym, jaki będzie budżet gminy w 2020 r. Jakie będą dochody, na co zostaną wydane gminne pieniądze,
jakie inwestycje zostały zaplanowane do realizacji? Jakie kwoty otrzymają sołect-

Luty będzie również obfitował w imprezy sportowe. Fani piłki siatkowej i piłki
nożnej będą mogli wziąć udział w turniejach organizowanych w sali sportowej w Dusznikach. 21 i 22 lutego odbędzie się natomiast kolejny Memoriał Kazimierza Bartoszaka – impreza sportowa, która od wielu lat skupia dzieci, młodzież i dorosłych, chcących sprawdzić swoje siły w tenisie stołowym
oraz tych, którzy lubią obserwować sportowe zmagania tenisistów.
Zapraszamy do udziału w imprezach i do lektury Informatora.
Redakcja

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH
NA TERENIE GMINY DUSZNIKI W LUTYM 2020

MIEJSCOWOŚĆ

DATA

Duszniki ulice: Broniewskiego, Chełmińska, Graniczna, Jakubowska, Jana Pawła II, Jaśminowa, Kolejowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Nagietkowa, Niewierska, Nowotomyska, Ogrodowa, Orzechowa, 7 i 28 lutego (piątek)
Parkowa, Podrzewska, Polna, Radosna, Różana, Słoneczna, Storczykowa, Św. Floriana, Wiosenna
Chełminko, Duszniki ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowska, Grabowa, Jarzębinowa, Jesionowa,
Klonowa, Kłosowa, Kościelna, Młynkowska, Nowa, Os. Wyzwolenia, Piękna, Podgórna, Powstań- 18 lutego (wtorek)
ców Wlkp., Sportowa, Stawna, Szamotulska, Wąska, Wierzbowa

Podrzewie, Sękowo

13 lutego (czwartek)

Grzebienisko, Mieściska

12 lutego (środa)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Wierzeja, Wilkowo

19 lutego (środa)

Sarbia, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie

21 lutego (piątek)

Niewierz, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna

6 i 27 lutego (czwartek)

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!
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
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Sesja Rady Gminy Duszniki, 21 stycznia 2020 r.

Na ostatniej sesji w 2019 roku Rada Gminy Duszniki podjęła jedenaście uchwał,
w tym tę najważniejszą w roku – uchwałę
budżetową. BUDŻET GMINY na 2020 r. to
najważniejszy dokument dla prawidłowego funkcjonowania gminy. Zanim radni głosowali nad tą uchwałą, spotkali się na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji, które odbyło się 11 grudnia.
Przez kilka godzin, punkt po punkcie,
omawiali projekt budżetu, zaplanowane
dochody i wydatki oraz inwestycje.
Tegoroczny budżet, kwoty dochodów i wydatków oraz zaplanowane na ten rok inwestycje są tematem przewodnim tego wydania
Informatora, a szczegółowe informacje znajdują
się na kolejnych stronach biuletynu.
23 grudnia 2019 r. radni uchwalili również Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Duszniki
na lata 2020-2027 – dokument planistyczny,
ściśle związany z budżetem gminy. Kolejne trzy
uchwały były związane z realizacją ubiegłorocznego budżetu. Radni podjęli uchwałę w spra-

Przewodniczący Rady Marek Liszkowski na wigilii WTZ w Dusznikach

wie dotacji dla Powiatu Szamotulskiego na
przewozy pasażerskie. Rada zatwierdziła swój
plan pracy na 2020 r. oraz plany pracy komisji stałych. Kolejną uchwałą wprowadzono
zmiany do statutu Komunalnego Zakładu
Budżetowego. Ostatnie trzy uchwały na grudniowej sesji dotyczyły rozpatrzenia skargi
i wniosków mieszkańców gminy.
W grudniu radni brali udział w wigiliach
i spotkaniach świątecznych organizacji społecznych z terenu Gminy Duszniki. Przewodniczący
Marek Liszkowski uczestniczył między innymi
w wigilijnym spotkaniu uczestników Warsz-

tatu Terapii Zajęciowej w Dusznikach.
Na pierwszej sesji w nowym roku – 21 stycznia radni podjęli siedem uchwał. Cztery z nich
dotyczyły nadania nazw ulic w Ceradzu Dolnym. Miejscowość ma nowe ulice: Azaliową,
Dereniową, Jaśminową i Mahoniową. Rada
przyjęła również uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych, uchwałę dotyczącą finansów
Komunalnego Zakładu Budżetowego oraz
uchwałę w sprawie wniosku mieszkańców
sołectwa Sarbia.

