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W 61. numerze Informatora…

W kwietniowym kalendarzu pierwsze i naj-
ważniejsze miejsce zajmują Święta Wielkanocne.
Z tej okazji redakcja Informatora składa wszyst-
kim Czytelnikom życzenia zdrowia, spokoju i ro-
dzinnego ciepła przy świątecznym stole. Wierzymy
w lepsze jutro i tej samej wiary życzymy również
Państwu.
W aktualnym wydaniu Informatora przygoto-
waliśmy kilka istotnych informacji. Piszemy mię-
dzy innymi o obowiązkach spoczywających na
właścicielach w związku z wymianą systemu
ogrzewania czy pieców grzewczych oraz ko-
niecznością utrzymywania rowów melioracyjnych
w odpowiednim stanie, aby zapobiec ewentual-
nym zastojom wody i podtapianiu pobliskich te-
renów.

Urząd Gminy Duszniki przygotował dwie akcje
ekologiczne skierowane do mieszkańców gminy.
O szczegółach tych akcji przeczytają Państwo 
w dalszej części Informatora. Zachęcamy do
dbania o pszczoły i owady zapylające i zaprasza-
my zainteresowanych do urzędu po odbiór Kwia-
towej Łączki – mieszanki kwiatów i ziół miodo-
dajnych. Właścicielom psów polecamy nato-
miast tekst „Pokaż klasę! Posprzątaj po swoim
psie”. Z pomocą w zadbaniu o czystość chodni-
ków, trawników i skwerów przyjdą specjalne po-
jemniczki z woreczkami, które przygotowaliśmy
dla zainteresowanych akcją mieszkańców i właś-
cicieli czworonogów. Można je bezpłatnie ode-
brać w urzędzie gminy.
Mieszkańcy Grzebieniska z pewnością zauważyli
intensywne prace w miejscowej świetlicy wiejskiej.
Od 23 lutego br. trwają tam prace remontowe.

Więcej o tej inwestycji znajdą Państwo na stro-
nie 4.
W marcu, z okazji Dnia Kobiet, Biblioteka Publiczna
i Centrum Animacji Kultury przygotowała dla
mieszkańców propozycję muzyczną. Koncert
pt. „Piosenka jest dobra na wszystko” odbył się 
w niedzielę 7 marca w sali widowiskowej w Dusz-
nikach. Niemal wszystkie, przygotowane z za-
chowaniem koniecznego dystansu miejsca były
tego wieczora zajęte, a słuchacze mieli okazję po
wielu miesiącach usłyszeć muzykę i śpiew na żywo. 
Biblioteka rozstrzygnęła ogłoszony pod koniec
ubiegłego roku konkurs pn „Duszniki baśnią
osnute”. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzyma-
li wyróżnienie, a nadesłane prace plastyczne
mogą Państwo obejrzeć w części „Relacja z…”.

Zapraszamy do lektury.
Redakcja

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH 
I SEGREGOWANYCH NA TERENIE GMINY DUSZNIKI W KWIETNIU 2021

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 

2 i 23 kwietnia (piątek)

Chełminko, Duszniki ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowska, Grabowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Klo-
nowa, Kłosowa, Kościelna, Młynkowska, Nowa, Os. Wyzwolenia, Piękna, Podgórna,
Powstańców Wlkp., Sportowa, Stawna, Szamotulska, Wąska, Wierzbowa 

13 kwietnia (wtorek)

Podrzewie, Sękowo 8 i 29 kwietnia (czwartek)

Grzebienisko, Mieściska 7 i 28 kwietnia (środa)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Wierzeja, Wilkowo 14 kwietnia (środa)

Sarbia, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 16 kwietnia (piątek)

Niewierz, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna 22 kwietnia (czwartek)
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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!

Stawka opłaty za odbiór odpadów pozostaje niezmieniona: 
12 zł od mieszkańca lub 11 zł od mieszkańca przy zadeklarowaniu kompostowania bioodpadów.
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Sesja Rady Gminy Duszniki 23 lutego br.
rozpoczęła się inaczej niż zazwyczaj. Prze-
wodniczący Rady Marek Liszkowski, 
w imieniu wszystkich radnych, złożył po-
dziękowania Izabeli Cieślewicz, która do 27
stycznia br. pełniła funkcję dyrektora Szkoły
Podstawowej w Dusznikach. Izabela Cie-
ślewicz została zatrudniona na tym stano-
wisku 1 września 2015 r. i kierowała szkołą
ponad 5 lat, aż do przejścia na emeryturę.
Przewodniczący podkreślił, że pełnienie
funkcji dyrektora przypadło na bardzo
trudny czas reformy oświatowej i że to
właśnie Izabeli Cieślewicz przypadło ważne
zadanie przeprowadzenia szkoły w Dusz-
nikach przez zmiany związane z likwidacją
gimnazjum. 

