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INFORMATOR GMINY DUSZNIKI OD REDAKCJI

W 65. numerze Informatora
Wakacje za nami. Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim nowe obo-
wiązki, zajęcia i aktywności. Pozostajemy jednak na chwilę jeszcze w wa-
kacyjnym nastroju. Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury przy-
gotowały latem dla mieszkańców wiele kulturalnych propozycji: koncert
Renaty Przemyk, Witolda Żuromskiego, warsztaty taneczne i koncert tan-
ga w starym kościele ewangelickim, wieczorne kino pod chmurką oraz
zajęcia i spektakle teatralne dla dzieci. Wakacje zakończyliśmy imprezą
dożynkową w znanej i lubianej formule - z obrzędem dożynkowym, wy-
stępami muzycznymi i zabawą taneczną na zakończenie. O tym, co działo
się w lipcu i w sierpniu w Dusznikach i innych miejscowościach przeczy-
tają Państwo w relacjach, do których serdecznie zapraszamy.
Minione dwa miesiące to był również czas intensywnych prac i realizacji
inwestycji zaplanowanych na ten rok. W aktualnościach informujemy 
o tym, co się działo i nadal dzieje się w obiektach i na drogach gminnych.
Wszystkim mieszkańcom przypominamy o obowiązku spisania się 

w Narodowym Spisie Powszechnym. Spis potrwa tylko do końca 
września! Każdy z dorosłych mieszkańców ma obowiązek spisania siebie
i członków rodziny, z którymi mieszka. Gminne Biuro Spisowe przy urzę-
dzie przygotowało kilka możliwości dla tych mieszkańców, którzy z różnych
powodów nie chcą bądź nie mogą spisać się samodzielnie przez Inter-
net. Zachęcamy do jak najszybszego spisania się, bo nadal niemal
połowa mieszkańców nie wypełniła obowiązku spisowego.
We wrześniu wracają stałe zajęcia sportowe – treningi dla seniorów oraz
„Trenuj z nami”. Zapraszamy wszystkich, którzy lubią ruch i regularną ak-
tywność sportową i nie chcą dać się pokonać jesiennej chandrze.
BPiCAK zaprasza mieszkańców na spektakl teatralny „Tysiąc franków Nor-
wida” oraz koncert Stanisławy Celińskiej - aktorki, której większości 
z nas nie trzeba przedstawiać. Tym razem wystąpi ona w roli pieśniarki 
z utworami ze swojej płyty „Jesienna”- bardzo osobistej i przesyconej miłoś-
cią, pragnieniami oraz tęsknotami. Ten koncert to również opowieść o tym,
że „wrzesień też bywa słoneczny".

Zapraszamy do lektury.  

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH 
I SEGREGOWANYCH NA TERENIE GMINY DUSZNIKI WE WRZEŚNIU 2021

MIEJSCOWOŚĆ DATA
Duszniki ulice: Broniewskiego, Chełmińska, Graniczna, Jakubowska, Jana Pawła II, Jaśminowa, Kolejowa, Leśna,
Lipowa, Łąkowa, Nagietkowa, Niewierska, Nowotomyska, Ogrodowa, Orzechowa, Parkowa, Podrzewska, Polna,
Radosna, Różana, Słoneczna, Storczykowa, Św. Floriana, Wiosenna 

17 września (piątek)

Chełminko, Duszniki ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowska, Grabowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Klonowa, Kłoso-
wa, Kościelna, Młynkowska, Nowa, Os. Wyzwolenia, Piękna, Podgórna,Powstańców Wlkp., Sportowa, Stawna, Sza-
motulska, Wąska, Wierzbowa 

28 września (wtorek)

Podrzewie, Sękowo 23 września (czwartek)

Grzebienisko, Mieściska 22 września (środa)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Wierzeja, Wilkowo 29 września (środa)

Sarbia, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 10 września (piątek

Niewierz, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna 16 września (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.

Urząd Gminy Duszniki informuje
15 września (środa) upływa termin płatności III raty podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Od 13 października 2021 r. (środa) wysokość kosztów upomnienia o niezapłaceniu opłaty za odbiór odpadów 
czy podatków będzie wynosić 16 zł. W związku z tym, przypominamy i zachęcamy 

do terminowego regulowania należności wobec gminy. 
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W okresie wakacyjnym Rada Gminy Dusz-
niki obradowała na czterech sesjach. Dwie
z nich odbyły się 30 czerwca, następne 27
lipca i 19 sierpnia.