DYŻUR RADNEGO
W lutym dyżur dla mieszkańców Gminy Duszniki pełnić będzie:

Marzena Frąckowiak
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Duszniki
19 lutego 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
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Najważniejsze zadania inwestycyjne w 2020 r.

KWOTA PRZEZNACZONA W BUDżECIE
NA INWESTYCJE: 2 MLN 725 TYS. Zł
DROGI PUBLICZNE

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Kwota przeznaczona w budżecie:
1 mln 744 tys. zł
Przebudowa ulic Leśnej w Niewierzu
i Kościelnej w Dusznikach;
Przebudowa drogi gminnej w Sędzinku;
Budowa zatok autobusowych;
Budowa drogi dojazdowej w Chełminku;
Położenie kostki na przystanku Sarbia Huby;
Pomoc finansowa na przebudowę dróg
powiatowych;
Projekty przebudowy ulic Lipowej w Sękowie, Stawnej w Dusznikach, Parkowej
w Ceradzu Dolnym;
Projekt kładki na ulicy św. Floriana
w Dusznikach;
Projekty drogowe w Brzozie, Podrzewiu,
Sarbii, Sękowie, Wilczynie i Wilkowie w ramach
funduszu sołeckiego;

Kwota przeznaczona w budżecie:
118 tys. zł
Zakup kontenerów mieszkaniowych;
Zakup nieruchomości dla sołectwa Sarbia
i Zakrzewko w ramach funduszu sołeckiego;

KULTURA I DZIEDZICTWO
NARODOWE
Zakup lamp hybrydowych: Łąkowa i Bukowska w Dusznikach, Leśna w Grzebienisku,
Parkowa w Ceradzu Dolnym, w Brzozie,
Młynkowie, Wilczynie;
Zakup lamp hybrydowych w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Brzoza, Ceradz
Dolny, Duszniki i Wierzeja;

SPORT I REKREACJA
OŚWIETLENIE DROGOWE
Kwota przeznaczona w budżecie:
359,5 tys. zł
Budowa oświetlenia ulicznego: Parkowa w Ceradzu Dolnym, Sportowa w Sędzinku, Lipowa
w Sękowie, Spacerowa w Podrzewiu, Szkolna
w Sękowie, Czereśniowa w Sędzinach, Wierzbowa w Grzebienisku oraz w Mieściskach;
Projekty oświetlenia ulicznego w Grzebienisku
i Sędzinach w ramach funduszu sołeckiego;

Kwota przeznaczona w budżecie:
58 tys. zł
Projekt przebudowy boiska sportowego
w Dusznikach;
Zakup placu zabaw w Grzebienisku
w ramach funduszu sołeckiego;
Projekt i wykonanie placu zabaw
w Sękowie w ramach funduszu sołeckiego;
Siłownia zewnętrzna w Sędzinach
w ramach funduszu sołeckiego;

Kwota przeznaczona w budżecie:
82 tys. zł
Budowa wiat w sołectwach;
Budowa wiat w sołectwach w ramach
funduszu sołeckiego w Grodziszczku, Mieściskach, Sędzinku-Zalesiu, Wierzei i Wilkowie;
Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej
w Grzebienisku w ramach funduszu sołeckiego;

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Kwota przeznaczona w budżecie:
260 tys. zł
Budowa sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych;
Projekty budowy sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych;

FUNDUSZ SOŁECKI W 2020
Pewna część mniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz zakupy sprzętu są
realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
Jest to część budżetu gminy, która przekazywana jest do dyspozycji mieszkańców poszczególnych miejscowości.
Z tych środków organizowane są imprezy integracyjne, remontowane i wyposażane są świetlice wiejskie, uzupełniane urządzenia placów zabaw, realizowane zakupy obiektów małej architektury, a nawet przygotowywane są projekty
przyszłych inwestycji, instalowane oświetlenie
i wykonywane mniejsze remonty dróg. O wpisaniu
poszczególnych przedsięwzięć na listę zadań
realizowanych z funduszu sołeckiego co roku decydują mieszkańcy na zebraniach wiejskich, które odbywają się we wrześniu.
Zadania w ramach funduszu sołeckiego zostały
oznaczone kolorem niebieskim w zestawieniu zadań inwestycyjnych na 2020 r.
4