Podczas tej sesji radni podjęli czternaście
uchwał w sprawach:
- finansów gminy: zmiana
Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej oraz uchwały
budżetowej na 2021 r.,
- pomocy społecznej:
przyjęcie Gminnego Pro-
gramu Wspierania Rodzi-
ny, uchwalenie Gminnej
Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych
oraz Programu Przeciw-
działania Przemocy w Ro-
dzinie oraz Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie, zmiana
Gminnego Programu Pro-

filaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych rok 2021,
- gospodarki odpadami: przyjęcie Regula-
minu utrzymania czystości i porządku na te-
renie gminy oraz ustalenie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości i zagos-
podarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi,
- nadania nazwy ulic w Sękowie i w Dusz-
nikach,
- rozpatrzenia dwóch petycji,
- zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na realizację zadania inwestycyj-
nego rozbudowy budynku stacji uzdatnia-
nia wody w Sarbii,
- zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na
rok 2021.

Z PRAC RADY GMINY

�

Życzymy Wam Świąt Wielkanocnych spędzonych 
w zdrowiu, spokoju i dodających sił w pokonywaniu

codziennych trudności oraz ufności, 
która pozwoli spojrzeć z nadzieją w przyszłość.

Niech te Święta będą pełne ciepła i miłości 
oraz wiary w lepsze jutro, a świąteczny czas 

niech będzie chwilą odpoczynku i stanie się źródłem
siły i energii na nadchodzące miesiące.

Przewodniczący Rady 
Gminy Duszniki

Marek Liszkowski

Wójt Gminy Duszniki

Roman Boguś

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Duszniki!
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W ubiegłym roku Gmina Duszniki otrzymała dofinansowanie na
remont świetlicy wiejskiej w Grzebienisku. Przetarg na tę inwe-
stycję wygrało Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „WAGNER”
z Kostrzyna Wielkopolskiego. Prace remontowe rozpoczęły się
23 lutego br. i według umowy powinny zakończyć się na
początku czerwca.

W ramach tej inwestycji zostaną wykonane liczne prace, które po-
prawią funkcjonalność pomieszczeń, w szczególności sali wido-
wiskowej. Sufit z elementów drewnianych został już zdemonto-

wany, a w jego miejsce zostanie wykonany su-
fit podwieszany z modułowych płyt 
z wełny mineralnej na lekkiej, stalowej kon-
strukcji o dobrych właściwościach akustycz-
nych i przeciwpożarowych. Zapewni to od-
powiednią akustykę podczas organizowa-
nych w przyszłości imprez. Zostaną również
wykonane prace związane z instalacją elek-
tryczną i montaż oświetlenia oraz oświetlenia
awaryjnego. Ekipa remontowa wykona rów-

nież roboty malarskie ścian sceny i sali widowiskowej, naprawę sta-
rych powłok tynkarskich, rys i ubytków z wykonaniem gładzi gip-
sowych, zagruntowaniem i pomalowaniem farbą emulsyjną. Zo-
stanie również odnowiona podłoga drewniana. W głównej sali zo-
staną zamontowane cztery klimatyzatory ścienne oraz nowe kur-
tyny na scenie.
Koszty remontu wyniosą prawie 175 tys. zł, z czego nieco ponad
108 tys. zł zostanie sfinansowanych z pieniędzy pozyskanych 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Firma wykona również dodatkową toaletę przystosowaną dla osób
niepełnosprawnych. Koszt tych prac wyniesie ok. 22,5 tys. zł i zo-
stanie sfinansowany z budżetu gminy.

Remont świetlicy 
w Grzebienisku 

rozpoczęty

AKTUALNOŚCI
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Nadeszła wiosna i rozpoczęły się prace polowe i zasiewy. Przy
tej okazji przypominamy o konieczności corocznej konserwacji
urządzeń melioracyjnych, w szczególności poprzez:

� wykaszanie roślinności ze skarp i dna rowów,
� odmulanie dna koryt rowów,
� usuwanie drzew i krzewów ze skarp i dna rowów po wcześ-
niejszym uzyskaniu zgody na ich usunięcie,
��usuwanie wszelkich zatamowań i nagromadzonych śmieci,
��naprawy uszkodzonych skarp i dna rowów.

