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W 62. numerze Informatora…
W poprzednim wydaniu Informatora skierowaliśmy do mieszkańców
propozycję wzięcia udziału w dwóch akcjach ekologicznych. Zachę-
caliśmy do dbania o pszczoły i owady zapylające poprzez odbiór
bezpłatnych nasion i wysiew Kwiatowej Łączki. Dla właścicieli psów
przygotowaliśmy specjalne pojemniczki z woreczkami, aby zachęcić
do sprzątania po swoich pupilach. Nie spodziewaliśmy się aż tak dużego
zainteresowania. Nasiona i pojemniczki znikały w okamgnieniu, co nie-
zmiernie nas cieszy. Osoby, które nie miały jeszcze okazji odebrać
bezpłatnych nasion lub pojemniczków zapraszamy do urzędu. Kwia-
tową Łączkę można również odebrać w dusznickiej bibliotece.
W aktualnym wydaniu Informatora przygotowaliśmy kilka istotnych
informacji, między innymi o Narodowym Spisie Powszechnym 2021.
W specjalnie przygotowanym materiale dotyczącym spisu odpowia-
damy na najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania - jak i gdzie
się spisać? Wyjaśniamy też, kto może przeprowadzić spis, jak zwery-
fikować tożsamość rachmistrza oraz jakie informacje musimy podać,
a o jakie rachmistrz nie ma prawa pytać.

W maju przypada Tydzień Bibliotek. W poprzednich latach towarzy-
szyły mu zawsze liczne imprezy w bibliotece, koncerty i spotkania au-
torskie. Ubiegły rok wymusił konieczność wprowadzenia zmian i do-
stosowania się do obostrzeń rządowych nakładanych odgórnie na or-
ganizatorów różnego rodzaju imprez. I choć po raz drugi Biblioteka
Publiczna i Centrum Animacji Kultury musiała zrezygnować ze swo-
ich licznych zamierzeń, to jednak zaplanowała dla mieszkańców kil-
ka ciekawych propozycji. BPiCAK zaprasza jednocześnie do udziału 
w rajdzie rowerowym, który odbędzie się pod koniec maja br. oraz 
w warsztatach florystycznych. Więcej w dziale KULTURA.
Zachęcamy do przeczytania relacji z wydarzeń, które odbyły się w mi-
nionych tygodniach między innymi w Warsztacie Terapii Zajęciowej,
w dusznickiej szkole podstawowej i przedszkolu. Prezentujemy rów-
nież wyniki konkursu na wielkanocną pisankę, który zorganizowała Bib-
lioteka. 

Zapraszamy do lektury.
Redakcja

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH 
I SEGREGOWANYCH NA TERENIE GMINY DUSZNIKI W MAJU 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 

14 maja (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 

5 maja (środa) i 25 maja (wtorek)

Podrzewie, Sękowo 20 maja(czwartek)

Grzebienisko, Mieściska 19 maja (środa)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Wierzeja, Wilkowo 5 i 26 maja (środa)

Sarbia, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 7 i 28 maja (piątek)

Niewierz, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna 13 maja(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: 
12 zł od mieszkańca lub 11 zł od mieszkańca przy zadeklarowaniu kompostowania bioodpadów.
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23 marca br. odbyła się 37. sesja Rady
Gminy Duszniki. Uczestniczyło w niej
trzynastu radnych, dwóch było nie-
obecnych: Tomasz Ćwian i Jadwiga Kliń-
ska. Posiedzenie odbyło się w trybie sta-
cjonarnym w sali sportowej przy ul.

Broniewskiego w Dusznikach, z zacho-
waniem zasad reżimu sanitarnego.

Radni podjęli cztery uchwały w nastę-
pujących sprawach:
� zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

� zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.,
� zaciągnięcia pożyczki z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej na rozbudowę budynku sta-
cji uzdatniania wody w Sarbii,
� programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomnoś-
ci zwierząt na terenie Gminy Duszniki 
w 2021 roku.