W 2020 r. w budżecie Gminy Duszniki
przeznaczono w ramach funduszu soleckiego kwotę ponad 461 tys. zł
Brzoza – Grodziszczko:
25.628 zł
Ceradz Dolny:
29.885 zł
Chełminko:
16.897 zł
Duszniki:
43.438 zł
Grzebienisko:
43.438 zł
Kunowo:
17.592 zł
Mieściska:
17.028 zł
Młynkowo:
16.420 zł
Niewierz:
28.973 zł
Podrzewie:
43.438 zł
Sarbia:
18.982 zł
Sędzinko-Zalesie:
27.757 zł
Sędziny:
29.190 zł
Sękowo:
31.319 zł
Wierzeja:
16.941 zł
Wilczyna:
23.761 zł
Wilkowo:
18.114 zł
Zakrzewko:
12.597 zł
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BUDŻET GMINY DUSZNIKI 2020
NA CO ZOSTANĄ PRZEZNACZONE PIENIĄDZE Z BUDŻETU W 2020 ROKU?
l pomoc społeczna oraz świadczenia rodzinne i wychowawcze
l oświata
l administracja publiczna
l remonty i utrzymanie dróg oraz transport publiczny
l kultura
l gospodarka komunalna i ochrona środowiska
l sport
l bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
l gospodarka mieszkaniowa i planistyczna
l rolnictwo, w tym sieć wodociągowa i kanalizacyjna, melioracje
l ochrona zdrowia i profilaktyka alkoholowa

– 15 mln 853 tys. zł
– 13 mln 931 tys. zł
– 3 mln 584 tys. zł
– 3 mln 25 tys. zł
– 2 mln 301 tys. zł
– 2 mln 92 tys. zł
– 793 tys. zł
– 630,5 tys. zł
– 336 tys. zł
– 332 tys. zł
– 182 tys. zł

23 grudnia 2019 r. radni uchwalili Budżet
Gminy Duszniki na 2020 rok.
Prace nad budżetem rozpoczęły się już we
wrześniu ubiegłego roku. 11 grudnia 2019 r.
Rada Gminy omawiała projekt budżetu na
wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji,
a 12 dni później uchwaliła jego ostateczną
wersję.
DOCHODY 2020
41 mln 707 tys. zł.
to przede wszystkim wpływy z podatków
i opłat, z najmu, dzierżawy czy sprzedaży lokali i gruntów oraz subwencje i dotacje
z budżetu państwa na realizację konkretnych
zadań, w tym na oświatę i opiekę społeczną.
WYDATKI 2020
43 mln 476 tys. zł.
są związane przede wszystkim z realizacją zadań publicznych, do których gminy są powołane.

Podatki gminne w 2020 r.
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
- mieszkania powyżej 2,20 m
- budynki zajęte na działalność gospodarczą
- budynki zajęte na działalność zdrowotną
- budynki zajęte na obrót materiałem siewnym
- budynki pozostałe
- grunty zajęte na działalność gospodarczą
- grunty pod jeziorami
- pozostałe grunty
- budowle wykorzystywane do zbiorowego
odprowadzania ścieków
- budowle pozostałe
PODATEK ROLNY
Podstawa opodatkowania od 1 ha przeliczeniowego

0,75 zł / 1m²
18,50 zł / 1m²
4,50 zł / 1m²
8,00 zł / 1m²
6,60 zł / 1m²
0,85 zł / 1m²
4,58 zł / 1m²
0,40 zł / 1m²
0,5% wartości
2% wartości

131 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Stawki takie jak obowiązujące w 2019 r.
Tabele stawek znajdują się na stronie www.duszniki.eu/podatki-lokalne
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SPORT

ODBIÓR ODPADÓW – nowe deklaracje do 15 lutego 2020 r.
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.
Zgodnie z ustawą, segregowanie staje się obowiązkowym sposobem zbierania odpadów przez
mieszkańców.
Od 1 stycznia 2020 r. opłata za odbiór segregowanych odpadów wynosi 12 zł miesięcznie
od jednego mieszkańca danej nieruchomości.
Opłata ta może być obniżona, jeśli właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym będzie samodzielnie kompostował tzw. bioodpady
w kompostowniku. Przy zadeklarowaniu kom-

postowania bioodpadów stawka miesięcznej opłaty wynosi 11 zł od mieszkańca tej nieruchomości.
W przypadku stwierdzenia, że odpady komunalne z danej nieruchomości nie są
właściwie segregowane, stawka miesięcznej opłaty zostanie podwyższona do
wysokości 25 zł miesięcznie od jednego mieszkańca tej nieruchomości na
kolejne 6 miesięcy.
Mieszkańcy, którzy złożyli wcześniej deklarację selektywnej zbiórki odpadów
nie muszą wypełniać ponownie formularza. Urząd Gminy Duszniki przesłał pod
koniec 2019 r. tym mieszkańcom zawiadomienie o wysokości nowej stawki.