Pierwsza sesja 30 czerwca - absolutoryjna 
- była jedną z najważniejszych w roku, a jej
głównym celem było udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Duszniki, czyli zatwierdzenie rea-
lizacji uchwalonego przez Radę budżetu za
2020 rok. Na tej sesji radni podjęli również de-
cyzję o udzieleniu wotum zaufania dla Wójta, któ-
re jest oceną jego bieżącej działalności. Udział 
w tej sesji wzięło 14 radnych, nieobecna była rad-
na Justyna Bachorz. Wotum zaufania zostało

uchwalone dziewięcioma głosami  „za”. Kolejnym
krokiem było głosowanie nad zatwierdzeniem
sprawozdania finansowego za 2020 r., które było
wcześniej przedmiotem analizy przez Regionalną
Izbę Obrachunkową w Poznaniu - organ nad-
zorujący gospodarkę finansową gminy. RIO po-
zytywnie oceniło wykonanie ubiegłorocznego
budżetu, natomiast radni jednogłośnie zagłoso-
wali za jego zatwierdzeniem. Ostatnim i naj-
ważniejszym punktem tej sesji było głosowanie
nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy
Duszniki. Większość radnych zagłosowała za przy-
jęciem uchwały (10 głosów „za” przy 4 wstrzy-
mujących się).
Tuż po sesji absolutoryjnej odbyła się kolejna, 43.

sesja, na której radni podjęli 9 uchwał w nastę-
pujących sprawach:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Duszniki na lata 2021- 2030
- zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki
na 2021 r.
- wzoru wniosku o przyznanie dodatku miesz-
kaniowego oraz wzoru deklaracji i dochodach
gospodarstwa domowego
- przystąpienia do sporządzenia planu zagos-
podarowania przestrzennego dla działki w Sę-
dzinku
- sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 
w Dusznikach (2 uchwały)
- zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu
- zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia pla-
nu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
- rozpatrzenia wniosku.
W lipcowej 44. sesji (27.07) uczestniczyli 
wszyscy radni. Podjęto na niej 6 uchwał w spra-
wach:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Duszniki na lata 2021- 2030
- zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki
na 2021 r.
- rozpatrzenia skargi
- przekazania skarg do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji (3 uchwały).

W sierpniowej 45. sesji (19.08) wzięło udział 11
radnych (nieobecni radni: Justyna Bachorz, Pa-
weł Henicz, Adam Nowak i Marek Liszkowski).
Podjęli oni 5 uchwał w sprawach:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Duszniki na lata 2021-2030
- zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki
na 2021 r.
- rozpatrzenia skarg (3 uchwały).

Z prac Rady Gminy

Gratulacje dla Wójta Gminy Duszniki po uchwaleniu absolutorium

Fundusz sołecki 2022 - zebrania wiejskie
We wrześniu w sołectwach Gminy Duszniki odbywają się zebrania wiejskie, których
celem jest wybór przez mieszkańców zadań do realizacji w 2022 r. w ramach 
tzw. funduszu sołeckiego.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w zebraniu w swojej miejscowości. 
O dacie zebrania informują sołtysi na tablicach wiejskich, a szczegółowy harmonogram
wszystkich zebrań jest zamieszczony i aktualizowany na stronie gminnej, www.duszniki.eu.

PODziękOwanie
Organizatorzy Dożynek Gminnych 2021 - wójt Gminy Duszniki oraz Biblioteka Publiczna i Centrum animacji kultury 

składają serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji święta plonów 28 sierpnia 2021 r. w Dusznikach:

Bartkowi Stopie, Tadeuszowi Stopie, Markowi Stopie, zbigniewowi Ślisińskiemu, 
Pawłowi Musiałowi i Maciejowi Mieżyńskiemu - za udostępnienie maszyn rolniczych,

Sławomirowi napierale - za piękne kwiaty zdobiące dożynkową scenę,
Piotrowi Bździelowi - za pomoc w budowie dożynkowej scenerii.  
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W lipcu br. rozpoczęły się prace remontowe w budynku starego
przedszkola, należącym do szkoły podstawowej w Dusznikach.
Po otwarciu nowego przedszkola przy ul. Kolejowej, dwie sale
lekcyjne na parterze starego budynku nadal służyły kilku 
rocznikom najmłodszych uczniów szkoły. Przeprowadzenie
kompleksowego remontu parteru budynku jest konieczne, aby
zapewnić miejsce dla grupy najmłodszych dzieci przyjętych 
w tym roku do przedszkola w Dusznikach. Docelowo jednak pla-
nuje się w następnych latach przenieść tam grupy sześciolat-
ków.

Prace remontowe obejmują przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej
i centralnego ogrzewania, montaż pieca oraz remont pomieszczeń, 
w tym między innymi wymianę posadzek i podłóg, drzwi wewnętrz-
nych, przygotowanie, a następnie malowanie ścian i sufitów. Ważnym
elementem będzie przygotowanie zaplecza kuchennego, umożli-
wiającego wydawanie posiłków. Wykonawcą tej inwestycji jest firma

Remstal z Dusznik, a na jej realizację zaplanowano 445 tys. zł. Remont
powinien się zakończyć do końca września.
Na początku września, na placu zakładu komunalnego w Dusznikach,
został postawiony garaż dla samochodu zakupionego pod koniec
ubiegłego roku przez Gminny Zespół Oświatowy. Auto jest  wykorzy-
stywane do dowozów dzieci i młodzieży do szkół. Potrzebne było jed-
nak bezpieczne miejsce do jego garażowania. Garaż wykonany jest 
z blachy z otynkowaniem i bramą. Wykonała go firma Hetman z Bytomia
za 13,5 tys. zł.    

inweSTyCje i reMOnTy W OśWIACIe

AKTUALNOŚCI
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Przebudowa ulicy Na Wzgórzu w Wilczynie to jedna z wielu 
inwestycji drogowych, które są realizowane na terenie Gminy
Duszniki w tym roku. Inwestycja ta została już ostatecznie
odebrana 26 sierpnia. Łączna kwota robót wyniosła 107.145 zł.
Prace polegały na przebudowie pasa drogowego na długości 
97 mb poprzez wykonanie nawierzchni jezdni, opaski i zjazdów 
z kostki brukowej betonowej. Wykonawcą tej inwestycji była
firma Renomex z Dusznik.

