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W 64. numerze Informatora
Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły wakacje. Dla dzieci to czas odpoczynku
od nauki, dla rodzin czas wspólnie planowanych wyjazdów i urlopów, 
a dla rolników czas wytężonych prac na polach. 
Po wielu miesiącach nauki zdalnej i ograniczeń w swobodnym korzysta-
niu z oferty sportowej i kulturalnej, mamy dla Państwa kilka propozycji, któ-
re powinny sprawić, że początek lata będzie dla wielu mieszkańców opty-
mistyczny.
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury zaprasza dzieci na „Wa-
kacje z biblioteką” w pierwszym pełnym tygodniu lipca. Kulturalne lato roz-
pocznie się koncertem wirtuoza gitary Witka Żuromskiego, a następnie zna-
nej artystki Renaty Przemyk. Spragnionych aktywności sportowej zapra-
szamy na imprezę plenerową  „Dzień aktywności”, wypełnionej treninga-
mi fitness i dla seniorów, a fanów siatkówki – na nocny turniej. Szczegóły
znajdą Państwo na plakatach.
Pierwsze koncerty w tym sezonie już cieszyły mieszkańców w czerwcu. 
Na tarasie budynku Centrum Animacji Kultury wystąpił kwartet smyczkowy
UpBeat Quartet oraz Czesław Mozil. W drugiej połowie czerwca zorgani-
zowano również rajd rowerowy.  W ostatnich tygodniach młodzi sportowcy
trenujący w UKS Olimp zdobyli wiele medali na mistrzostwach woje-
wódzkich i krajowych. Więcej o tych wydarzeniach w relacjach.

Dla par małżeńskich, które obchodziły swoje jubileusze w ubiegłym roku
przygotowano uroczystość, która z uwagi na sytuację epidemiczną nie
mogła się odbyć tradycyjnie jesienią ubiegłego roku. Jubilaci odebrali me-
dale i gratulacje z rąk wójta. Pamiątkowe zdjęcia par można obejrzeć na
kolejnych stronach Informatora.
W aktualnościach informujemy o nowym obowiązku właścicieli nieru-
chomości, związanym ze złożeniem formularza o źródłach ciepła i spala-
nia paliw w budynkach. Zmianie uległy również zasady dofinansowania
w programie „Czyste Powietrze”.  W celu ułatwienia mieszkańcom składa-
nia wniosków w tym programie, urząd uruchomił punkt konsultacyjno-
informacyjny, w którym pracownik pomoże mieszkańcom starającym się
o dofinansowanie wypełnić wszelkie formalności. Zainteresowanych
uzyskaniem dofinansowania prosimy w pierwszej kolejności o kontakt 
telefoniczny z urzędem i umówienie wizyty. Podczas rozmowy pracownik
poinformuje, jakie dokumenty trzeba przygotować i skompletować 
do złożenia wniosku, a następnie wyznaczy termin i godzinę spotkania 
w urzędzie.
Zachęcamy do przeczytania aktualnego wydania Informatora i życzymy
udanych i bezpiecznych wakacji. Kolejne wydanie Informatora ukaże się
we wrześniu.

Zapraszamy do lektury.  
Redakcja

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

16 lipca, 6 i 27 sierpnia (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 

6 i 27 lipca, 17 sierpnia (wtorek)

Podrzewie, Sękowo 1 i 22 lipca, 12 sierpnia (czwartek)

Grzebienisko, Mieściska 21 lipca, 11 sierpnia (środa)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Wierzeja, Wilkowo 7 i 28 lipca, 18 sierpnia (środa)

Sarbia, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 9 i 30 lipca, 20 sierpnia (piątek)

Niewierz, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna 15 lipca, 5 i 26 sierpnia (czwartek)

Redakcja: Emilia Gogołkiewicz-Kołecka (redaktor naczelna), Anna Repak, Joanna Dura, Dorota Walicka, Izabela Starosta.
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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.

Z PRAC RADY GMINY



�

W minionych tygodniach rada Gminy Duszniki obradowała na
dwóch sesjach nadzwyczajnych – 31 maja i  22 czerwca. obie zostały
zwołane z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2021 r. 