Nowy formularz mają obowiązek złożyć właściciele nieruchomości, którzy:
- zamierzają kompostować bioodpady i skorzystać z obniżonej stawki,
- w uprzednio złożonym formularzu zadeklarowali nieselektywny odbiór odpadów.
Formularz deklaracji należy złożyć najpóźniej do 15 lutego 2020 r.
osobiście w urzędzie bądź przesłać
oryginał pocztą (urząd nie przyjmuje skanów deklaracji przesłanych drogą mailową).

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.
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ZAPOWIEDŹ NA MARZEC
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RELACJA Z ...

Sylwester pod chmurką w Dusznikach

W sylwestrową noc wielu mieszkańców witało Nowy Rok na placu przed
biblioteką w Dusznikach. Punktualnie o 23.00 z głośników wybrzmiała muzyka, natomiast o północy, po życzeniach noworocznych złożonych przez
wójta Romana Bogusia, rozpoczął się pokaz fajerwerków. Spragnieni ruchu na świeżym powietrzu bawili się jeszcze przez kolejną godzinę.
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101. rocznica wybuchu
Powstania Wielkopolskiego w Dusznikach

wspólnie odśpiewali również hymn państwowy i pieśń powstańczą.

W piątek 27 grudnia 2019 r. odbyły się gminne obchody 101.
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Delegacje samorządu gminnego, stowarzyszeń, szkół i Ochotniczych
Straży Pożarnych złożyły okolicznościowe wiązanki kwiatów
pod tablicą pamiątkową w Dusznikach, odsłoniętą rok temu,
w setną rocznicę tego wydarzenia. Uczestnicy obchodów
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28. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

i kolejny rekord
W niedzielę 12 stycznia br. już po raz 28. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
W tym roku„graliśmy” dla ratowania i życia
dzieci. O godzinie 12.00 blisko 70 wolontariuszy ze szkół podstawowych z Dusznik
i Grzebieniska wyruszyło ulicami naszej
gminy, by pomóc w zbieraniu pieniędzy.
W orkiestrowe granie włączyli się również młodzi wykonawcy, którzy prezentowali swoje talenty na scenie BPiCAK od godz. 16.00. Natomiast
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mieszkańcy wsparli orkiestrę licytując przedmioty przekazane przez osoby prywatne oraz firmy. Zaangażowanie wszystkich było tak ogromne, że pobiliśmy kolejny rekord, zbierając kwotę
47 344.44 zł.
Dusznicki Sztab składa serdeczne podziękowania wolontariuszom, ich opiekunom, a także
sponsorom, wykonawcom, strażakom, pracownicom banku oraz osobom zaangażowanym w
przygotowanie tegorocznego finału.
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Spotkanie z kolędą w Dusznikach

Piątkowy wieczór 17 stycznia br.
w BPiCAK w Dusznikach był okazją,
aby ponownie poczuć magię świąt.
Sposobności ku temu dostarczyło
„Spotkanie z kolędą”. Na dużej scenie sali widowiskowej klimat
świąteczny przywołali: Zespół Pieśni Religijnej ANIMA z Dusznik
w składzie pierwotnym, Dziecięcy
Chórek Kościelny – BOżE OWIECZKI, uczestniczki zajęć skrzypcowych, Duszniczanka, Podrzewianka oraz Młodzieżowa Rada
Gminy Duszniki.
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ITD w szkole w Sędzinku

Monika Binkiewicz
„Nauczycielem
Przedszkola Roku 2019”
18 grudnia 2019 r. w Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyło się
uroczyste wręczenie nagród w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego
„Nauczyciel Przedszkola Roku 2019.” Głosowanie trwało od 11
października do 14 listopada ubiegłego roku.