W Podrzewiu rozpoczęły się roboty drogowe na ulicy św. Floriana. 
Inwestycja polega na przebudowie pasa drogowego długości 140 m.
Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z kostki ażurowej betonowej
typu eKO, a nawierzchnia opasek i zjazdów z kostki zwykłej pełnej be-
tonowej. Wykonawcą tej inwestycji jest również firma Renomex z Dusz-
nik. Koszt inwestycji w umowie został określony na 154.000 zł.
Kolejnym przedsięwzięciem, które jest obecnie w trakcie realizacji,jest
przebudowa nawierzchni ulicy Kościelnej w Dusznikach wraz z od-
wodnieniem. Wykonawcą tych robót jest Zakład Drogowo-Budowla-
ny NOJAN Jan Nowak z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim. Prze-
budowa nawierzchni polega na wykonaniu nawierzchni jezdni 
z kostki brukowej w obszarze wokół kościoła parafialnego, miejsc po-
stojowych, zjazdów oraz opasek i chodników. Zostanie również wy-
konane odwodnienie z kanalizacją deszczową. Inwestycja powinna 
zostać wykonana do końca października br. Koszt tej inwestycji 
określono w umowie na 660.436 zł.

W sierpniu br. trwały prace remonto-
we schodów zewnętrznych do sali
sportowej przy ul. Broniewskiego 
w Dusznikach. Remontowano schody
przy wejściu głównym do sali spor-
towej, bocznym oraz tylnym. W zakres
robót wchodziła rozbiórka istniejących
schodów, wykonanie odpowiedniej
podbudowy, a następnie schodów 
z kostki brukowej wraz z podjazdem
dla inwalidów oraz w przypadku stop-
ni przy wejściu głównym poprawa na-
wierzchni wokół schodów w celu lep-
szego odprowadzenia wody de-
szczowej.  Wykonawcą inwestycji była
firma e-ReNT Mariusz Drasik, a koszt 
remontu wyniósł 47.600 zł. Wkrótce 
zostanie również uzupełniona opas-
ka tynkowa, co poprawi estetykę 
budynku.

Gmina realizuje kolejne inwestycje

Schody przy sali sportowej w Dusznikach

ul. Kościelna w Dusznikachul. Kościelna w Dusznikach

ul. Na Wzgórzu w Wilczynie

Schody przy sali sportowej 
w Dusznikach 
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Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji
Kultury w Dusznikach przeprowadzi mo-
dernizację systemu informatycznego bib-
lioteki oraz zainstaluje przy budynku stację
napraw rowerów wraz ze stojakami. Inwe-
stycje te zostaną zrealizowane dzięki wspar-

ciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, 
w ramach programu „WzMOCnij swoje oto-
czenie”.

Nowy system informatyczny usprawni proces
udostępniania zbiorów bibliotecznych, inwenta-
ryzację księgozbioru, a także skróci czas obsługi czy-
telników. Dodatkowo zakupione zostaną zestawy
klocków Lego, które będą wykorzystywane w trak-
cie zajęć z robotyki przeprowadzanych w instytucji.

Na realizację celu przeznaczono 20 000 zł.
Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera 
lokalne inicjatywy związane z aktywizacją
społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni pub-
licznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa
mieszkańców. Więcej informacji o działalności Pol-
skich Sieci elektroenergetycznych i programie
„WzMOCnij swoje otoczenie”, przeczytać można
na stronach www.raport.pse.pl i www.wzmoc-
nijswojeotoczenie.pl.

BPiCAK w Dusznikach z nowymi
inwestycjami dzięki wsparciu PSe

W czerwcu dusznicka biblioteka rozpo-
częła realizację Projektu „Liga eSzkoła”. 

W ramach tego projektu pracownik biblioteki
weźmie udział w szkoleniach z programowania
i obsługi robotów LeGO® SpikePrime oraz e-Ci-
tizen eCDL. Zdobytą przez niego wiedzę i umie-
jętności zostaną wykorzystane do organizacji 
i przeprowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą
w wieku 10-18 lat. 

Zajęcia prowadzone będą w „projektowym la-
boratorium robotyki”, w które wyposażona zos-
tała biblioteka: roboty programowalne LeGO®
SpikePrime, mata konkursowa FIRST® LeGO® Lea-
gue Challenge wraz z klockami do budowy mo-
deli i przeszkód, notebooki, tablety. Udział w za-
jęciach będzie bezpłatny. O szczegółach rekru-
tacji BPiCAK poinformuje wkrótce.
Projekt Liga eSzkoła jest współfinansowany ze
środków europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne roz-
wiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. 