W sesji, która odbyła się 31 maja br. uczestniczyło 14 radnych (nieobecny
Tomasz Ćwian). Radni podjęli na niej dwie uchwały zmieniające

budżet gminy na 2021 r. i Wieloletnią Prognozę Finansową.
W sesji 22 czerwca br. wzięło udział 11 radnych (nieobecni: Paweł
Henicz, Grzegorz Pawlak, Marzena Frąckowiak i Andrzej Danielczak). 
Podjęto na niej trzy uchwały w sprawach: zmiany budżetu gminy na
2021 r., zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmiany uchwały
z lipca 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatu Szamotulskiego po-
mocy finansowej w formie dotacji.

Z PRAC RADY GMINY
Sesja Rady Gminy Duszniki 22 czerwca 2021 r

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. 

INFORMACJA 
DYŻURY PRZEWODNICZĄCEGO RADY W LIPCU
Przewodniczący Rady Gminy Duszniki przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg, 

wniosków i petycji w każdy wtorek od 14.00 do 15.30.

W lipcu nie odbędzie się dyżur zaplanowany na 13 i 20 lipca 2021 r.

INFORMATOR GMINY DUSZNIKIaKtuaLnoŚCI
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31 maja br. w Szamo-
tułach odbyło się spot-
kanie z Wojewodą Wiel-
kopolskim michałem
zielińskim, podczas któ-
rego podpisano umowy
na dofinansowanie rea-
lizacji dużych inwesty-
cji drogowych. 

Przebudowa drogi powia-
towej Śmiłowo - Gałowo, 
w kierunku  Śmiłowo - Ja-
strowo wraz z budową ron-
da w miejscowości Jastro-
wo ułatwi komunikację 
z siedzibą powiatu i bę-
dzie ważnym elementem pla-
nowanej obwodnicy Szamotuł. Natomiast prze-
budowa drogi powiatowej na odcinku w m. Śliw-
no ułatwi mieszkańcom bezpieczny dojazd do
zakładów pracy, szkół a także urzędów, instytu-
cji społecznych i kulturalnych mających siedzibę

w Dusznikach, Nowym Tomyślu czy Kuślinie.
Umowy podpisali starostowie powiatów sza-
motulskiego i nowotomyskiego.
Wojewoda Wielkopolski spotkał się również z wój-
tami i burmistrzami gmin i miast z terenu powiatu

szamotulskiego oraz
władzami powiatu.
Gminę Duszniki re-
prezentował wójt Ro-
man Boguś. Rozmo-
wy dotyczyły spraw
bieżących.
Tego dnia, w Muze-
um – Zamek Gór-
ków, Wojewoda
wręczył promesy na
zakup �� wozów
strażackich dla jed-
nostek OSP z terenu
Wielkopolski. Jedną
z jednostek, która
otrzyma nowy wóz

bojowy jest OSP Dusz-
niki. Promesę odebrał Prezes Zarządu Gmin-
nego OSP Andrzej Królik. Wozy strażackie
mają zostać zakupione w �0�1 roku łącznie
za ponad �7 mln zł.

Zdjęcia ze strony www.powiat-szamotuly.pl

Nowy wóz strażacki dla OSP Duszniki i remonty dróg
powiatowych - wizyta Wojewody w Szamotułach

Spotkanie z Wojewodą w Starostwie Powiatowym w Szamotułach

Prezes Zarządu Gminnego ZOSP Andrzej Królik odbiera od Wojewody promesę

aKtuaLnoŚCI

od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub 
zarządca budynków będzie miał obowiązek
złożenia deklaracji do Centralnej ewiden-
cji emisyjności Budynków (CeeB) dotyczącej
źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację będzie można złożyć drogą elek-
troniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub 
w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Duszniki,
ul. Sportowa 1. Formularz jest dostępny pod 
adresem: https://zone.gunb.gov.pl/doku-
menty-do-pobrania/.