Prace konserwacyjne powinny być prowadzone każdego roku –
jesienią oraz wiosną w celu umożliwienia odpływu wód opadowych
i roztopowych oraz w okresie letnim, w zakresie wykaszania roś-
linności porastającej koryta urządzeń.  
Brak systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych oraz prze-

pustów w przypadku obfitych opadów deszczu może doprowadzić
do lokalnych podtopień i zalewania upraw i posesji. Zarośnięte
i zamulone rowy nie odprowadzają nadmiaru wód, przez co
tworzą się zastoiska powodujące podtapianie przyległych gruntów.
Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne,
ale również celowe ich niszczenie, zasypywanie i zaśmiecanie.

Kwestie dotyczące utrzymania rowów melioracyjnych zostały ure-
gulowane w ustawie Prawo wodne. Zgodnie z tymi przepisami
utrzymywanie urządzeń wodnych w należytej kondycji należy do
ich właścicieli i polega na właściwej eksploatacji i konserwacji 
w celu zachowania ich funkcji. Utrzymywanie rowu (konserwacja)
w szczególności polega na zapewnieniu drożności rowu. Zanie-
chanie przez właściciela obowiązku utrzymywania rowu we właś-
ciwym stanie, jak też utrudnianie przepływu wody w rowie, sta-
nowią wykroczenie podlegające karze grzywny.

Rowy melioracyjne - obowiązki związane z utrzymaniem

Nowy obowiązek właścicieli lub zarządców
budynków lub lokali, w których po dniu 
1 stycznia 2021 r. zostały zainstalowane
nowe źródła ciepła lub źródła spa-
lania paliw!

1 stycznia 2021 r. weszły w życie
nowe przepisy dotyczące obo-
wiązku składania deklaracji 
o źródłach ciepła lub źródłach spa-
lania paliw uruchamianych po tej da-
cie (art. 27g ustawy z dnia 21 listo-
pada 2008 r. o wspieraniu termo-
modernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności
budynków).
Właściciel lub zarządca budynku lub loka-
lu ma obowiązek złożenia deklaracji o:
� źródłach ciepła wykorzystywanego na po-

trzeby budynku lub lokalu (np. instalacja
pompy ciepła, ogrzewania elektrycznego),
� źródłach spalania paliw o nominalnej

mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewy-
magających pozwoleń albo zgłoszeń wy-

dawanych na podstawie przepisów tej
ustawy, instalowanych na obszarze gminy
(np. montaż nowego pieca gazowego, pie-

ca na pellet czy ekogroszek, itp.).
Deklarację składa się Wójtowi
Gminy Duszniki w terminie 14 dni
od dnia pierwszego uruchomienia
tego źródła ciepła lub źródła spa-
lania paliw. Formularz deklaracji
jest dostępny w urzędzie gminy
oraz na stronie www.duszniki.eu
(zakładka STREFA MIESZKAŃ-
CA / Załatwianie spraw – po-
bierz wniosek, dział ŚRODOWI-
SKO / formularz nr 8).

Deklaracje - do czasu uruchomienia cen-
tralnego systemu teleinformatycznego -
należy składać w formie pisemnej.

Zmieniłeś system ogrzewania 
albo zainstalowałeś nowy piec? Złóż deklarację!



�

INFORMATOR GMINY DUSZNIKI

11 marca przypada Dzień Sołtysa. To okazja, aby podkreślić, jak
ważną rolę pełnią sołtysi w lokalnych społecznościach. Są łączni-
kiem pomiędzy mieszkańcami wsi a władzami samorządowymi.
Bardzo często inicjują działania, które mają na celu polepszenie
wspólnej przestrzeni publicznej oraz integrację między miesz-
kańcami.

Tego dnia, z inicjatywy wójta Romana Bogusia, zostało zorgani-
zowane spotkanie, na które zaproszono wszystkich sołtysów. 
Z różnych przyczyn nie wszyscy mogli wziąć w nim udział.
Uczestnicy podkreślali jednak, że długo czekali, aby móc się spot-
kać w gronie kolegów i koleżanek sołtysów i wspólnie porozma-
wiać o sprawach związanych z sołectwami i realizacją funduszu
sołeckiego. Skarbnik Gminy Justyna Kaczmarczyk, w specjalnie przy-
gotowanej dla sołtysów prezentacji multimedialnej, omówiła za-
dania zrealizowane w poszczególnych miejscowościach w ubiegłym
roku oraz inwestycje i fundusze zaplanowane na to w roku
bieżącym. 
Spotkanie odbyło się w sali widowiskowej budynku CAK w Dusz-
nikach. 