16 grudnia 2019 r. szkołę w Sędzinku odwiedzili inspektorzy
z Inspekcji Transportu Drogowego w Poznaniu. Spotkanie
rozpoczęło się od ogólnych
informacji dotyczących ich pracy oraz zaprezentowaniu kilku
rekwizytów potrzebnych w jej
wykonywaniu.
Głównym elementem spotkania
było przedstawienie KROKUSIA ,
który pokazał dzieciom, jak bezpiecznie zachować się na przejściu dla pieszych oraz jak pra-

widłowo korzystać z elementów
odblaskowych. Największą frajdę
sprawiła dzieciom możliwość
wejścia do auta , którym na co
dzień inspektorzy wykonują swoje
obowiązki. Możliwość włączenia
sygnalizacji dźwiękowej i wypowiedzenie kilku słów przez megafon
zamontowany w aucie z pewnością
pozostanie w pamięci dzieci na
długo. Tekst i zdjęcia: SP Sędzinko

Głosy można było oddawać na nauczycieli zgłoszonych w poszczególnych
powiatach województwa wielkopolskiego. W powiecie szamotulskim
plebiscyt wygrała Monika Binkiewicz - nauczycielka oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Sędzinku, która uzyskała 259 głosów.

Mikołajki dla dzieci
w Wilczynie
KOLęDOWANIE
W SALI WIEJSKIEJ W SęKOWIE

W grudniu ubiegłego roku w Wilczynie zorganizowano dla
dzieci imprezę mikołajkową. Uczestniczyło w niej około 60
dzieci z sołectwa. Animatorzy z firmy„Zaczarowane Podróże'' zorganizowali zabawy dla dzieci, które mogły rzucać się śnieżkami
i malować farbami. Punktem kulminacyjnym wydarzenia była
wizyta św. Mikołaja, który obdarował dzieci prezentami.

14

W chłodne popołudnie 6 stycznia 2020 r. w Sękowie w sali
wiejskiej odbyło się spotkanie kolędowe dla mieszkańców.
Poczęstunek i śpiewanie popularnych kolęd były również
okazją do wspólnych rozmów.
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Warsztaty świątecznych
ozdób w Sękowie

7 grudnia br. w sali
wiejskiej w Sękowie
z inicjatywy mieszkańców odbyły się
warsztaty ozdób
świątecznych.
W spotkaniu wzięły
udział dzieci z rodzicami. Z okazji zbliżających
się świąt Bożego Narodzenia wspólnie przygotowywano świąteczne stroiki. Czas spędzony na wspólnej pracy i przy dźwiękach
świątecznych piosenek wpłynął na wszystkich

niezwykle pozytywnie.
Różnorodność technik
i stylów można podziwiać na fotografiach
podsumowujących to
spotkanie.
Radość
z pierwszego takiego
spotkania zaowocowała
jednomyślnym podjęciem decyzji o kolejnym
spotkaniu, na którym uczestnicy będą
kontynuować rękodzieło, tym razem z papieru.

Mikołajki
w Młynkowie

W grudniu 2019 r. imprezę mikołajkową
dla dzieci przygotowało sołectwo Młynkowo. O dobrą zabawę najmłodszych
mieszkańców wsi zadbały mikołajkowe animatorki.

Tekst i zdjęcia: Paulina Głuchy

JASEłKA W SęDZINKU
„Bóg się rodzi” - pod takim tytułem w przedszkolu w Sędzinku
19 grudnia 2019 r. odbyły się Jasełka dla rodziców. Występ
przygotowała grupa 5 i 6-latków pod kierunkiem wychowawczyni Adrianny Czelusta oraz grupa 3 i 4-latków pod kierunkiem wychowawczyni Edyty Rosiak.

Na scenie można było zobaczyć Józefa i Maryję, aniołki, pasterzy, króli oraz diabełka. Występ uświetniły kolędy i znane świąteczne pio-

senki w wykonaniu dzieci. Nie
mogło zabraknąć elementu zaskoczenia – na koniec aniołki ze
starszej grupy wykonały taniec
do utworu Hallelujah, natomiast maluszki zagrały na instrumentach muzycznych do
kolędy „Cicha Noc”. Tradycyjne
bożonarodzeniowe przedstawienie wywołało wiele wzruszeń wśród rodziców przedszkolaków.
Tekst i zdjęcia: SP Sędzinko
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Spotkanie wigilijne WTZ w Dusznikach

Świątecznie zastawiony stół zgromadził
w grudniu całą społeczność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dusznikach oraz zaproszonych gości. Spotkanie wigilijne rozpoczęła Kierownik Iwona Kaczmarek witając
wszystkich uczestników i składając życzenia.
Biblijną opowieść o Bożym Narodzeniu przypomniała wszystkim Agnieszka, a Magdalena
odmówiła krótką modlitwę. Po podzieleniu
się opłatkiem spróbowano świątecznych potraw.
Wśród obecnych nie zabrakło Wójta Gminy Duszniki Romana Bogusia oraz Przewodniczącego Rady Gminy Duszniki Marka Liszkowskiego. W spotkaniu uczestniczyli również: Przewodniczący
Rady Powiatu Szamotulskiego Radosław Łanoszka, Kierownik Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej w Dusznikach Karolina Leszczak
oraz Prezes Stowarzyszenia na rzecz Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej DUSZEK Krystyna Rutkowska. Bardzo
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radośnie została przyjęta
wizyta dwóch Gwiazdorów.
Każdy uczestnik został obdarowany prezentem oraz
upominkiem od Stowarzyszenia DUSZEK. Prezenty
czekały także na gości. Spotkanie dopełniło wspólne
śpiewanie kolęd.