Projekt „Liga eSzkoła” w BPiCAK

2 września br. Wójt Roman Boguś uro-
czyście wręczył akt nadania stopnia awan-
su zawodowego nauczyciela mianowa-
nego Magdalenie Śródeckiej, zatrudnio-
nej w Szkole Podstawowej w Dusznikach
i w Zespole Przedszkoli w Dusznikach.
W uroczystości wzięli również udział 
dyrektorzy szkół i zespołu przedszkoli 
z terenu gminy, wizytator Kuratorium
Oświaty w Poznaniu i Kierownik Gmin-
nego Zespołu Oświatowego. 

To jednak nie jest jedyny awans nauczycieli 
z naszych gminnych szkół. Monika Grądalska,
zatrudniona w Szkole Podstawowej w Grze-
bienisku, uzyskała 22 lipca br. stopień awan-
su zawodowego nauczyciela dyplomowane-
go od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Dwóch nauczycieli szkoły w Grzebienisku:
Alicja Stachowiak i emilia Zienkiewicz,
będących na początku swojej zawodowej

drogi, uzyskało stopnie nauczycieli kontrak-
towych. Ten pierwszy stopień awansu zawo-
dowego nadaje dyrektor szkoły. Taki sam sto-
pień awansu zawodowego uzyskała Wioletta
Wika-Nagadowska ze szkoły w Dusznikach.
Awanse nauczycieli to nie jedyne decyzje

podjęte w ostatnim czasie w gminnej oświa-
cie. 31 sierpnia br. Wójt Roman Boguś po-
wierzył stanowiska dwóm dyrektorom szkół
podstawowych na kolejne lata. Lucyna Kra-
jewska pozostanie na stanowisku dyrektora
Szkoły Podstawowej w Grzebienisku przez ko-
lejne 3 lata, do 31 sierpnia 2024 r. Stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Dusznikach
na okres 5 lat szkolnych, do końca sierpnia
2026 r., wójt powierzył Iwonie Liczbańskiej.   

Awanse zawodowe
w oświacie

AKTUALNOŚCI

Awansowana Magdalena śródecka 
(w środku) z dyrektorami

Powierzenie satnowiska dyrektora szkoły

Wręczenie awansu zawodowego
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Dobiega końca Narodowy Spis Powszechny 2021. Obowiązek 
spisowy można zrealizować tylko do końca września.

Mieszkańcom, którzy jeszcze się nie spisali przypominamy, że podsta-
wowym kanałem jest samospis internetowy na stronie spis.gov.pl. Oso-
by, które nie posiadają dostępu do internetu bądź sprzętu komputerowego
mogą skorzystać ze stanowiska do samospisu w Urzędzie Gminy 
w Dusznikach, ul. Sportowa 1, w godzinach pracy urzędu. 
Można się również spisać przez infolinię spisową pod nr 22 279 99 99.
Spisu dokonuje również rachmistrz spisowy. Na terenie gminy pracuje
4 rachmistrzów. Kontaktują się z mieszkańcami telefonicznie z jednego nu-
meru: 22 828 88 88, ale mogą również dokonać spisu bezpośrednio w miej-
scu zamieszkania. Rachmistrz zawsze posiada przy sobie identyfikator, 
a jego tożsamość można dodatkowo potwierdzić telefonicznie w Urzędzie
Gminy Duszniki: 61 29 19 075. Urząd umożliwia również skorzystanie z możli-
wości spisu z rachmistrzem w ustalone dni. O terminach informujemy na
bieżąco na stronie internetowej i w wiadomościach przesyłanych do miesz-
kańców, którzy zarejestrowali się w systemie SISMS (wiadomości sms) bądź
pobrali aplikację BLISKO (aplikacja na smartfony).

Narodowy Spis Powszechny tylko do końca września!

AKTUALNOŚCI

MIESZKAŃCU - SPISZ SIĘ W URZĘDZIE
We wrześniu rachmistrz będzie obecny w Urzędzie Gminy Duszniki w każdy poniedziałek i wtorek 

w godzinach: w poniedziałki 12.00 - 18.00, we wtorki 8.00-15.00.
Do końca września, codziennie od poniedziałku do piątku, od 15.00 do 18.00, 
Gminne Biuro Spisowe w urzędzie dyżuruje i pomaga spisać się mieszkańcom.  