Na wysłanie deklaracji właściciele będą mie-
li 12 miesięcy w przypadku budynków już ist-
niejących. W przypadku nowo powstałych
obiektów będzie to termin 14 dni od uru-
chomienia nowego źródła ciepła lub spala-
nia paliw.
Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny
Urząd Nadzoru  Budownictwa (GUNB).

Więcej informacji na stronie GUNB:
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewi-
dencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Nowy obowiązek właścicieli lub zarządców 
budynków lub lokali !!!
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Wycofanie dotacji na kotły węg-
lowe, zwiększenie progów do-
chodowych uprawniających do
podwyższonego poziomu do-
finansowania oraz poszerze-
nie listy kosztów kwalifikowa-
nych o kotły na pellet o pod-
wyższonym standardzie – to
trzy nowości w programie
„Czyste Powietrze”, które za-
czną obowiązywać już od 1 lip-
ca 2021 r.

�Koniec dotacji na piece 
węglowe
Zakup i montaż kotła na węgiel 
w ramach programu „Czyste Po-
wietrze” będzie możliwy tylko do
końca obecnego roku. Zatem, aby
otrzymać dotację wnioskujący
musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć
wniosek o dofinansowanie obej-
mujący kocioł na węgiel, zakupić 
i zamontować to źródło ciepła, 
a dodatkowo potrzebna jest fak-
tura wystawiona do końca bieżące-
go roku (warunek ten nie dotyczy
wniosków złożonych przed datą

wejścia w życie zmian w progra-
mie, czyli przed 1 lipca 2021 r.).

��Wyższe progi dochodowe
Kolejna nowość w „Czystym Po-
wietrzu”, to podwyższenie pro-
gów dochodowych w drugiej
części programu. Zmiana ma na
celu ujednolicenie progów do-
chodowych programów „Czyste
Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki
czemu więcej osób skorzysta 
z podwyższonego poziomu dofi-
nansowania w „Czystym Powiet-
rzu”, czyli otrzyma bezzwrotną

dotację wynoszącą do 37 tys. zł.
Od 1 lipca 2021 r. dla gospodarstw
jednoosobowych próg dochodo-
wy wzrośnie o 229 zł niż obecnie,
czyli do kwoty 2 189 zł. Z kolei dla
gospodarstw wieloosobowych próg
dochodowy podwyższy się o 164 zł
niż obecnie, czyli do poziomu 1 564
zł na osobę.

��Wyższe dotacje na kotły  
na pellet o podwyższonym 
standardzie 
Zgodnie z dotychczasowymi zapi-
sami w programie „Czyste Powiet-

rze”, począwszy od 1 lipca 2021 r.
możliwe będzie ubieganie się 
o wsparcie na zakup i montaż kotła
na pellet o podwyższonym stan-
dardzie. To szansa na dotacje do 
9 tys. zł (nie więcej niż 45% fak-
tycznie poniesionych kosztów) 
w podstawowym poziomie dofi-
nansowania. W podwyższonym
dotacja ta wynosi do 12 tys. zł (nie
więcej niż 60% kosztów).
Szczegóły w tym zakresie określają
załączniki nr 2 i 2a do programu
„Czyste Powietrze”, dostępne na
stronie czystepowietrze.gov.pl
(zakładka Weź dofinansowa-
nie/Czyste Powietrze, materiały do
pobrania), gdzie w poz. nr 12 mowa
jest o zakupie i montażu kotła 
na pellet drzewny z automatycz-
nym sposobem podawania paliwa,
o obniżonej emisyjności cząstek
stałych o wartości ≤ 20 mg/m3. 

Źródło: Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Poznaniu 

Nowości w programie „Czyste Powietrze”
- od 2022 r. koniec dotacji na piece węglowe

Od lipca w Urzędzie Gminy Duszniki działa punkt konsultacyjny programu
„Czyste Powietrze”. Jego celem jest ułatwienie mieszkańcom gminy apli-
kowania o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” 
nawymianę kotłów grzewczych czy prac termomodernizacyjnych.