Dzień sołtysa - Z sołtysami 
o fundusZu sołeckim

AKTUALNOŚCI
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Pies towarzyszy człowiekowi praktycznie od zawsze. Pełni u boku
człowieka wiele ról - pilnuje nieruchomości i innych zwierząt gos-
podarskich, ciągnie zaprzęgi, tropi zaginionych, pomaga w wal-
ce z przestępcami, jest oczami osób niewidomych i przede
wszystkim towarzyszy człowiekowi. Dla wielu jest najlepszym
przyjacielem, wypełnia pustkę po bliskich i traktowany jest nie-
jednokrotnie nie jak zwykłe zwierzę, ale jak członek rodziny. Nie-
zależnie od wyznaczonej roli, musimy mu zapewnić realizację pod-
stawowych potrzeb: ruchu, odpoczynku, jedzenia i wypróżniania
się. 

Coraz więcej mieszkańców gminy posiadających psy wyprowadza
je w miejsca publicznie dostępne. Niestety, nie wszyscy właściciele
sprzątają po swoich czworonogach. Tymczasem leżące na chod-
nikach, trawnikach, w parkach i przy placach zabawach psie kupy
nie tylko szpecą te miejsca, ale także stanowią dla nas realne za-
grożenie, ponieważ mogą doprowadzić do zakażenia się larwami
różnych pasożytów.

Po co sprzątać?

Obowiązek sprzątania po swoim psie powinien być oczywisty. Prze-
ciwnicy sprzątania psich odchodów powołują się na
aspekt ekologiczny i argumen-
tują, że odchody czworonogów
są dla środowiska czymś natu-
ralnym i łatwo ulegają biode-
gradacji w przeciwieństwie do
foliowych torebek, które
rozkładają się kilkaset lat i są
szkodliwe dla środowiska. Dobra
wiadomość jest taka, że na rynku
dostępne są woreczki komposto-
walne, zdecydowanie bardziej
przyjazne dla środowiska. Pozostawienie psiej kupy w prze-
strzeni publicznej, na chodniku, trawniku, na skwerku czy w po-
bliżu placu zabaw to nie tylko przejaw braku kultury i lekceważenia
innych mieszkańców, ale to przede wszystkim niebezpieczeństwo
dla naszego zdrowia. W odchodach czworonogów znajduje się wie-
le drobnoustrojów i bakterii, które stanowią potencjalne zagrożenie
epidemiologiczne, zwłaszcza wtedy, kiedy nie zapewniamy re-
gularnego odrobaczania zwierząt.
Psy mają w zwyczaju obwąchiwać kupy innych czworonogów. Ro-
bią to, bo dzięki temu zdobywają informacje o tym, kto ją zosta-

wił. Wąchając, liżąc czy, co gorsza, zjadając odchody innego zwie-
rzaka, Twój pies może się nabawić pasożytów lub bakterii. Wy-
wołują one choroby zakaźne, przez co stanowią zagrożenie dla zdro-
wia. Na kontakt z niesprzątniętymi psimi odchodami często na-
rażone są dzieci. Maluchy odruchowo wkładają do ust brudne ręce
lub znalezione na placu zabaw przedmioty. Jeżeli jest to akurat coś,
co miało kontakt z odchodami zwierząt, istnieje poważne ryzyko
zakażenia i rozwoju niebezpiecznych chorób.

Obowiązek sprzątania

Obowiązek sprzątania po swoim psie w Gminie Duszniki nakłada
Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, który zos-
tał wprowadzony uchwałą Rady Gminy Duszniki i stanowi prawo
lokalne. W regulaminie tym zapisano wprost obowiązki właścicieli
w tym zakresie. 
Zwierzęta domowe, a w szczególności psy i koty, powinny być
utrzymywane tak, aby nie zanieczyszczały terenów przeznaczo-
nych do użytku publicznego. Właściciele lub opiekunowie

zwierząt domowych są zobowiązani do uprzątania
zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta
w miejscach przeznaczonych do użytku publicz-
nego, w szczególności takich jak: klatki schodowe,
chodniki, deptaki, ulice, place, parki, skwery,
trawniki, itp.
(§25 i 26 Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Duszniki, uchwała 
nr XXXVI/248/21 z 23 lutego 2021 r.) 

Gmina zachęca do sprzątania 

Z myślą o właścicielach czworonogów przygotowaliśmy darmo-
we pojemniczki z jednorazowymi woreczkami na psie kupy. Do pro-
dukcji pojemniczków wykorzystano naturalny materiał biodegra-
dowalny – słomę pszeniczną. Pojemniczki mają możliwość przy-
pięcia do smyczy, są małe i poręczne. Po wykorzystaniu, zawiązany
woreczek z zawartością powinien być wyrzucony do publicznego
kosza na śmieci bądź własnego kubła na odpadki zmieszane. Po-
jemniczki są dostępne w Urzędzie Gminy Duszniki bezpłatnie.