jak PrzeBieGa i jakie infOrMaCje TrzeBa PODać PODCzaS SPiSU?
1. Spis rozpoczyna się od wprowadzenia danych o osobie, która przekazuje informacje rachmistrzowi: imię i nazwisko, PeSeL, data
urodzenia i dokładny adres zamieszkania.
2. Następnie należy podać informacje dotyczące domu lub mieszkania: kwestie własnościowe, powierzchnię użytkową, ilość po-
mieszczeń z oświetleniem dziennym, sposób ogrzewania i rodzaj stosowanego paliwa, rok oddania do użytku, sposób doprowadze-
nia wody i odprowadzenia ścieków oraz dostęp do gazu.
3. W kolejnym kroku dodaje się wszystkie pozostałe osoby zamieszkujące pod tym adresem podając takie same dane jak dla osoby
pierwszej (KONIeCZNe BĘDĄ NUMeRY PeSeL TYCH OSÓB).
�. Następnie wypełnia się formularze osobowe dla wszystkich osób zamieszkujących pod adresem zamieszkania w dniu 31 marca
2021 r. Formularz obejmuje następujące informacje: kraj urodzenia i obywatelstwo, od kiedy osoba zamieszkuje pod tym adresem
i czy kiedykolwiek przebywała za granicą dłużej niż rok, stan cywilny, poziom wykształcenia, narodowość, język, którym się posługuje,
wyznanie religijne (w tym przypadku można odmówić udzielenia odpowiedzi), ewentualny stopień niepełnosprawności, bądź ogra-
niczenia w wykonywaniu codziennych czynności, wykonywany zawód, miejsce pracy i rodzaj działalności.
5. Na koniec należy również określić relacje rodzinne pomiędzy osobami zamieszkującymi pod danym adresem.

Spis Powszechny w Gminie Duszniki 
- statystyka

na miesiąc przez zakończeniem spisu spisanych zostało 57 %
mieszkańców gminy, co oznacza, że nadal prawie połowa
mieszkańców musi zostać spisana.
GMINA DUSZNIKI na tle gmin powiatu i województwa 
wielkopolskiego(stan na dzień 3 września 2021 r.):
wskaźnik spisu w powiecie szamotulskim:  �0,55 %
Wskaźniki spisu w poszczególnych gminach powiatu: Obrzycko
(miasto) 75,93%, Obrzycko (gmina) 71,88%, Kaźmierz 68,19%, 

Szamotuły 59,63%, Wronki 59,32%, Ostroróg 59,16%, 
Duszniki 57,�%, Pniewy 55,16%
wskaźnik spisu w województwie wielkopolskim: �3,2�%
Wielkopolska gmina z najwyższym wskaźnikiem spisu: 
Czajków 96,97%
Wielkopolska gmina z najniższym wskaźnikiem spisu: 
Szydłowo 41,21%

apelujemy do wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze się
nie spisali, aby to zrobili - narodowy Spis Powszechny 

skończy się 30 września!!!
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Punkt konsultacyjno-informacyjny programu 
„Czyste Powietrze” w urzędzie

W punkcie można uzyskać informacje i pomoc w założeniu konta beneficjenta i złożeniu
wniosku o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” na wymianę kotłów

grzewczych czy prac termomodernizacyjnych.
Mieszkańców, którzy chcą skorzystać z konsultacji, prosimy o kontakt telefoniczny

z pracownikiem urzędu pod nr �1 29 19 075 wew. 122.
W trakcie rozmowy telefonicznej zostanie ustalony termin wizyty w urzędzie. Pracownik przekaże również informację o dokumentach,

które są niezbędne, aby móc skorzystać z dofinansowania. 
Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”, tel. �1 29 19 075, wew. 122

Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1 w Dusznikach

Obowiązek wypełnienia deklaracji emisyjności 
budynku lub lokalu

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma 
obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej ewidencji emisyjności Budynków
(CeeB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji 
papierowej w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1.

Na wysłanie deklaracji właściciele mają 12 miesięcy - do końca czerwca 2022 r. - w przypadku budynków już istniejących. 
W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
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Latem w większości sołectw zorganizo-
wano festyny rodzinne dla mieszkańców.
Imprezom towarzyszyły liczne atrakcje
dla dzieci: dmuchańce, wata cukrowa,
malowanie twarzy, ścianki wspinaczkowe,
animacje sportowe i pokazy miejscowych
jednostek OSP. 

Festyny zorganizowano w Wilczynie, Kunowie,
Mieściskach, Sarbii, Niewierzu i Sękowie. Dla
mieszkańców Grzebieniska sołectwo zorga-
nizowało zabawę taneczną, a mieszkańcy Sę-
dzinka i Zalesia mieli możliwość wzięcia
udziału w rajdzie rowerowym.

Letnie festyny rodzinne
RELACJA Z ...

Festyn w Sarbii 

Festyn w Sarbii 

Festyn w Sarbii 

Festyn w Mieściskach Festyn w Mieściskach

Festyn w KunowieFestyn w Kunowie

Festyn w WilczynieFestyn w Wilczynie
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Wszystkich zebra-
nych powitał gospo-
darz dożynek - wójt
Roman Boguś. Tra-
dycyjny obrzęd
dożynkowy wykonał
Zespół Tańca Ludo-
wego „Poligrodzia-
nie”. Na parkowej
scenie zaśpiewały
również zespoły „Podrzewianka” i „Duszniczanka” oraz zatańczyły
dziewczęta z zespołu „Dance Club”. Dla uczestników dożynek została
przygotowana biesiada artystyczna i kulinarna. Tę pierwszą zaserwował
Teatr Hals ze swoim przedstawieniem pt. „Z dziejów leżenia pod stołem”.