W punkcie będzie można uzyskać wszelkie informacje i pomoc 
w założeniu konta na portalu beneficjenta oraz w przygotowaniu
i złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Mieszkańców, którzy chcą skorzystać z konsultacji, prosimy 
o kontakt telefoniczny z pracownikiem urzędu pod nr 61 �9 19 075
wew. 1��. W trakcie rozmowy telefonicznej zostanie ustalony termin
wizyty w urzędzie. Pracownik przekaże również informację o doku-
mentach, które są niezbędne, aby móc skorzystać z dofinansowania. 

Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”
Tel. 61 �9 19 075, wew. 1��

Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1 w Dusznikach

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu
„Czyste Powietrze” w urzędzie
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W uroczystości udział
wzięli: Jubilaci, Roman
Boguś – Wójt Gminy 
z małżonką, Marek Lisz-
kowski - Przewodniczący
Rady Gminy z małżonką,
Justyna Kaczmarczyk –
Skarbnik Gminy z małżon-
kiem, Tadeusz Zimny – Za-
stępca Wójta,  Danuta Dolemba-
Parzybut – Sekretarz  Gminy, Ale-
ksandra Kubiak - Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego i Jacek Lichocki – Zastępca Kie-
rownika USC. O oprawę muzyczną Jubileuszu
zadbał Mirosław Bździel.

Pary małŻeńSKIe oBChoDząCe 
JuBILeuSz W 2020 roKu:

50-lecie pożycia małżeńskiego:
Maria i Kazimierz Augustynek z Dusznik, Ha-
lina i Zbigniew Błaszyk z Dusznik, Jadwiga
i Władysław Błaszyk z Kunowa, Jadwiga
i Zdzisław Kaczor z Brzozy, Elżbieta i Zdzisław
Kamieniczni z Sękowa, Irena i Jan Kofel z Sę-
kowa, Halina i Stanisław Korpik z Dusznik, Róża
i Bolesław Kostrzewscy z Podrzewia, Danuta
i Tadeusz Kowalczyk z Dusznik, Teresa i Zyg-
fryd Krauze z Dusznik, Stefania i Henryk Leś-
niczak z Wilkowa, Maria i Wacław Matuszak 

z Młynkowa, Teresa
i Henryk Niego-
lewscy z Podrze-
wia, Janina i Eu-
geniusz Nowak 
z Podrzewia, Kry-

styna i Jan Nowak
z Wilkowa, Teresa 

i Marian Pawlak 
z Dusznik, Danuta i An-

drzej Pawlik z Dusznik,
Anna i Ryszard Rackowiak 

z Grzebieniska, Elżbieta i Jerzy Sidortszuk
z Dusznik, Łucja i Józef Szulc z Dusznik, Anie-
la i Kazimierz Świerkiel z Kunowa, Gabriela 
i Stefan Wieczorek 
z Podrzewia, Rena-
ta i Kazimierz Za-
niewscy z Podrze-
wia, Kazimiera i Jan
Ziędalscy z Wilko-
wa.

55-lecie pożycia
małżeńskiego:
Włodzimiera i Jan
Czeszyńscy z Dusz-
nik, Jadwiga i Ste-
fan Deryło z Grze-
bieniska, Krystyna 
i Bogusław Dziam-

scy z Ceradza Dolnego, Teresa i Czesław Łama-
szewscy z Dusznik, Bogumiła i Jerzy Przewoźni
z Sędzin, Mirosława i Eugeniusz Szwedek 
z Dusznik.

60-lecie pożycia małżeńskiego:
Maria i Stanisław Górka z Ceradza Dolnego, Ire-
na i Teodor Wawrzynowicz z Wilkowa.

65-lecie pożycia małżeńskiego:
Stanisława i Marian Michalscy z Sarbii.

Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy,
życzymy długich i pogodnych lat życia w jak
najlepszym zdrowiu, zadowoleniu i wzajem-
nej miłości. USC Duszniki

Złote, Szmaragdowe, Diamentowe
i Żelazne Gody 2020

W sobotę 12
czerwca br. w restaura-

cji malibu  w Sękowie odbyła
się niecodzienna uroczystość 

– złote, Szmaragdowe, Diamentowe
i Żelazne Gody par obchodzących 

jubileusz w 2020 roku. medale za Długo-
letnie Pożycie małżeńskie, kwiaty, 

życzenia i upominki dostojni Jubilaci
otrzymali z rąk Wójta Gminy romana

Bogusia i Przewo-dniczącego
rady Gminy marka 

Liszkowskiego.
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niedzielne wy-
darzenie kultu-
ralne, które zor-
ganizowała dla
mieszkańców
gminy i nie tyl-
ko, Biblioteka
Publiczna i Cen-

trum animacji Kultury 
w Dusznikach stanowiło
muzyczno-liryczną podróż,
w której przewodnikiem
był  polsko-duński artys-
ta, były juror i wieczny ma-
rzyciel - Czesław mozil. 

Połączenie monodramu, stand-upu i koncertu stanowiło słodko-gorzką,
ale jednocześnie zabawną opowieść o patriotyzmie, emigracji i ojczyźnie,
a także o codziennym życiu artysty.

Czesław Mozil solo
INFORMATOR GMINY DUSZNIKI reLaCJa z ...
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W tegorocznej odsłonie zaprezentował się 
w repertuarze „tanecznym”. Można było

usłyszeć m.in. „Mambo no.5”, „Livin la Vida loca”,
„Zatańczysz ze mną jeszcze raz”, „Twist again”
czy „Niech żyje bal”. Połączenie brzmienia

instrumentów smyczkowych z muzyką kla-
syczną i współczesną było wyśmienitą ucztą
i dla ciała i dla ducha. 

upBeat Quartet w Dusznikach 

Piękny plener, muzyka i one – cztery
utalentowane kobiety. tak właśnie
wyglądał niedzielny koncert  w Dusz-
nikach zorganizowany przez Biblio-
tekę Publiczną i Centrum animacji
Kultury. upBeat Quartet już po raz
trzeci wystąpił dla mieszkańców na-
szej gminy.
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W upalne niedzielne popołudnie 20 czerw-
ca br. odbył się rajd rowerowy pod
hasłem „Poznajemy Gminę Duszniki”. 

Wysokie temperatury i fale upałów panujące
w naszym kraju nie odstraszyły miłośników
dwóch kółek. Po omówieniu trasy i zasad
poruszania się po drogach, punktualnie 
o godzinie 14:00 uczestnicy ruszyli poznawać
gminę. W trakcie 30-kilometrowej wycieczki

nie zabrakło czasu na odpoczynek i koniecz-
ne nawodnienie się. 
Meta wycieczki znajdowała się na polanie
„Czarny Bocian” w dusznickim lesie. Tutaj ro-
werzyści mogli odpocząć, wypić kawę i her-
batę oraz zjeść coś słodkiego.  Wszystko po to,
by zebrać siły na kolejne wyzwanie. Dla
uczestników rajdu przygotowany został test
wiedzy na temat Gminy Duszniki. Po jego
ukończeniu nadszedł czas na smażenie kiełba-
sek i zasłużony odpoczynek. W tym czasie or-
ganizatorzy sprawdzili testy, a następnie

ogłosili wyniki. Najlepiej znającymi naszą
gminę okazali się Monika i Remigiusz z Dusz-
nik. Na koniec wszyscy otrzymali drobne
upominki oraz pamiątkowe medale. Dzięku-
jemy za wspólnie spędzony aktywnie czas i za-
praszamy na kolejne imprezy sportowe. 

AKTYWNIE I EDUKACYJNIE
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Dyrekcja i nauczyciele Szkoły
Podstawowej w Grzebienisku
przygotowali dla uczniów pre-
zent z okazji Dnia Dziecka 
- chodnikową śmiecho-ścieżkę. 

Autorem projektu jest pedagog Iza-
bela Uniejewska, którą przy wy-
konaniu ścieżki wsparli nauczy-
ciele: Karolina Jankowska, Paulina
Tepper i Mikołaj Małolepszy. Ma-
lowanie chodnika wykonywali po
pracy w komisjach, w trakcie
dwóch dni egzaminów klas
ósmych. Specjalne  farby  do  be-

tonu zafundowała Rada Rodzi-
ców.
31 maja br. dyrektor szkoły Lucy-
na Krajewska przecięła wstęgę,
oficjalnie otwierając ścieżkę. Jej
autorzy mają nadzieję, że po
długich miesiącach lockdownu
uczniowie szkoły aktywnie i z ra-
dością będą korzystać z tej długiej
trasy wypełnionej labiryntami 
i innymi wesołymi wyzwaniami.