Bądźmy odpowiedzialnymi właścicielami czworonogów i sprzątaj-
my po nich. Pokażmy klasę!

Pokaż klasę! Posprzątaj po swoim psie
AKTUALNOŚCI

Pojemniczki z woreczkami czekają na zainteresowanych w urzędzie
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„Kiedy z powierzchni ziemi
znikną pszczoły, to człowie-
kowi pozostaną już najwyżej
cztery lata życia”. Słowa te –
nie wiadomo do końca czy
słusznie - przypisuje się Al-
bertowi Einsteinowi. Bez
względu na to, kto jest autorem
słynnego cytatu oraz czy ist-
nieją badania potwierdzające
tę tezę, niezaprzeczalne jest, że
pszczoły mają decydujący
wpływ na utrzymanie pra-
widłowej równowagi biolo-
gicznej w przyrodzie.

Każdy zna pszczołę miodną 
i pewnie spotkał inne latające
owady zapylające, np. trzmiele,
murarki ogrodowe. Gatunków
pszczół jest jednak znacznie
więcej. W Polsce rozpoznano
ponad 470, a na świecie około
20 tysięcy, ale zaledwie cztery gatunki pro-
dukują miód! Trzy spośród nich zamieszkują
tereny Azji, Afryki i Ameryki Południowej, na-
tomiast pszczoła miodna Apis mellifera wy-
stępuje w Europie. Pozostałe setki gatunków
w Polsce, czy tysiące na świecie nie produkują
miodu, ale ich rola w przyrodzie jest nieoce-
niona! Pszczoła miodna bezspornie króluje wś-
ród wszystkich owadów zapylających. Ko-
nieczne jest zatroszczenie się o nią, ale rów-
nież o inne owady pszczołowate, bo wiele 
z nich to bardzo skuteczni zapylacze!

Problem wymierania pszczół
W ostatnich dziesięcioleciach
pszczoły miodne zaczęły masowo
wymierać. Zjawisko to nazwa-
no i opisano jako CCD– zespół
masowego ginięcia pszczoły
miodnej (z języka angielskie-
go Colony Collapse Disorder).
Przyczyniło się do tego 
w głównej mierze po-
wszechne i masowe stoso-
wanie środków ochrony roś-
lin, w tym pestycydów i mo-
nokulturowe uprawy na dużych
obszarach. Owady dotykają rów-
nież liczne choroby i pasożyty,
np. warroza. 

Jak pomóc pszczołom? 
Problem zanieczyszczonego środowiska, ma-
sowego stosowania zabójczych dla pszczół pe-
stycydów i wielkohektarowych upraw pro-
wadzonych z użyciem intensywnych oprysków
od lat spędza sen z powiek pszczelarzom i eko-
logom. Wiele organizacji walczy o poprawę 
stanu środowiska i ochronę pszczół, ale każdy
z nas może również niewielkim wysiłkiem

i kosztem przyczynić się do ich ochrony. To,
co my możemy zrobić dla pszczół, to zapew-
nić im pokarm i miejsce do życia, jeśli tylko
mamy trochę miejsca w ogródku. 
Nowoczesne ogrody komponowane są za-
zwyczaj w taki sposób, aby ich właściciele mie-
li jak najmniej pracy w nich. Sporą część zaj-
mują krótko strzyżone trawniki, trawy ozdob-
ne, iglaki, jodły, świerki, czy hortensje, które,
choć wyglądają pięknie, z punktu widzenia
pszczół nie dają żadnego pożytku. A tam, gdzie
nie ma odpowiednich roślin, na pewno nie bę-
dzie pszczół. Warto więc zastanowić się nad

zasadzeniem takich roślin, które kiedyś goś-
ciły niemal w każdym ogródku. Były to

różnorodne gatunki kwiatów, ziół,
krzewów i drzew, które zapewniały
pokarm owadom już od wczesnej
wiosny, aż do późnej jesieni.

Rośliny miododajne
Rośliny miododajne są pożytecz-
ne dla pszczół, a jednocześnie
mogą stanowić dekoracyjny ele-
ment ogrodu, tarasu czy balkonu.