W ramach kulinarnej biesiady mieszkańcy mogli się częstować
ciepłym bigosem i kiełbasą. Uroczystościom towarzyszyły dodatko-
we atrakcje. Na placu przy bibliotece rozstawiły się stoiska z upo-
minkami, rękodziełem i starociami oraz wystawa maszyn rolniczych.
Na najmłodszych
czekały darmowe
dmuchane zjeżdżal-
nie oraz stoiska 
z przekąskami –
watą cukrową i po-
pcornem. Tegorocz-
ne dożynki cieszyły
się dużą popular-
nością wśród miesz-

Święto Plonów w Dusznikach
W ostatnią sobotę sierpnia, po dwuletniej przerwie, odbyły się Dożynki Gminne w tradycyjnej formule. 

Uroczystości dożynkowe zostały przygotowane w dusznickim parku i rozpoczęły się Mszą św. celebrowaną wspólnie przez 
proboszczów parafii w Dusznikach i w Sędzinach. 
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kańców i łaskawą pogodą. Po kilku deszczowych dniach, sobota przy-
witała wszystkich słoneczną i ciepłą aurą, idealną do wspólnego świę-
towania na świeżym powietrzu. Impreza zakończyła się zabawą ta-
neczną w parku.
Organizatorem uroczystości dożynkowych był  Wójt Gminy Duszniki i Bib-
lioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury.  W dożynkach wzięli udział
radni, sołtysi, przedstawiciele instytucji samorządowych i rolniczych
oraz liczni mieszkańcy gminy, w tym rolnicy i ich rodziny. 

(fot. Jakub Długosz)

RELACJA Z ... INFORMATOR GMINY DUSZNIKI
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RELACJA Z ...

Z okazji setnej rocznicy urodzin Astora
Piazzolli w kilkunastu miejscowościach
województwa wielkopolskiego realizo-
wany jest Wielokulturowy Festiwal Tanga
„A100R’21”. Projekt „Tangonaliów”, 
20 sierpnia zawitał również do Dusznik. 

Wydarzenia, które złożyły się na całość, zostały
podzielone na dwie części. Pierwsza to warsz-
taty taneczne, podczas których chętni mogli
nauczyć się podstawowych kroków tanga
pod okiem tangueros Łukasza Sieradzkiego
i Beaty Bąbki. Natomiast na drugą część Bib-
lioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury

zaprosiła gości do dawnego kościoła ewan-
gelickiego w Dusznikach. Odbył się tam kon-
cert duetu akordeonowego BAYAN BROT-
HeRS. W programie muzycznym znalazły się
utwory Astora Piazzolli, tanga klasyczne oraz
przedwojenne tanga polskie. Doskonałym
uzupełnieniem koncertu był występ profesjo-
nalnej pary tanecznej - Łukasza i Beaty, pro-
wadzących wcześniej warsztaty, oraz wystawa
fotografii Krzysztofa Fabiańskiego pt. „Tango -

taniec, emocje, światło i ruch”. Dodatkowo,
część artystyczna została okraszona przez 
Andrzeja Trzeciaka opowieściami o tangu. 
Było klimatycznie i nastrojowo, bowiem 
tango oddziałuje nie tylko na zmysł słuchu, ale
i wzroku.

TTaannggoo w Dusznikach
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Połączenie mocnych, rockowych brzmień z pięknymi delikatnymi dźwiękami to prawdziwa mieszanka wybuchowa. 
Dwa diametralnie różne światy, a jednocześnie bardzo spójne. Tak właśnie wyglądał sobotni (10 lipca) 

koncert Renaty Przemyk - artystki wszechstronnej i niebanalnej.

Renata Przemyk z zespołem w Dusznikach 
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Piątkowy koncert 2 lipca, który zorganizowała Biblioteka Pub-
liczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach był wyjątkowy,
szczególnie dla miłośników brzmienia gitary. 

Wydarzenie to dedykowane było pamięci Django Reinhardta, wybit-
nego francuskiego gitarzysty i kompozytora romskiego pochodzenia
urodzonego w Belgii. Witold Żuromski (gitara), Andrzej Mazurek
(perkusja) oraz Zbigniew Wrombel (kontrabas) dzięki swoim mu-
zycznym umiejętnościom przenieśli zgromadzoną publiczność 
w magiczny świat standardów swingowych i bluesowych.

Witold Żuromski 
i Gipsy Swing Trio 
na dusznickiej scenie

W lipcu w Zalesiu na polu przy brukowej drodze powstał 
mendel ze zboża. Mendel postawili Edward Jarmużek z Zalesia
i Paweł Kaczmarek z Sędzin. 

Mendel to snopki zboża układane na krzyż lub koliście. Nazwę tę spo-
tykano dawniej głównie na Podkarpaciu, ale przyjęła się również 
w innych regionach kraju w związku z przesiedleniami ludności 
w okresie II wojny światowej.