Chodnikowa „śmiecho-ścieżka” w Grzebienisku

W czerwcu Warsztat terapii zajęciowej 
w Dusznikach dwa razy odwiedził Pan to-
masz Drab – mistrz Świata, europy i Polski
we fryzjerstwie. uczestnicy mogli poznać
historię Pana tomka, pełną pasji i sukcesów,
ale i momentów trudnych, które go 
doświadczyły. 

Nie zabrakło motywujących słów na temat rea-
lizacji marzeń, i pogody ducha, tak ważnej w dro-
dze do celu. Oczywiście można było podejrzeć
mistrza przy pracy, bowiem trzy panie i czworo
panów miało przyjemność zostać obsłużonym
przez tego znakomitego fryzjera.

Mistrz fryzjerstwa w WTZ
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Przez cały rok szkol-
ny dzieci ze szkoły
podstawowej w Pod-
rzewiu zbierały na-
krętki plastikowe.
uczyły się, że można
pomagać na wiele
sposobów i że nawet
przy małym wysiłku
można uczynić wiele
dobrego. zebrane
kapsle dzieci wraz 

z nauczycielami zaniosły do serduszka na nakręt-
ki i razem wrzuciły je do pojemnika. Dzieci połączyły
działalność dobroczynną z działalnością ekolo-
giczną. 

Dzieci ze szkoły w Podrzewiu pomagają

Dzieci z  grupy 5 i 6-latków przedszkola 
w Sędzinku przez wiele tygodni przygo-
towywały się do przedstawienia pt. ''Kró-
lewna  Śnieżka i siedmiu krasnoludków''. 

Spektakl odbył się 26 maja i dedykowany był
rodzicom, którzy otrzymali nagranie przed-
stawienia. Przygotowaniem dzieci, tekstów,

piosenek, tańców i dekoracji zajęła się wycho-
wawczyni grupy Pani Adrianna z pomocą Pani
Anny.

Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków w Sędzinku

reLaCJa z ...
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Lekkoatletki z uKS olimp Duszniki tego-
roczny sezon startowy rozpoczęły od mi-
tyngów okręgowych w Poznaniu 8 maja
oraz w Żerkowie 22 maja. Celem tych star-
tów było szlifowanie dyspozycji przed naj-
ważniejszymi w pierwszej części sezonu
zawodami rangi mistrzowskiej.

Najciekawszymi wynikami na tych mityngach
były rekordy życiowe w rzucie oszczepem 600
g (seniorskim) dwóch naszych najlepszych
oszczepniczek, uzyskane na zawodach w Żer-
kowie. Michalina Tyczyńska zwyciężyła z wy-
nikiem �0,�5 m, natomiast drugie miejsce
zajęła Alicja Migdałek uzyskując �7,50 m.
Po tych mityngach zawodniczki wystartowały
w zawodach rangi mistrzowskiej. 26 maja
cztery dziewczęta z Dusznik wystartowały 
w Pile w Mistrzostwach Wielkopolski LZS w ka-
tegorii U18 i U20. Impreza przebiegała przy pa-
dającym deszczu, co miało duży wpływ na
osiągane wyniki. W rzucie oszczepem U�0
złoty medal wywalczyła Michalina Tyczyń-
ska, która w tych trudnych warunkach 
atmosferycznych uzyskała bardzo dobry
wynik - �0,�0 m. Srebrny medal w tej kon-
kurencji wywalczyła Alicja Migdałek z wyni-