Z prac Rady Gminy
37. sesja Rady Gminy Duszniki

INFORMACJA - Transmisja i nagrania sesji Rady Gminy Duszniki
Od lutego br. obrady sesji Rady Gminy Duszniki są transmitowane na żywo na stronie: 

transmisjaobrad.info
(po wejściu na stronę należy w wyszukiwarce wpisać „Gmina Duszniki”, bądź wpisać link bezpośredni:

https://transmisjaobrad.info/channels/46/gmina-duszniki). 

Na tej platformie znajdują się również nagrania z sesji, przy czym mogą pojawiać się one z kilkudniowym opóźnieniem. 
Jest to spowodowane koniecznością przygotowania napisów dla osób niesłyszących oraz anonimizacji wypowiedzi zawierających

dane osobowe osób fizycznych. 

W związku z pojawiającymi się zapytaniami o firmę rozpo-
wszechniającą na terenie gminy ulotki o możliwości przy-
stąpienia do Grupowego Programu Dofinansowania na in-
stalacje fotowoltaiczne informujemy, że Gmina Duszniki nie
współpracuje z żadną firmą w zakresie takich programów i nie
ponosi odpowiedzialności za skutki przystąpienia do ta-
kich projektów.

Po podjęciu działań mających wyjaśnić tę sytuację, przedstawiciel firmy
JKT SOLAR przesłał do Urzędu Gminy Duszniki następujące wyjaśnie-
nie: „Informujemy, że nie współpracujemy z gminą jako instytucją, a opi-
sane dofinansowanie pokryte jest z rządowego programu „Mój Prąd”
oraz naszej zniżki grupowej łączącej się z ulgą termomodernizacyjną i fun-
dacją HELP Energy. Informacja jako gmina oznacza nasz teren działania czy-
li teren gminy Duszniki. Jesteśmy oficjalnym partnerem NFOŚiGW”.

Informacja dla mieszkańców ws. ulotek - fotowoltaika
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29 marca br. odbyło się spotkanie ze starostami, burmistrzami i wójtami
obszaru KOLD. Pierwotnie miało ono zostać zorganizowane w sali wido-
wiskowej w Dusznikach, która została wyremontowana w 2019 roku ze środ-
ków unijnych przyznawanych przez Lokalną Grupę Działania KOLD. Z uwa-
gi na obostrzenia nałożone w marcu, włodarze spotkali się on-line.

Głównym celem wideokonferencji były przygotowania do zmian w Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju, pozyskanie dodatkowych środków unijnych z Leadera oraz program
Smart Villages. Samorządowcy zostali także poinformowani o aktualnych nabo-
rach wniosków z programów Leader i Działaj Lokalnie.
Warto przypomnieć, że trwający aktualnie remont świetlicy wiejskiej w Grzebie-
nisku będzie również sfinansowany w części ze środków na realizację Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju obszaru KOLD.

Włodarze gmin rozmawiali o przyszłych
działaniach KOLD

Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe
związane z wypalaniem traw. Warto
przypomnieć, że proceder ten jest nie-
zgodny z prawem i grożą za niego suro-
we sankcje karne oraz cofnięcie dopłat
wypłacanych przez ARiMR.

Jak groźny jest pożar łąk, można było prze-
konać się wiosną ubiegłego roku, kiedy
płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Naro-
dowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście
dni. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż
Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed
wypalaniem traw, co roku znajdują się oso-
by, które lekceważąc te apele, za nic mają
stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla
zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i niszcze-
nie środowiska naturalnego.

Pozytywne skutki wypalania 
traw to mit
Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie po-
woduje bujniejszego odrostu traw. Nie po-
prawia też jakości gleby. Co więcej, w znacz-
nym stopniu obniża wartość plonów. Po
przejściu pożaru gleba staje się jałowa i po-
trzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do sta-
nu sprzed katastrofy.
Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego
ekosystemu – zniszczona zostaje nie tylko
warstwa życiodajnej próchnicy, giną również
zwierzęta. Podpalanie traw bywa często
przyczyną pożarów lasów i zabudowań gos-
podarczych, w których życie tracą także lu-
dzie.