SIATKARZE WSPARLI WOŚP

drużyna Cichociemnych. Brąz zdobyli szamotulscy zawodnicy Trans
Greenexu. Kolejne miejsca zajęli
odpowiednio: Potrzymaj Mi Piwo,
Polley Bolls Drezdenko, Charzewo,
ESKadra, RandomMode, 6# Strefa Lwówek.
11 stycznia br. w Dusznikach
rozegrano Orkiestrowy Turniej Siatkówki. Zawody te odbyły się już po raz piąty, a cel
jest od lat niezmienny - wsparcie dla Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Dzięki
licznemu stawieniu się drużyn
i hojności samych zawodników łącznie udało się przekazać na WOŚP prawie 1400 zł, za
co wszystkim serdecznie dziękujemy.

W turnieju wystartowało 12 zespołów. Zmagania odbywały się
równocześnie na trzech boiskach
i trwały około 7 godzin. Wszystko
przez wysoki i bardzo wyrównany poziom gry pomiędzy drużynami. Po ostatnim gwizdku sędziego ustalono klasyfikację końcową.
Wśród najlepszej trójki znalazły się
drużyny, które ostatnio regularnie
goszczą w gminnych turniejach.
I miejsca wywalczyła ekipa AZS
Malina, a drugą lokatę zajęła
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Sportowo w nowy rok

Kilka dni po przywitaniu nowego roku w dusznickiej sali sportowej
odbył się Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej. W zawodach
wystartował komplet ośmiu zespołów. Po tradycyjnym przywitaniu zawodnicy rozpoczęli zmagania. W pierwszej części turnieju
drużyny rywalizowały w dwóch grupach tocząc bój „każdy
z każdym”.
W grupie A zmierzyły się ze sobą drużyny: NANkatsu, FC Zbieranina, KOMPASZ oraz Albatrosy Grzebienisko. W grupie drugiej rywalizowali zawodnicy Składu Papy i Wyngla, Inter Garten, FC Duszniki, a także „3 Mecze i Do Domu”. Obydwie grupy były bardzo wyrównane i walka o awans
trwała do ostatniej kolejki. Emocjonujące spotkania, nerwowe końcówki,
piękne bramki - to wszystko czekało na kibiców, którzy stawili się tego
dnia na trybunach. Do drugiej części awansować mogły jednak tylko dwa
najlepsze zespoły z każdej grupy. W ostatecznym rozrachunku z grupy
A były to FC Zbieranina oraz NANkatsu, a z grupy B - 3 Mecze i Do Domu
oraz Skład Papy i Wyngla. Następnie rozegrano spotkania półfinałowe.
W nich mocniejsze okazały się być zespoły z pierwszej grupy. Tym samym FC Zbieranina oraz NANkatsu rozegrały między sobą kolejny mecz.
W pierwszym padł jednobramkowy remis. Tym razem lepsi okazali się
zawodnicy NANkatsu i to oni zostali zwycięzcami pierwszego w tym roku
turnieju piłki nożnej. W walce o trzecie miejsce Skład Papy i Wyngla strze-
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loną w ostatnich sekundach bramce zapewnił sobie podium w turnieju. Klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco: I miejsce NANkatsu, II miejsce FC Zbieranina, III miejsce Skład Papy i Wyngla, IV miejsce 3 Mecze i Do Domu, miejsca V-VIII: Albatrosy Grzebienisko, Inter Garten, KOM-PASZ, FC Duszniki.