kiem ��,�0 m. W rzucie oszczepem U1�
srebrny medal wywalczyła Wiktoria Kosio-
rek z wynikiem ��,97 m. W rzucie dyskiem
U�0 złoty medal wywalczyła Zuzanna 
Tyczyńska z wynikiem ��,�� m. 
Od 4 do 6 czerwca odbywały się w Słubicach
Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS U18 i U20
w lekkoatletyce. Zawody te były niezwykle sil-
nie obsadzone ze względu na udział zawodni-
ków z czołówki list krajowych, którzy także
szukali swoich szans na uzyskanie minimów 
na najważniejsze w tym roku imprezy europej-
skie i światowe. W mistrzostwach wzięło udział
ponad 700 zawodników i zawodniczek ze 116
klubów reprezentujących 13 województw.
Do bardzo silnej reprezentacji województwa
wielkopolskiego powołane zostały 3 zawod-
niczki UKS Olimp Duszniki, specjalizujące się 
w rzucie oszczepem.
W kategorii U�0 (oszczep 600g) znakomity
występ zanotowała Michalina Tyczyńska,
zdobywając brązowy medal z nowym re-
kordem życiowym - �0,95 m. Druga z na-
szych zawodniczek, Alicja Migdałek, rzu-
cając ��,50 m zajęła 9. miejsce i nie dostała
się do ścisłego finału. W kategorii juniorek

młodszych (U1�, oszczep 500g) dużą nie-
spodziankę sprawiła Wiktoria Kosiorek,
która również wywalczyła brązowy medal 
z wynikiem ��,�� m, poprawiając swój 
rekord życiowy o blisko � m. 

Warto podkreślić, że w końcowej klasyfikacji
mistrzostw, zarówno w klasyfikacji medalowej
jak i punktowej, I miejsce zajęła reprezentacja
Wielkopolski.

Tekst i zdjęcia: UKS Olimp

Medale lekkoatletek UKS Olimp Duszniki 
w mistrzostwach wojewódzkich i krajowych

Zuzanna Tyczyńska (złoto) na podium Mistrzostw Wielkopolski w Pile

Wiktoria Kosiorek (brąz) na podium Mistrzostw 
Polski w Słubicach (pierwsza od lewej)

Medalistki z UKS Olimp na Mistrzostwach 
Wielkopolski w Pile

Michalina Tyczyńska z brązowym medalem Mist-
rzostw Polski w Słubicach

Michalina Tyczyńska (złoto) i Alicja Migdałek
(srebro) na Mistrzostwach Wielkopolski w Pile

Oszczepniczki z Dusznik

reLaCJa z ...
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DUSZNIKI, cz.VI – ostatnia
Wieczorek Franciszek 
Rodzice: Franciszek, Konstancja; ur. 1900-09-28,
Duszniki. Brał czynny udział z bronią w ręku 
w Powstaniu Wielkopolskim od 6 stycznia do lu-
tego 1919 r. w okolicy Miedzichowa, Sempolna,
Czarnkowa i Szubina. Po zakończeniu powsta-
nia został zwolniony do rezerwy. 

Zawiasa Antoni 
Rodzice: Michał, Katarzyna; ur. 1898-12-18,
Duszniki. Brał czynny udział w Powstaniu Wiel-
kopolskim od 3 stycznia do 20 lutego 1919 r.  Wal-
czył z bronią w ręku pod dowództwem por.
Klemczaka w okolicy Kcyni, Żnina, Szubina, Pa-
terka. Po zakończeniu powstania pozostał 
w służbie wojskowej Wojska Polskiego od 20 lu-
tego 1919 r. do maja 1921 r., a następnie został
zwolniony ze służby jako szeregowiec. 