Surowe kary 
– grzywna a nawet więzienie
Zakaz wypalania traw określony został 
w Ustawie o ochronie przyrody oraz w Usta-
wie o lasach, a Kodeks wykroczeń przewiduje
za to karę nagany, aresztu lub grzywny,
której wysokość może wynieść od 5 tys. do
20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpa-
lenia trawy dojdzie do pożaru, który spro-
wadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia
wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich
rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z za-
pisami Kodeksu karnego – podlega karze po-
zbawienia wolności nawet do 10 lat.

Wypalanie traw to też ryzyko 
utraty dopłat
Oprócz wspomnianych sankcji wypalające-
mu grożą również dotkliwe kary, które
nakładać może Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania
gruntów rolnych jest jednym z warunków,
których rolnicy zobligowani są przestrzegać,
aby móc ubiegać się o płatności bezpoś-
rednie oraz płatności obszarowe w ramach
PROW 2014-2020. W przypadku jego złama-
nia ARiMR może nałożyć na rolnika karę fi-
nansową zmniejszającą wszystkie otrzymy-
wane przez niego płatności o 3 proc. W za-
leżności od stopnia winy, może zostać ona
obniżona do 1 proc. bądź zwiększona do 
5 proc. Jeszcze wyższe sankcje przewidzia-
ne są dla tych, którzy świadomie wypalają
grunty rolne – muszą oni liczyć się z ob-
niżeniem płatności nawet o 25 proc. Agen-
cja może również pozbawić rolnika całej kwo-
ty płatności bezpośrednich za dany rok,
jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wy-
palanie przez niego traw.

ARiMR

ARiMR przypomina 
- wypalanie traw grozi utratą dopłat

AKTUALNOŚCI



�

INFORMATOR GMINY DUSZNIKIAKTUALNOŚCI

„Ziemi nie dziedziczymy po naszych ro-
dzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci”.
Słowa te przypisuje się autorowi „Małego
Księcia”, choć są tacy, którzy twierdzą, że
to stare przysłowie indiańskie, jeszcze
inni, że afrykańskie. Pewne jest jednak to,
że każdy z nas jest na Ziemi najwyżej
przez kilkadziesiąt lat, dlatego powin-
niśmy dbać o to, by kolejnym pokole-
niom – naszym dzieciom, wnukom i praw-
nukom pozostawić ją przynajmniej w ta-
kim samym stanie, w jakim ją zastaliśmy,
a najlepiej w jeszcze lepszym. 

Zasoby Ziemi są ograniczone, a ekspansywna
gospodarka, brak wyobraźni i egoizm właś-
cicieli wielkich firm i koncernów doprowadziły
świat na skraj katastrofy ekologicznej. My 
– „zwykli Kowalscy” samodzielnie niewiele
możemy zrobić na dużą skalę. Wszyscy jednak
możemy w codziennym życiu dokonać takich
zmian, które zaprocentują w przyszłości 

i przyczynią się do poprawy klimatu i stanu
przyrody. Możemy zmienić styl życia na bar-
dziej ekologiczny, ograniczyć konsumpcję,
kierować się dobrem planety w naszych co-
dziennych wyborach, a przede wszystkim
uczyć nasze dzieci i wnuki szacunku dla przy-
rody i wpajać im zasady ekologii.