EKOdzieciaki

Pokoloruj flamastrami
naszą kolorowankę
ekologiczną :)
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Mieszkańcy Gminy Duszniki w Powstaniu Wielkopolskim
WOŹNY JÓZEF ur.
03.03.1893 roku
w Orliczku, pow.
Szamotuły, w rodzinie Chryzostoma
i Marianny z domu
Ren, którzy byli rolnikami. W 1914 roku
wcielony do armii
pruskiej do 28.
pułku piechoty. 11
maja 1916 roku został ciężko ranny
w głowę na froncie
wschodnim. Po pobycie w lazarecie, a następnie
miesięcznej rekonwalescencji w domu rodzinnym, 28 grudnia 1918 r. wstąpił do Straży Ludowej w Nojewie, której był członkiem do 27
marca 1919 roku. Brał także udział w walkach powstańczych batalionu szamotulskiego, w bitwie
o dworzec poznański i Urząd Umundurowania.
Za waleczność odznaczony był Krzyżem Powstańczym. Z zawodu był rolnikiem. Ożenił się
z Józefą z domu Biskup, z którą miał 7 dzieci. Zamieszkał z rodziną w Nosalewie, w 1936 r. przeniósł się do Dusznik. W 1940 roku został wysiedlony do GG, okupację spędził w Piaskach,
gmina Bukowa Wielka, pow. Chełm Lubelski.
W maju 1945 r. powrócił z rodziną do Dusznik.
Zmarł 7.01.1978 roku. Spoczywa w Dusznikach.
WOŹNY LEON ur. w 10.04.1895r. w Sękowie. Syn
Franciszka i Agnieszki. W latach 1915-18 był
żołnierzem armii pruskiej, uczestnikiem I wojny
światowej. Od 1 stycznia 1919 r. walczył
w ochotniczych oddziałach powstańczych
w kompanii pniewskiej, o Pniewy, Sieraków i Międzychód. Brał także udział w powstaniu śląskim.
Od maja 1920 r. do września 1922 r. służył w armii odrodzonego Wojska Polskiego. W 1928 r. powołany na ćwiczenia 57. pułku piechoty w Poznaniu. Dosłużył się stopnia plutonowego. Zmobilizowany w 1939 r. walczył w stopniu sierżanta w bitwach II wojny światowej. 14 września ranny w nogę, trzy miesiące przebywał w szpitalu
w Siedlcach. Do końca życia pozostał inwalidą
(stracił nogę). W okresie 15-30.05.1942 r. więziony
był przez Gestapo – wymuszano na nim zeznania przeciwko powstańcom z Dusznik. Leon Woźny z zawodu był rolnikiem, posiadał gospodarstwo rolne z parcelacji majątku (obecnie właścicielem tego gospodarstwa jest wnuk). Należał
do ZBoWiD. Zmarł w 1977 r., pochowany został
na cmentarzu parafialnym w Dusznikach.
WYLEGAłA ANTONI ur. 23.05.1897 r., syn Jana
i Anieli zd. Hancyk. Brał udział w powstaniu wielkopolskim pod Międzychodem, Sierakowem, Kamionną i Pniewami. Odznaczony Powstańczym
Krzyżem Powstańczym.
WYLEGAłA JÓZEF ur. 07.11.1892 r. w Podrzewiu, syn Jana i Anieli Hancyk. Starszy brat An20

toniego. Jako ochotnik zgłosił się do oddziałów
powstańczych. Brał czynny udział w powstaniu
z bronią w ręku. Uczestniczył w rozbrajaniu
Pniew pod dowództwem por. Fliegera. Po
oczyszczeniu miasta z wroga został przetransportowany na front pod Sieraków, później
Międzychód i Zbąszyń. Za aktywność wojskową
został mianowany dnia 23.05.1919 r. kapralem.
W dalszej służbie wojskowej został mianowany
plutonowym w marcu 1920 r. Ożenił się ze Stanisławą Lassowską – siostrą Stanisława Lassowskiego, powojennego Wójta Gminy Duszniki,
również powstańca. Józef Wylegała po II wojnie
światowej był zaangażowany w działalność
społeczną. W latach 50-tych był sołtysem Dusznik. Należał do ZBoWiD Koło Duszniki. Spoczywa w Dusznikach w grobie rodzinnym. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym i innymi medalami za zasługi.
WYRWA STANISłAW
ur. w 1900 r. w Dusznikach, w rodzinie rzemieślniczej, syn Stanisława i Pelagii. Walczył
w ochotniczych oddziałach powstańczych.
Rodziny nie założył.
Z zawodu był cieślą.
Zmarł w Dusznikach
w 1976 r.