GRZEBIENISKO, cz. I
Bręczewski Antoni  
Rodzice: Andrzej, Marianna; ur. 1891-05-28,
Grzebienisko. Brał udział w Powstaniu Wielko-
polskim z bronią w ręku w okresie od 2 stycz-
niado 20 lutego 1919 r. 10 stycznia 1919 r. wal-
czył w składzie kompanii szamotulskiej pod do-
wództwem por. Franciszka Przybylskiego 

o zdobycie Czarnkowa, a następnie o zdoby-
wanie miejscowości Gulcz, Rosko i Wrzeszczy-
na na odcinku nadnoteckim. 4 lutego 1919 r.
pierwszy pluton kompanii szamotulskiej wyparł
nieprzyjaciela z Wrzeszczyny, zdobywając przy
tym 11 szt. broni CKM, 2 kuchnie polowe
i pojmując 21 jeńców. 7 lutego 1919 r. od-
bita została utracona Wrzesz-
czyna, która odtąd po-
została po polskiej stro-
nie. Dzięki zwycięs-
twu pod Wrzesz-
czyną ofensywa
niemiecka na od-
cinku Rosko została
zatrzymana. Po za-
kończeniu powsta-
nia Antoni Brę-
czewskipozostał 
w służbie czynnej
Wojska Polskiego do 
20 października 1920 r.

Górny Józef 
Rodzice: Józef, Antonina; ur. 1891-03-
02, Grzebienisko. Brał udział w Powstaniu Wiel-
kopolskim z bronią w ręku w okresie od 
5 stycznia do 20 lutego 1919 r. Walczył w skład-
zie kompanii bukowskiej pod dowództwem por.
Franciszka Szulca o zdobycie Łomnicy, Nowego

Dworu i Nowej Wsi na froncie zachodnim pod
Zbąszyniem, gdzie toczyły się silne walki w lu-
tym 1919 r. Po zakończeniu powstania po-
został w służbie czynnej Wojska Polskiego do 28
grudnia 1920 r.

Górski Kazimierz 
Rodzice: Józef, Maria; ur. 1894-02-

06, Grzebienisko. Brał udział
w Powstaniu Wielkopol-
skim z bronią w ręku od 15

stycznia do 15 września 
1919 r. w Straży Ludowej

pod dowództwem Dąbrow-
skiego na odcinku Gaj Wiel-
ki - Grzebienisko. Pełnił
służbę wartowniczą w miejs-

cowościach zamiesz-
kałych przez Niemców
i równocześnie pełnił

służbę nadzorczą na placówce 
w Grzebienisku. W 1920 wstąpił do pracy

w administracji pocztowej w Szamotułach
i kolejno pracował w Pniewach, Trze-
mesznie, Mogilnie i Poznaniu do 1939 r. 
W grudniu 1939 r. został wysiedlony do

Częstochowy, gdzie również pracował w swo-
im zawodzie. 

Źródło: Towarzystwo Miłośników Ziemi Dusznickiej,
https://tmzd.pl.tl/Odznaczeni.htm

HISTORIA

LISta oDznaCzonyCh WIeLKoPoLSKIm KrzyŻem PoWStańCzym 

Mieszkaniec, który jako pierwszy prześle pra-
widłową informację na temat miejsca na foto-
grafii, otrzyma od redakcji upominek. Przypo-
minamy jednocześnie, że elektroniczne wydanie

Informatora jest zamieszczane na stronie dusz-
niki.esamorzad24.pl/ w dniu przekazania pa-
pierowych wydań na pocztę.
Odpowiedzi z określeniem miejscowości albo bli-

skości jakiegoś charakterystycznego miejsca
lub punktu na mapie gminy należy przesłać na
adres e-mail redakcji: informator@duszniki.eu
Dla osoby, która jako pierwsza prześle poprawną
lokalizację mamy zestaw upominkowy gadżetów
promujących gminę: kubek emaliowany z gra-
werem dworku w Dusznikach i notes formatu B5
oprawiony w eko-skórę. 

CZy ZNASZ TO MIEJSCE? 
Fotografie z gminy - rozwiąż zagadkę

rozwiązanie zagadki z 63. wydania
Informatora

Fotografia przedstawiała przydrożną ka-
pliczkę w Dusznikach przy drodze polnej
prowadzącej od ulicy Powstańców Wiel-
kopolskich do lasu. Droga ta jest przez wie-
lu rdzennych mieszkańców wsi nazywana
Gogolewką.

Pierwszą prawidłową odpowiedź przesłała
Pani Daria Sieińska z Dusznik. Gratulu-
jemy i dziękujemy wszystkim mieszkań-
com, którzy przesyłali odpowiedzi.
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