Tymczasem rzeczywistość w naszym bliskim
otoczeniu jest daleka od ideału. Nie wszyscy
są świadomi tego, że dbanie o środowisko nie
jest kwestią wyboru tylko obowiązkiem i ko-
niecznością. Zwykły, popołudniowy spacer po
okolicy daje momentami poczucie wycieczki
na wysypisko śmieci. Wzdłuż ulic i chodników
oraz polnych dróg leżą śmieci: szklane butel-
ki i puszki po napojach, opakowania po
przekąskach, całe worki ze śmieciami oraz to,
co przeszkadzało komuś w domu i stało się
bezużyteczne. A przecież gmina oferuje tyle
możliwości pozbycia się odpadów w sposób,
który nie przeszkadza innym ludziom, zwie-
rzętom i przyrodzie. Każdy właściciel nieru-
chomości płaci za wywóz śmieci, wiele od-
padów można przywieźć i pozostawić w pun-
ktach PSZOK, zatem nie ma powodu, aby
śmieci, zamiast w kubłach i workach, lądowały
na terenach zielonych, przy drogach, w rowach
i co najgorsze - w lasach. 
Czy naprawdę chcemy mieszkać, odpo-
czywać i spacerować po wysypiskach
śmieci? Czy nie lepiej cieszyć się zielenią
i pięknem przyrody, zamiast potykać się
o potłuczone butelki i puste puszki?

Duszniki i inne miejscowości w naszej gminie
mogłyby być znów czyste i bliskie wiejskiej na-
turze, gdyby tylko każdy z nas odpowiednio
postępował ze swoimi śmieciami i odpadami.
Będąc poza domem wyrzucajmy śmieci do od-
powiednich koszy, a jeśli ich w pobliżu nie ma
– zabierajmy je ze sobą i wyrzućmy do kubła
albo worka, za odbiór których i tak płacimy. Za-
stanówmy się dwa razy, zanim wyrzucimy coś
w lesie, przy drodze, czy w rowie. Ktoś może
się skaleczyć lub zranić, może jakieś dziecko
zrobi sobie krzywdę, albo jakieś zwierzę stra-
ci życie przez naszą nieodpowiedzialność.
Bądźmy odpowiedzialni – powiedzmy
STOP zaśmiecaniu miejsc publicznych!

STOP zaśmiecaniu miejsc publicznych

ul. Polna w Dusznikach

ul. Sportowa w Dusznikach

ul. Kolejowa w Dusznikach

ul. Polna w Dusznikach

ul. Kolejowa w Dusznikach

ul. Niewierska w Dusznikach

ul. Polna w Dusznikach
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1 kwietnia 2021 r. ruszył Narodowy Spis Powszechny. Potrwa aż do końca
września tego roku. Spisanie się jest obowiązkowe.
Przed rozpoczęciem samospisu czy też rozmowy z rachmistrzem warto
przygotować niezbędne informacje. Punktem wyjścia do wykonania spisu
jest adres zamieszkania, pod którym spisuje się wszystkie zamieszkujące

tam osoby według stanu na dzień �1 marca �0�1 r. na godz. ��.00. 
Ten dzień i ta godzina jest kluczowa dla określenia i podania informacji
objętych spisem.
Obowiązek spisowy oznacza, że nie można odmówić podania informacji
objętych spisem.

NARODOWy SPIS POWSZeChNy 
– jak i gdzie się spisać? Informacje praktyczne

AKTUALNOŚCI

JAk i gdzie Się SPiSAć?
do wyboru są trzy kanały spisu:

>>> SAMOSPiS iNTeRNeTOWY

Podstawową formą spisu jest tzw. samospis przez internet na
stronie spis.gov.pl. Samospis należy przeprowadzić na włas-
nym urządzeniu (komputer bądź inne urządzenie z dostępem
do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową). 

W przypadku braku sprzętu z dostępem do Internetu można
skorzystać ze stanowiska przygotowanego w Urzędzie Gminy
Duszniki, ul. Sportowa 1 w Dusznikach.

Uwaga!Pracownicy urzędu nie są rachmistrzami spisowymi i nie
mogą wykonywać czynności spisowych za mieszkańca. 
Pracownik udostępnia stanowisko komputerowe i pomaga 
w przypadku problemów technicznych. 
Pomoże wyjaśnić wątpliwości, jeśli jakieś kwestie będą niezro-
zumiałe.  
Nie jest on jednak upoważniony do dostępu do danych, które
mieszkaniec ma obowiązek podać w formularzu spisowym, 
dlatego nie może wykonywać spisu za mieszkańca.