Coraz popularniejsze stają się kwiet-
ne łąki. Można je wysiewać zarów-

no do gruntu, jak i do dużych donic czy
korytek balkonowych. Kwiaty i zioła

miododajne zachwycają różnorodnością
barw, kształtów i zapachów. 

dbaj o pszczoły i inne pożyteczne owady 
- zasiej łąkę mioDoDajną

Nasiona Kwiatowej Łączki czekają na zainteresowanych w urzędzie i w bibliotece

AKTUALNOŚCI
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Kwiatowa Łączka dla mieszkańców gminy
Gmina Duszniki to gmina typowo rolnicza. Jak
okiem sięgnąć, krajobraz wypełniają pola
uprawne, łąki, sady owocowe i przydomowe
ogródki. Jesteśmy blisko natury i powinniśmy
ją wspierać. Zachęcamy zatem do przyłącze-
nia się do akcji wspierania pszczół i owadów
zapylających poprzez wysiew kwietnej łąki. 
W urzędzie gminy oraz w bibliotece w Dusz-
nikach czekają na mieszkańców darmowe na-
siona Kwiatowej Łączki– mieszanki szybko
rosnących miododajnych kwiatów polnych
i ziół. Można ją wysiewać od kwietnia do grun-

tu, jak i sprawić sobie pachnącą
i kolorową łąkę na tarasie lub
balkonie. W składzie znajdują
się: miłek letni, kąkol polny,
koper ogrodowy, nagietek le-
karski, chaber bławatek, klarkia
wytworna, powój trójbarwny,
nachyłek barwiecki, godecja wiel-
kokwiatowa, smagliczka nad-
morska, komonica zwyczajna, ru-
mianek pospolity, maciejka, mak polny,
aksamitka, rozpierzchła, koniczyna łąko-
wa, wyka siewna i cynia wytworna.
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Wiosna to najlepszy czas na „porządki”, także w dusznickiej bib-
liotece. Zaczęło się od odświeżenia strony internetowej instytucji.
Po zmianach dokonanych przez pracowników zyskała ona nie tyl-
ko nową szatę graficzną, ale również stała się bardziej przejrzysta.

W bibliotece pojawiły się także nowe usługi dla czytelników. Jedną
z nich jest możliwość zdalnego zapisania się do biblioteki. Można
tego dokonać wchodząc na stronę internetową instytucji 

www.bpicak.pl i wybierając zakładkę„katalog on-line”, a następ-
nie opcję „konto” i „rejestracja”.

Drugą nową usługą, którą bibliotekarki proponują czytelnikom, jest
możliwość zdalnej rezerwacji książek. Dokonuje się tego również
poprzez stronę internetową biblioteki – katalog online – konto.
Usługi te zostały uruchomione w trosce o bezpieczeństwo czy-
telników, szczególnie w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.  

nowe usługi w dusznickiej bibliotece
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W grudniu ubiegłego roku, Biblioteka Publiczna i Centrum Ani-
macji Kultury w Dusznikach ogłosiła konkurs plastyczny i literacki.
Adresatami przedsięwzięcia byli: dzieci, młodzież oraz dorośli –
mieszkańcy i sympatycy Gminy Duszniki.

Zadaniem dzieci było namalowanie baśniowej ilustracji z Duszni-
kami w tle. Natomiast młodzież oraz osoby dorosłe zostali po-
proszeni o zredagowanie baśni, której akcja będzie działa się na te-
renach Gminy Duszniki. 
Do konkursu zgłoszono 10 prac (4 literackie i 6 plastycznych). Ko-
misja konkursowa postanowiła wyróżnić wszystkich uczestników.   

konkurs„dusZniki baśnią
osnute” rozstrzygnięty 
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Kokedama w dosłownym tłumaczeniu
oznacza "kulkę mchu". Są to piękne kom-
pozycje wykonane z  mchu, kwitnących
roślin lub sukulentów. Wykonanie takiej

kompozycji nie jest trudne, o czym prze-
konali się uczestnicy warsztatów. Zainte-
resowani otrzymali od BPiCAK pakiety
warsztatowe zawierające produkty po-

trzebne do stworzenia japońskiej ozdoby
oraz film instruktażowy przygotowany
przez pracowników biblioteki. Efekty pra-
cy „kursantów” można zobaczyć na zdję-
ciach.

Warsztaty kokedama
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W przeddzień Dnia Kobiet Biblioteka Pub-
liczna i Centrum Animacji Kultury w Dusz-
nikach zaprosiła mieszkańców gminy na
spektakl muzyczny. Było to pierwsze, po
półrocznej przerwie wydarzenie kultural-
ne odbywające się z udziałem publicz-
ności. 