ZAWIASA ANTONI,
syn Michała i Katarzyny, ur. 18 grudnia
1898 roku w Dusznikach. Od roku
1917 do 11 listopada 1918 roku służył
w wojsku niemieckim (60 pułk artylerii Leszno). 3 stycznia
1919 roku zwolniony do domu. Jako ochotnik wstąpił w szeregi powstańcze w Poznaniu. Brał udział w zdobywaniu
żnina, Kcyni, Szubina, Paterek. Następnie był
żołnierzem odrodzonego Wojska Polskiego (68
pułk piechoty). Zwolniony ze służby 6 maja
1921 r.
ZENKTELER KAZIMIERZ ur. 27.01.1884 roku w
Wojnowicach k. Buku, w rodzinie ziemiańskiej.
Po ukończeniu nauki w poznańskim gimnazjum,
odbył roczny kurs w podchorążówce niemieckiego 5. Pułku Artylerii Ciężkiej, którą zakończył
w stopniu podporucznika. W 1910 r. zdał egzamin oficerski. Wojsko było jego pasją. W czasie
I wojny światowej powołano go do armii niemieckiej. Walczył m.in. we Flandrii, gdzie pod górą
Kennel, 25 maja 1918 r., został ciężko ranny. Leczony był w lazaretach w Marienburgu, Malborku
i Poznaniu. W sierpniu tego roku został przez ko-

misję lekarską uznany za inwalidę i zwolniony
z wojska. Powrócił do Buku. Był wielkim patriotą,
podzielał opinie tych, którzy uważali, że nie należy czekać na decyzje zapowiedzianej na następny rok konferencji pokojowej, lecz stanąć do
walki. I chociaż dokuczała mu wojenna rana,
wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej,
a z chwilą utworzenia Powiatowej Rady Ludowej
w Grodzisku z siedzibą w Buku, został jej przewodniczącym i dowódcą Straży Ludowej na powiaty grodziski i nowotomyski. Gdy 27 grudnia
1918 r. wybuchło w Poznaniu postanie, powodzenie tej akacji zbrojnej w dużej mierze zależało
od zaplecza na zachód od Poznania. Buk, Opalenica, Nowy Tomyśl oraz Grodzisk leżały przy
strategicznej linii kolejowej, łączącej Poznań z Berlinem. Tam dowodził Kazimierz Zenkteler. Kompania Bukowska, sformowana na początku
stycznia 1919 r., wyruszyła zdobywać zachodnie
rubieże Wielkopolski, a on został mianowany komendantem V Okręgu Wojskowego. Wkrótce
został dowódcą frontu zachodniego i otrzymał
stopień kapitana. Po zawarciu rozejmu w Trewirze
16 lutego 1919 r., kontynuował służbę w utworzonej z oddziałów powstańczych Armii Wielkopolskiej, a po włączeniu Wielkopolski do Rzeczypospolitej – w Wojsku Polskim, awansując na
kolejne stopnie oficerskie. Jako podpułkownik
brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, dowodząc początkowo 7. Rezerwową Wielkopolską Brygadą Piechoty, a później 23. Dywizją
Piechoty. 3 czerwca 1921 roku, w krytycznym
momencie walk podczas III powstania śląskiego, zastąpił podpułkownika Macieja Mielżyńskiego na stanowisku dowódcy wojsk powstańczych (ps. WARWAS) i po opanowaniu sytuacji utrzymał front do formalnej likwidacji powstania. Kilka miesięcy później, na czele wojsk
23. Dywizji Piechoty, wkroczył do wyzwolonej
dla Polski części Górnego Śląska. W końcu 1922
roku przeszedł do rezerwy. Nie założył rodziny.
Osiadł na roli w otrzymanym od państwa za
zasługi wojenne majątku ziemskim Mieściska.
Udzielał się w pracy społecznej – był radnym gminy Duszniki, uczestniczył w uroczystościach
patriotycznych, był założycielem strzelnicy
w Grzebienisku, która służyła Bractwu Strzeleckiemu z Ceradza Kościelnego i okolicy. Na początku września 1939 roku był poszukiwany i został deportowany do Generalnej Gubernii. Osiadł
w Jędrzejowie. Po wojnie władze stalinowskie nękały go rewizjami jako sanacyjnego oficera.
Dożył w nędzy do 22 stycznia 1955 roku. W grudniu 2001 roku prochy jego zostały sprowadzone do Buku i złożone w rodzinnym grobowcu na
cmentarzu parafialnym. Był Kawalerem Orderu
Virtuti Militari. Jego nazwisko nosi dzisiaj jedna
z ulic w centrum Buku i miejscowe gimnazjum.
Informacje przygotowane we współpracy
z Towarzystwem Miłośników Ziemi
Dusznickiej oraz zasięgnięte z portalu:
http://powstancy-wielkopolscy.pl