>>> iNFOLiNiA �� �79 99 99

Spisać można się również przez infolinię spisową pod nume-
rem telefonu �� �79 99 99. Infolinia jest prowadzona przez
Główny Urząd Statystyczny. Infolinia jest dostępna codziennie 
od godz. 8.00 do 20.00.

>>> RACHMiSTRz SPiSOWY

Od maja 2021 r. spisu dokonują również specjalnie powołani
do tego rachmistrze spisowi, którzy będą się kontaktować
telefonicznie bądź osobiście z tymi mieszkańcami, którzy nie
spisali się samodzielnie. Rachmistrz posiada specjalne urządze-
nie, na którym jest zainstalowana aplikacja do spisu. Dzięki niej
może dokonać spisu zarówno na miejscu u mieszkańców, jak
i przez telefon. Rachmistrz wykonuje spis od poniedziałku do
soboty do godz. 20.00. Rachmistrzowie otrzymują adresy do
spisu odgórnie od dyspozytora wojewódzkiego. Rachmistrz
nie decyduje o tym, kogo spisze i nie może spisać mieszkań-
ców, jeśli nie otrzyma ich adresu na swoje urządzenie. W Gmi-
nie Duszniki powołano czterech rachmistrzów.
Wszystkich rachmistrzów obowiązuje tajemnica statystyczna,
zatem informacje, które mieszkańcy podają rachmistrzowi są
bezpieczne i przekazywane poprzez specjalną i odpowiednio
zabezpieczoną aplikację do Głównego Urzędu Statystycz-
nego. 
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Rachmistrz spisowy posiada legityma-
cję wydaną przez Urząd Statystyczny 
z numerem legitymacji.

W razie wątpliwości tożsamość
rachmistrza można potwierdzić:
>>> pod numerem oficjalnej infolinii
spisowej: �� �79 99 99
>>> dzwoniąc do Gminnego Biura
Spisowego przy urzędzie gminy pod
numer telefonu �1 �9 19 07�  - tele-
fon stacjonarny czynny od ponie-
działku do piątku w godzinach pracy
urzędu oraz nr �01 �0� 1�� - telefon
komórkowy od poniedziałku do so-
boty w godzinach od 8.00 do 20.00
>>> w aplikacji „Sprawdź rachmist-
rza” na stronie internetowej
spis.gov.pl dostępnej po rozpoczęciu
pracy przez rachmistrzów terenowych,
tj. od maja 2021 r.

JAK SPRAWDZIĆ 
WIARyGODNOŚĆ RAChMMISTRZA

AKTUALNOŚCI

JAk PRzebiegA SPiS i JAkie iNFORMACJe
TRzebA POdAć W kWeSTiONARiUSzU?

Spis rozpoczyna się od wprowadzenia danych o osobie, która
przekazuje informacje rachmistrzowi bądź wypełnia formularz:
imię i nazwisko, PeSeL, data urodzenia i dokładny adres za-
mieszkania. Następnie należy podać informacje dotyczące
domu lub mieszkania: kwestie własnościowe, powierzchnia
użytkowa, ilość pomieszczeń z oświetleniem dziennym, spo-
sób ogrzewania i rodzaj stosowanego paliwa, rok oddania do
użytku, sposób doprowadzenia wody i odprowadzenia ście-
ków oraz dostęp do gazu.

W kolejnym kroku dodaje się wszystkie pozostałe osoby za-
mieszkujące pod tym adresem podając takie same dane jak
dla osoby pierwszej.

Następnie wypełnia się formularze osobowe dla wszystkich
osób zamieszkujących pod adresem zamieszkania w dniu
31 marca 2021 r. 