Dawniej wiązanie snopów wykonywano ręcznie przez zbieranie ścię-
tego sierpem lub kosą zboża, następnie wiązano powrósłem. Stosowanie
snopów ułatwiało transport i przechowywanie niewymłóconego
zboża. Wprowadzone w drugiej połowie XIX w.  maszyny koszące - żni-
wiarki (nazywane też zrzutkami) układały skoszone zboże w porcjach,
ułatwiających ręczne wykonywanie snopków. Później pojawiły się

maszyny koszące i wiążące zwane snopowiązałkami, które wiązały sno-
py sznurkiem. Snopy zniknęły z pól z chwilą wprowadzenia do użytku
kombajnów zbożowych. (informacja zaczerpnięta z wikipedia.org)

Mendel w zalesiu
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Gwieździste niebo, leżaki oraz koce… tak właśnie wyglądała sceneria
12 sierpnia w trakcie wieczoru kina plenerowego. W ramach cyklu spot-
kań przeciw wykluczeniu społecznemu Biblioteka Publiczna i Centrum
Animacji Kultury w Dusznikach zorganizowała mini pokaz filmowy. Pod-
czas wieczornego seansu został zaprezentowany film „Cudowny
chłopak”. Przedstawiona na ekranie historia to opowieść o oswajaniu
nieznanego, akceptacji drugiego człowieka i siebie samego oraz o tym,
jak ważna w życiu jest przyjaźń. Bo „każdy zasługuje na owacje na
stojąco chociaż jeden raz w życiu”.

Kulturalne
lato

9 sierpnia, zarówno w Dusznikach jak i w Grzebienisku, miejscowe
parki zamieniły się w westernowe miasteczka. A wszystko za
sprawą studia teatralnego KRAK-ART z Krakowa. Młodzi widzowie
wraz ze swoimi rodzinami mieli okazję zobaczyć przedstawienie
pt. „Na dzikim zachodzie”. Interaktywna zabawa, kolorowe
stroje i ciekawa historia - to był przepis na udane popołudnie.
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Na początku wakacji, od 5 do 9 lipca, dusznicka bibliote-
ka przygotowała dla dzieci wakacyjną ofertę zajęć. Dzie-
ci uczestniczyły w warsztatach plastycznych, zajęciach
muzycznych oraz grach i zabawach na świeżym powietrzu.
Podczas wakacyjnych zajęć w bibliotece dzieci miały 
okazję zaprezentować swoje umiejętności - wokalne, spor-
towe, recytatorskie, plastyczne, czytelnicze, wiedzę 
o kosmosie czy pasję do układania klocków lego.

5 lipca dla uczestników przygotowano spektakl teatralny 
pt. „Zaczarowany młynek”. Przedstawienie zostało zagrane w Dusz-
nikach i w Grzebienisku. Natomiast w środę 7 lipca na placu 
za dusznicką biblioteką zorganizowano Dziecięce Powitanie Lata
z licznymi atrakcjami. Do dyspozycji dzieci były dmuchańce, 
bańki mydlane i rysowanie kredą. Dla wszystkich łasuchów
była wata cukrowa.

Wakacje z biblioteką
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W niedzielę 27 czerwca br. mieszkańcy Chełminka bawili się na
imprezie rodzinnej, zorganizowanej przez sołtysa i Radę
Sołecką. 

Organizatorzy zadbali o rozrywki dla dzieci i młodzieży. Mieli oni do
dyspozycji dmuchaną zjeżdżalnię i fotobudkę, lody i watę cukrową oraz

profesjonalne zajęcia i animacje sportowo-taneczne, które poprowadziła
Aleksandra Werner z FitAB. Wszystkie atrakcje były darmowe. Dodat-
kową atrakcją były przejazdy konną bryczką Pana Zygmunta Bistuły.
O bezpieczeństwo mieszkańców podczas imprezy dbali strażacy z OSP
Niewierz. Impreza była finansowana ze środków funduszu sołeckie-
go.

PPiikknniikk  rrooddzziinnnnyy w Chełminku

21 sierpnia na placu zabaw w Grodziszczku odbył się festyn ro-
dzinny dla mieszkańców. Imprezę zorganizowała radna Jadwi-
ga Klińska. Na festyn zostali zaproszeni druhowie z OSP Ceradz
Dolny, którzy zaprezentowali sprzęt specjalistyczny wykorzy-
stywany w działaniach ratowniczo - gaśniczych oraz przepro-
wadzili pokaz z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Festyn w Grodziszczku
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GRZEBIENISKO, cz. II - ostatnia
Olech józef
Rodzice:  Wawrzyn, Julianna; ur. 1889-11-16,
Grzebienisko. Olech Józef brał czynny udział w
Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku
jako ochotnik w KompaniiBukowskiej od 27
grudnia 1918 r. do 18 lutego 1919 r. w walkach
pod Zbąszyniem.

Olech władysław 
Rodzice:  Wawrzyn, Julianna; ur. 1892-03-20,
Grzebienisko. Brał udział z bronią w ręku w Po-
wstaniu Wielkopolskim w Kompanii Bukowskiej
w walkach pod Porażynem, Granowem, Hu-
bienicach, Łomnicy i Trzcielu.