Widowisko artystyczne w wykonaniu teat-
ru Hals w składzie: Beata Andraszewicz, Mi-
rosław Rymarz, Jan Mazur i Jan Krenc,  było
swoistą rewią największych polskich prze-
bojów lat 50-tych, 60-tych aż do lat 90-tych.
Zgromadzeni na sali goście mogli usłyszeć
m.in.  „Czarnego Alibabę”, „Parasolki”, „Do
zakochania jeden krok” czy  „Niech żyje bal”.
Dodatkowo aranżacje muzyczne przepla-
tane były dowcipnymi komentarzami
tworząc w całości ciekawy i zabawny pro-
gram artystyczny. 

„Piosenka
jest dobra na

wszystko”
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8 marca to wyjątkowy dzień w roku.  Swoje święto obchodzą tego
dnia wszystkie kobiety, zarówno te dorosłe, jak i te dopiero kil-
kuletnie. 

W tym szczególnym dniu wszyscy chłopcy z przedszkola w Sędzinku
złożyli życzenia dziewczynkom i swoim paniom. Życzeniom to-
warzyszyły cukierki, drobne upominki i kwiaty. 

Tekst i zdjęcia: OP w Sędzinku

dZień kobiet W sędZinku

1 marca przypadał Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wy-
klętych”- polskie święto państwowe obchodzone od 2011
roku. Tego dnia w wielu miejscach kraju składa się symboliczny
hołd żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowe-
go podziemia.

Gminne obchody w tym roku ograniczyły się do złożenia symbo-
licznych, biało-czerwonych wiązanek kwiatów i zniczy u stóp Po-
mnika Walk i Męczeństwa w Dusznikach. W delegacji samo-
rządowej wzięli udział Wójt Roman Boguś, Przewodniczący Rady
Marek Liszkowski i sołtys Dusznik Piotr Bździel.

narodowy dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
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DUSZNIKI, cz. III

Lasowski Stanisław 
Rodzice: Marcin, Weronika; ur. 1888-03-14,
Duszniki. Brał czynny udział w Powstaniu
Wielkopolskim od grudnia 1918 r. do lutego
1919 r. W tym okresie uczestniczył w orga-
nizowaniu oddziałów powstańczych w miejs-
cowościach Łomnica, następnie pod Zbąszy-
niem, Nakłem i Wronkami, jako st. sierżant.
Po zakończeniu powstania został zwolniony
do rezerwy.

Łączka Józef 
Rodzice: Marcin, Urszula; ur. 1895-09-10,
Duszniki.
Od 1 stycznia do końca lutego 1919 r. brał
czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim w
kompanii kcyńskiej pod dowództwem Ale-
ksandra Kaźmierczaka o miej-
scowość Kcynia, Gromadno, Lud-
wikowo, Kowalewko i Szubin-
Rynarzewo. Po zakończeniu po-
wstania został przyłączony do 3
baterii 15. pułku artylerii polnej.
Zwolniony z wojska 9 grudnia
1920 r.

Łączkowski Stanisław 
Rodzice: Bolesław, Józefa; 
ur. 1890-10-20, Duszniki.
Brał czynny udział w Powstaniu
Wielkopolskim z bronią w ręku od
29 grudnia 1918 r. do końca
marca 1919 r. w Poznaniu pod-
czas zdobywania gmachu policji
niemieckiej, następnie w Kom-
panii Szamotulskiej pod Czarnkowem jako za-
stępca plutonu. Pod Czarnkowem uczestni-
czył w wyprawie na tyły nieprzyjaciela, pod-
czas której udało się rozbić oddział niemiec-
ki i wziąć do niewoli 27 jeńców wraz 
z uzbrojeniem. Po zakończeniu powstania-
został zwolniony ze względu na stan zdrowia.

Łączkowski Stefan 
Rodzice: Bolesław, Teofila; ur. 1896-08-19,
Duszniki.
Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopol-
skim w czasie od 6 stycznia do 18 lutego 1919
r. na odcinku Sieraków i Kamionna pod do-
wództwem ppłk. Kazimierza Chłapowskiego.
Następnie został przydzielony do 56 p.p. skąd
został zdemobilizowany 5 lipca 1921 r. jako
kapral.

Łuczak Stefan 
Rodzice: Maciej, Franciszka; ur. 1902-09-02,
Duszniki.
Wymieniony jako uczestnik Powstania Wiel-
kopolskiego, brał czynny udział z bronią 

w ręku w kompanii poznańskiej do-
wodzonej przez ppor. Jana Jasińskiego.
Walczył na froncie rawickim.

Miałkas Brunon 
Rodzice: Antoni, ?; ur. 1906-
10-02, Duszniki.
Brał udział w Powstaniu Wiel-
kopolskim w Kompanii Opale-
nickiej od 4 stycznia do 17 lute-
go 1919 r.