Formularz obejmuje następujące informacje: kraj uro-
dzenia i obywatelstwa, od kiedy osoba zamieszkuje pod
adresem zamieszkania i czy kiedykolwiek przebywała za
granicą dłużej niż rok, stan cywilny, poziom wykształce-
nia, narodowość, język, którym się posługuje, wyznanie
religijne (w tym przypadku można odmówić udzielenia
odpowiedzi), ewentualny stopień niepełnosprawności
bądź ograniczenia w wykonywaniu codziennych czyn-
ności, wykonywany zawód, miejsce pracy i rodzaj
działalności. 
Na koniec należy również określić relacje rodzinne po-
między osobami zamieszkującymi pod danym adresem.

WAŻNe !!!
W spisie nie ma pytań dotyczących:

- zarobków
- dochodów 

- zgromadzonych oszczędności 
- nazwy banku, w którym przechowujemy pieniądze 

- rachmistrz nie żąda też dowodu osobistego 
i nie pyta o jego numer.

Jeśli takie pytania padną, możemy mieć pewność,
że mamy do czynienia z oszustem.
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22 kwietnia obchodziliśmy
Światowy Dzień Ziemi. Dusz-
nickie przedszkolaki również
uczciły ten szczególny dzień.
Podczas zajęć dydaktycznych
najmłodsi uczyli się, jak dbać 
o naszą planetę. 

Dzieci przeprowadziły również eks-
peryment związany z zanieczysz-
czeniem wód oraz klasyfikowały
pozytywne i negatywne od-
działywania człowieka na ota-
czającą nas przyrodę. Zobaczcie, jak
spędziliśmy ten wyjątkowy dzień! 

ZP w Dusznikach

Dzień Ziemi 
w przedszkolu
w Dusznikach

29 marca br. zostały przekazane dary dla Domu Dziecka w Lipnicy od przedszkolaków z Sę-
dzinka. 

Podczas tygodniowej zbiórki dzieci wraz z rodzicami przynosiły do przedszkola najpotrzebniejsze przed-
mioty wskazane przez dyrektora placówki (środki czystości i słodycze). Dary odebrała dyrektor Domu
Dziecka, która złożyła na ręce wychowawczyń podziękowanie za przywiezione prezenty.

OP w Sędzinku

dary od przedszkolaków z Sędzinka
dla dzieci z Domu Dziecka w Lipnicy

RELACJA Z ...
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Czas przedświąteczny sprzyja nie tylko porządkom, ale również
ozdabianiu naszych wnętrz. I właśnie dlatego BPiCAK w Dusz-
nikach zorganizowała konkurs. 

Zadaniem uczestników było wykonanie pisanki wielkanocnej. Pracę
złożyło 16 uczestników. Jury przyznało 3 pierwsze miejsca: Kamil 
Wrotkowski (w kat: dziecko), Magdalena Skubiszyńska (w kat: dorosły),
Lenka Kinal (praca z pomocą rodzica). Pozostali uczestnicy otrzyma-
li wyróżnienia. Nagrody zostaną wręczone wszystkim laureatom 
po złagodzeniu obostrzeń epidemiologicznych.  

Wielkanocna pisanka wybrana

Kamil Wrotkowski

Lena Kinal wspólnie z rodzicami Magdalena Skubiszyńska

Lena Kinal wspólnie z rodzicami
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Każda kobieta pragnie być piękna i elegancka, a zwłaszcza w swo-
je święto. Marzenie uczestniczek Warsztatu Terapii Zajęciowej

w Dusznikach zostało spełnione i w Dniu Kobiet odwiedziły one
zakład kosmetyczny Joanny Augustyniak w Dusznikach. 

Oddały się tam 
w troskliwe i profes-
jonalne ręce. Wróciły
do WTZ zadowolone
z nowych fryzur, po-
malowanych paz-
nokci i makijażów.
Dzięki tej niespo-
dziance poczuły się
piękne i spełnione. 
W Warsztacie czeka-
li na nie panowie z kwiatami i życzeniami. Każda kobieta dostała także
muffinkę ze specjalną sentencją. 