Pawlik Bolesław 
Rodzice: Stefan, Antonina Dalkowska; ur. 1896-
07-31, Grzebienisko. Brał czynny udział z bro-
nią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim jako
ochotnik od 1 stycznia 1919 r. w Kompanii Bu-
kowskiej na odcinku frontowym pod Zbąszy-
niem. Z chwilą sformowania oddziałów woj-
skowych został wcielony w skład 1 Pułku
Strzelców Wielkopolskich, w którym walczył
przeciwko heimats- i grenzschutzowi. W mar-
cu 1919 r. został wcielony do 1 Pułku Artylerii
Ciężkiej, późniejszy 7 p.a.c., w którym po ukoń-
czeniu szkoły dla podkuwaczy, służył jako za-

wodowy podoficer, majster podkuwacz do 10
lutego 1939 r. Był starszym majstrem podku-
waczem w II Dywizjonie Pomiarów Artylerii We-
soła k. Warszawy, z którym również walczył prze-
ciwko Wehrmachtowi we wrześniu 1939 r. 
W niewoli niemieckiej przebywał od 29 wrześ-
nia 1939 r. do 3 marca 1942 r. W latach 1942-
1945 był na przymusowych robotach rolnych
w Niemczech. Wcielony jako ochotnik do
Okręgowego Ambulatorium Weterynaryjnego
nr 3 w Szreniawach k. Poznania 1 sierpnia 
1946 r. Pełnił funkcję instruktora podkuwacza
do  31 maja 1950 r., z którym to dniem został
przeniesiony w stan spoczynku. Zmarł 12
czerwca 1954 r.

rzepka franciszek 
Rodzice:  Walenty, Franciszka ; ur. 1898-10-20,
Grzebienisko. Jako żołnierz niemiecki w cza-
sie 18-dniowego urlopu zdezerterował do Poz-
nania. W Grzebienisku brał udział w tajnej or-
ganizacji wojskowej przeciw zaborcy. 
W dniach 27 i 28 grudnia 1918 r. brał czynny
udział w Powstaniu Wielkopolskim w Pozna-
niu. W pierwszych dniach stycznia 1919 r. brał
udział w rozbrajaniu Niemców w Grzebienis-
ku i okolicy. 6 stycznia 1919 r. prowadził po-
chód ze sztandarem i wozami dotarł do Buku,
a z Buku do Opalenicy i dalej pod Zbąszyń,
gdzie walczył z bronią w ręku do 18 lutego

1919 r. Później został przeniesiony pod Mię-
dzychód. W czerwcu 1919 r. został przeniesiony
do marynarki wojennej w Modlinie. W stycz-
niu 1920 r. został przeniesiony do 2 Pułku Wiel-
kopolskiego. 3 października 1920 r. został
przeniesiony do Centralnej Szkoły Podofi-
cerskiej Nr 2 do Biedruska, a następnie do Gru-
dziądza. W październiku 1921 r. został mia-
nowany plutonowym i przeniesiony do Byd-
goszczy. W grudniu 1926 r. został mianowa-
ny sierżantem zawodowym i przeniesiony do
Wielkopolskiej Szkoły Podchorążych. W lipcu
1939 r. został przeniesiony do Rembertowa
pod Warszawę, gdzie brał udział w walce z hit-
lerowcami.

wilczyński Stefan 
Rodzice: Michał, Marianna Swiderska; ur. 1897-
08-26, Grzebienisko. Brał czynny udział w Po-
wstaniu Wielkopolskimw Kompanii Bukowskiej
pod dowództwem por. Szuca na odcinku za-
chodnim pod Zbąszyniem do 25 stycznia
1919 r. W tym czasie zmuszony był opuścić sze-
regi powstańcze. Z powodu choroby i inwa-
lidztwa był niezdolny do służby wojskowej.
CzłonekZwiązku Bojowników o Wolność i De-
mokrację.

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

/Odznaczeni.htm

HISTORIA

LISTA ODZNACZONyCh WIELKOPOLSKIM KRZyżEM POWSTAŃCZyM 

Mieszkaniec, który jako pierwszy prześle prawidłową informację na
temat miejsca na fotografii, otrzyma od redakcji upominek. Przy-
pominamy jednocześnie, że elektroniczne wydanie Informatora jest
zamieszczane na stronie duszniki.esamorzad24.pl/ w dniu przeka-
zania papierowych wydań na pocztę.

Odpowiedzi z określeniem miejscowości albo bliskości jakiegoś charakte-
rystycznego 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 grawerem
dworku w Dusznikach i notes formatu B5 oprawiony w eko-skórę. 

CZY ZNASZ TO MIeJSCe? 
Fotografie z gminy - rozwiąż zagadkę

Rozwiązanie zagadki z 64. wydania Informatora

Fotografia przedstawiała polanę Czarny Bocian w dusznickim lesie
- zadaszoną wiatę i miejsce na ognisko. Miejsce to jest wykorzysty-
wane przez gminę i mieszkańców do organizacji imprez plenerowych,
integracyjnych i biesiad. Polana znajduje się blisko zjazdu z drogi Dusz-
niki-Młynkowo, w sąsiedztwie siedziby Leśnictwa Duszniki.
Pierwszą prawidłową odpowiedź przesłał Pan Piotr Bryszak z Ce-
radza Dolnego. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim mieszkańcom,
którzy przesyłali odpowiedzi.

RELACJA Z ...