Michalski Bolesław 
Rodzice: Jan, Marianna; ur. 1898-07-13,
Duszniki.
Brał czynny udział z bronią w Powstaniu Wiel-
kopolskim w czasie od 28 grudnia 1918 r. do
18 lutego 1919 r. pod dowództwem por. So-
bańskiego w walkach pod Pniewami. Przy-
dzielony do 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu

walczył na froncie wielkopolskim w lotnictwie.
Po skończonym powstaniu pozostał zawo-
dowo w lotnictwie aż do wybuchu II wojny
światowej w 1939 r. Od 1939 r. do 1945 r.
ponownie służył w Wojsku Polskim.

Michalski Józef 
Rodzice: Jan, Maria; ur. 1900-01-20, Dusz-
niki.
Wstąpił jako ochotnik do Oddziału Po-
wstańców w miejscowości Dopiewo. 5 i 6
stycznia 1919 r. brał udział z bronią w ręku
w zajęciu lotniska Ławica pod dowództwem
kpt. Koppy. 9 stycznia 1919 r. oddział wró-
cił do Dopiewa. 12 stycznia 1919 r. wcielo-
ny został do 2 Kompanii 10 Pułku Strzelców
Wlkp., którego dowódcą był por. Kostyński.
Od 17 stycznia do 20 kwietnia 1919 r. wal-
czył pod Zbąszyniem, Sempolnem, Czar-
nym Dworem i Nową Wsią. Od 4 maja do 15
czerwca 1919 r. walczył nad Notecią pod
Chodzieżą, Rogoźnem, Nakłem, Szubinem
i Bydgoszczą nadal w 2 Kompanii pod do-
wództwem Kostyńskiego, który poległ pod

Szubinem. Dowództwo objął wtedy
por. Kończak. Od 20 czerwca do 12 paź-

dziernika 1919 r. walczył pod Lwowem.
Od 6 lutego 1920 r. do grudnia 1921 r.

walczył na froncie wschodnim w 68 p.p. 1
stycznia 1921 r. został przenie-

siony do Jabłonny pod War-
szawą, gdzie pełnił służbę aż do
zwolnienia 17 lipca 1922 r.

Michalski Stanisław 
Rodzice: Jakub, Franciszka Hojan; ur.
1899-04-14, Duszniki.

6 stycznia 1919 r. wstąpił w szeregi po-
wstańcze grupy zachodniej, pod dowódz-
twem Kazimierza Zenktelera, Stanisława
Siudy i Stanisława Korzbok - Łąckiego. W po-
tyczkach z Niemcami brał udział w walkach
pod Trzcielem, Kupferhammer i Sępolnem
pod dowództwem chor. Intka i por. Thoma-

sa, pod Lewicami pod dowództwem
por. Hamerskiego, pod Kolnem koło
Międzychodu pod dowództwem sierż.
Kaczmarka. Po utworzeniu Wojska
Polskiego został wcielony do 4 Kom-
panii 2 Pułku Strzelców Wlkp. 29 lis-
topada 1919 r. przeniesiony do 1 Ba-
talionu I Pułku Artylerii Wlkp., pó-
źniejszy 17 P. A. C. 7 grudnia 1921 r.
został zwolniony ze służby wojskowej.

Mikołajczak Józef 
Rodzice: Ludwik, Marianna; ur. 1895-
07-02, Duszniki 
1 stycznia 1919 r. jako ochotnik z bro-
nią w ręku brał udział w walkach po-
wstańczych pod Kamionną, Kolnem,
Gralewcem k. Międzychodu oraz Ra-

koniewicami, pod dowództwem Biskupskie-
go i Brycha. Po okresie powstania przydzie-
lony do 7 Pułku Strzelców Wlkp. Był pra-
cownikiem fizycznym Bydgoskich Zakładów
Obuwia.

Moczyński Hipolit 
Rodzice: Ignacy, Cecylia Bartoszewska; ur.:
1904-08-06, Duszniki.
16 grudnia 1918r. wstąpił jako ochotnik do
kompanii powstańczej w Opalenicy pod do-
wództwem ppor. Zenktelera i brał udział 
w walkach pod Opalenicą i na froncie za-
chodnim pod Zbąszyniem, Kamienną i Lwów-
kiem. Jako goniec dowódcy informował go 
o ruchach wojsk niemieckich. Po zakończe-
niu powstania został zwolniony w lutym
1919 r. ze względu na młody wiek.

Źródło: Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Dusznickiej, 
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