Piękne w dniu kobiet

Panowie z pracowni stolarsko-ślusarskiej
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Duszni-
kach własnoręcznie wykonali budki lę-

gowe dla ptaków. Rozwiesili je na drze-
wach w pobliskim parku. Teraz pozostaje
już tylko czekać na pierzastych lokatorów. 

bUdki dLA PTAkóW
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22 marca br. dzieci z sędzińskiego przedszkola wzięły
udział w tradycyjnym obrzędzie pożegnania zimy i powi-
tania wiosny. Powitanie wiosny to dla każdego przed-
szkolaka wyjątkowe wydarzenie. 

Ogromne emocje wzbudziły już same przygotowania. Kiedy
wszystko było gotowe, wokół przedszkola ruszył barwny koro-
wód. Dzieci radośnie śpiewały piosenki wiosenne i skandowały

hasła: „Precz zimo zła”, „Wiosno
przybywaj, nie zwlekaj, każdy na
Ciebie już czeka”. Na zakończenie
powitano wiosnę kolorowymi
kwiatami. Obrzędom tym towa-
rzyszyła piękna, słoneczna pogo-
da.

OP w Sędzinku

Przedszkolaki z Sędzinka przywitały wiosnę
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W marcu br. w Szkole Podstawowej
w Dusznikach odbył się konkurs eko-
logiczny „Cztery pory roku z OZE”.
Jego celem było poszerzanie wie-
dzy na temat OZE, promowanie od-
nawialnych źródeł energii i jej
oszczędzania w ciągu całego roku,
zaprezentowanie i popularyzacja
odnawialnych źródeł energii na tle
poszczególnych pór roku, kształto-
wanie postaw ekologicznych oraz
rozwijanie kreatywności i wyobraź-
ni uczniów. 

Konkurs skierowany był do uczniów klas 
VII - VIII i składał się z dwóch etapów - testu
wiedzy o OZe, który przeprowadzony został
8 marca br. w formie online oraz wykonania ka-
lendarza „Cztery pory roku z OZe”. Praca pla-
styczna miała być wykonana wg inwencji
uczniów z wykorzystaniem różnorodnych
materiałów. 

Po sprawdzeniu prac
komisja konkursowa
uznała, że uczniowie
wykazali się bardzo
dobrą wiedzą o od-
nawialnych źródłach
energii i ich znacze-
niu dla środowiska
naturalnego oraz in-

wencją twórczą i pomysłowością w wykona-
niu kalendarzy. 
W konkursie wzięło udział 19 uczniów z klas
VII i VIII. W skład komisji konkursowej weszli
nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i pla-
stycznych oraz wicedyrektor.

Wyniki konkursu: 
i miejsce: Kacper Łukaszyk kl. 7e, 
ii miejsca: Marta Brandyk kl. 8a, Kacper Banach
kl. 7e, Adam Kaczmarek kl. 7c, Adam Kubiak 
kl. 7e i Oliwia Marek kl. 8a, 
iii miejsce: Aleksandra Bielecka kl. 7d.

SP Duszniki

„Cztery pory roku z Oze”
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DUSZNIKI, cz. IV
>>> Olejniczak Walenty 
Rodzice: Szczepan, Anastazja; 
ur. 1898-02-07, Duszniki.
Wstąpił 20 grudnia 1918 r. jako ochotnik do for-
macji powstańczej, z której wyłonił się 1 Pułk
Strzelców Wlkp. Brał czynny udział w walkach
i akcji zbrojnej pod Kcynią, Szkaradowem i Ra-
wiczem. W czasie okupacji pozostał Polakiem
i nie posiadał volkslisty.
>>> Olejniczak Wincenty 
Rodzice: Melchior, Agnieszka; 
ur. 1891-06-30, Duszniki.
Wstąpił z końcem grudnia 1918 r. do drużyny
powstańczej Pniew i brał czynny udział w Po-
wstaniu Wielkopolskim. Walczył w latach 1918-
1919 przy oswobodzeniu Pniew, Lubosza, Kiek-
rza i w większych walkach z Niemcami w Ka-
niowie i Kolnie. W związku z walkami Kaniów -
Kolno awansowany ze starszego szeregowca 
na sierżanta.

>>> Pasieka Franciszek 
Rodzice: Marcin, Maria Szymańska;
ur. 1898-09-30, Duszniki.
Brał udział w walkach pod Pniewami,
Lwówkiem, Walkami, Sempolnem, Lewi-
cami, Łymnicami, Chruśnicą,
Nowym Dworem. Później przy-
dzielony do 4 Kompani 2 Pułku
Strzelców Wielkopolskich. Do-
wódca Oddziału por. Tomas, ppor. ha-
merski, st. sierż. Górny, chor. Intek.
>>> Piątek ignacy 
Rodzice: Franciszek, Marianna; 
ur. 1884-07-30, Duszniki.
Ignacy Piątek brał czynny udział w Powstaniu
Wielkopolskim w Straży Ludowej w powiecie
szamotulskim i na odcinku Pniewy, Kamionna,
Międzychód pod dowództwem por. Sokolnic-
kiego od 15 stycznia do 20 sierpnia 1919 r.
>>> Piechowiak Antoni 
Rodzice: Andrzej, Weronika; 
ur. 1897-12-06, Duszniki.

Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopol-
skim od grudnia 1918 r. do lutego 1919 r.  
W okresie tym walczył w okolicy Kamionnej

i Kolna pod dowództwem por. Krodyka. 
Po zakończeniu powstania zwol-

niony do rezerwy.
>>> Przewoźny Józef 
Rodzice: Antoni, Anna; 
ur. 1892-03-16, Duszniki.

Walczył w Powstaniu Wielkopolskim 
1918/19 r. z bronią w ręku od 1 stycznia do
20 lutego 1919 r. w Kompanii Pniewskiej pod

dowództwem Szymendery, a później Kowal-
czyka. Brał udział  w walkach pod Sierakowem,
Kolińskim Młynem, Kolnem i Międzychodem.
Później został przydzielony do 7 Pułku Strzelców
Wlkp. (61 p.p.).  W Wojsku Polskim pozostawał
do 1920 r.

Źródło: Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Dusznickiej, 

https://tmzd.pl.tl/Odznaczeni.htm

LISTA ODZNACZONYCh WIELKOPOLSKIM KRZYżEM POWSTAńCZYM 

Rozpoczynamy nowy cykl w Informatorze –
GMINA W OBIEKTYWIE. W kolejnych wyda-
niach będziemy publikować zdjęcia zrobio-
ne na terenie gminy Duszniki. Chcemy tym
samym zachęcić mieszkańców do pozna-
wania okolic i terenów gminy, bo jak głosi sta-
re przysłowie „cudze chwalicie, swego nie
znacie”, a na terenie gminy jest wiele urokli-
wych i wartych zobaczenia miejsc. 

Mieszkaniec, który jako pierwszy prześle pra-
widłową informację na temat miejsca na fo-
tografii, otrzyma od redakcji upominek. Przy-
pominamy jednocześnie, że elektroniczne
wydanie Informatora jest zamieszczane na
stronie duszniki.esamorzad24.pl w dniu prze-
kazania papierowych wydań na pocztę.
Odpowiedzi z określeniem miejscowości albo
bliskości jakiegoś charakterystycznego miejs-

ca lub punktu na mapie gminy należy przesłać
na adres e-mail redakcji: informator@duszni-
ki.eu z dopiskiem  „zagadka – maj”. 
Dla osoby, która jako pierwsza prześle po-
prawną lokalizację mamy zestaw upomin-
kowy gadżetów promujących gminę: kubek
emaliowany z grawerem dworku  w Dusz-
nikach i notes formatu B5 oprawiony 
w eko-skórę. 

CZy ZNASZ TO MIeJSCe? 
Fotografie z gminy - rozwiąż zagadkę

GMINA W OBIEKTYWIE


