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W 66. numerze Informatora…

Jesień potrafi zachwycić kolorami liści, miękkim światłem wschodów
i zachodów słońca, tajemniczymi mgłami rozpościerającymi się nad
polami, lasami i jeziorami, misternie tkanymi pajęczynami i babim
latem. Jesień to czas wyciszenia, spowolnienia i uspokojenia. Coraz 
szybciej zapadający zmrok sprzyja wieczorom spędzanym na roz-
mowach z najbliższymi, z kubkiem rozgrzewającej herbaty, albo z cie-
kawą książką w przytulnym fotelu. 

W taki jesienny, nastrojowy klimat wprowadziła też słuchaczy znana
i ceniona aktorka Stanisława Celińska. Pani Stanisława wystąpiła na kon-
cercie w dusznickiej sali widowiskowej z piosenkami ze swojej ostat-
niej płyty pt. „Jesienna…”. Artystka napisała swoje piosenki dla tych
wszystkich, którzy szukają ukojenia, spokoju i wsparcia.

Jesienny i nostalgiczny nastrój towarzyszył również spektaklowi 
„Tysiąc franków Norwida”, który mieli okazję obejrzeć mieszkańcy pod
koniec września. Sztuka była opowieścią o miłości słynnego pisarza 
do polskiej pisarki Marii Sadowskiej, ale również o nadziei, jaką miał

Norwid na urzeczywistnienie Polski zwycięskiej i niepodległej, 
uczciwej i uporządkowanej.

Z obu tych wydarzeń przygotowaliśmy fotorelację, do obejrzenia 
której gorąco zachęcamy.

We wrześniu we wszystkich sołectwach gminy odbyły się zebrania 
wiejskie, na których mieszkańcy decydowali o podziale środków fun-
duszu sołeckiego w następnym roku. To oni proponowali zadania i in-
westycje, które chcieliby, aby zostały wykonane w ich wsiach. 
Fundusz sołecki jest narzędziem, które pozwala mieszkańcom wpływać
na rozwój miejsca, w którym żyją. O pomysłach mieszkańców 
i zadaniach, jakie uchwalono w poszczególnych sołectwach przeczytają
Państwo w Aktualnościach.

W październiku przypada 75. rocznica powstania Biblioteki 
Publicznej w Dusznikach. Z tej okazji dusznicka biblioteka 
przygotowała dla mieszkańców kilka wyjątkowych wydarzeń.
Zachęcamy do lektury.

Redakcja

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

MIEJSCOWOŚĆ DATA
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19 października (wtorek)

Podrzewie, Sękowo 14 października (czwartek)

Grzebienisko, Mieściska 13 października (środa) 

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Wierzeja, Wilkowo 20 października (środa)

Sarbia, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 1 i 22 października (piątek)

Niewierz, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna 7 i 28 października (piątek)
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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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We wrześniu Rada Gminy Duszniki obradowała
na dwóch sesjach: 7 i 28 września.
W 46. sesji (7.09) uczestniczyło 13 radnych (nie-
obecni radni: Adam Nowak, Marzena Frącko-
wiak). Podjęto na niej 5 uchwał w sprawach:

� zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Duszniki na lata 2021- 2030
� zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Duszniki na 2021 r.
� ustalenia średniej ceny jednostki paliwa 
w Gminie Duszniki na rok szkolny 2021/2022

�zlecenia kontroli nie przewidzianej w  rocznym
planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Duszniki
�upoważnienia Przewodniczącego Rady Gmi-
ny do złożenia odpowiedzi na pismo Wojewo-
dy Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r.

W 47. sesji (28.09) wzięło udział 14 radnych (nie-
obecna Wiesława Woźniak). Podjęli oni 6 uchwał.
Dwie dotyczyły zmian w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej i budżecie gminy. 

Kolejne uchwały podjęto w następujących
sprawach:
� ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Gminy Duszniki
� ustalenia zasad usytuowania na terenie
Gminy Duszniki miejsc sprzedaży i poda-
wania napojów alkoholowych,
� zmiany uchwały Rady Gminy Duszniki 
nr XIII/64/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku 
w sprawie udzielenia Powiatowi Szamotul-
skiemu pomocy finansowej w formie dota-
cji,
� przedłużenia terminu rozpatrzenia 
wniosku z 17 września 2021 r.

Z prac Rady Gminy

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
Przewodniczący Rady Gminy Duszniki przyjmuje mieszkańców 

w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek od 14.00 do 15.30
w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1.

47. sesja Rady Gminy Duszniki
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We wrześniu we wszystkich sołectwach w Gminie Duszniki 
odbyły się zebrania wiejskie. Miały one na celu umożliwienie
mieszkańcom udziału w wyborze zadań realizowanych w ich
miejscowościach w przyszłym roku z tzw. funduszu sołeckiego. 

Tę część budżetu gminy przekazuje się do dyspozycji mieszkańców wsi.
Z tych środków sołectwa mogą organizować imprezy integracyjne, 

MIeSZKAńCy DeCyDOWAlI 
O KOleJNyM funduszu sołeckim

AKTUALNOŚCI

Zebranie wiejskie w MłynkowieZebranie wiejskie w Grzebienisku

Zebranie wiejskie w Grzebienisku

Zebranie wiejskie w Chełminku

Zebranie wiejskie we WierzeiZebranie wiejskie w Wilkowie



remontować i wyposażać świetlice wiejskie, place zabaw, a nawet 
zlecać przygotowywanie projektów przyszłych inwestycji. Bardzo 
często ze środków funduszu sołeckiego instalowane jest oświetlenie
przy drogach i ulicach i wykonywane są drobne remonty dróg.

Fundusz sołecki na �0�� rok zaplanowanona kwotę ��� tys. zł.
O wysokości środków przeznaczanych na poszczególne sołectwa 
decyduje liczba mieszkańców zamieszkujących dane sołectwo.

Potrzeby mieszkańców i zadania zgłaszane przez nich do realizacji 
dotyczyły głównie najpotrzebniejszych spraw, jak oświetlenie chod-
ników i dróg, przy których mieszkają, poprawy stanu lokalnych dróg,
czy też doposażania świetlic i miejscowych jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej w niezbędny sprzęt. Ważna dla mieszkańców jest również 
organizacja imprez integracyjnych, podczas których mieszkańcy
mają okazję do wspólnej zabawy i spotkań.
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Zebranie wiejskie w Dusznikach

Zebranie wiejskie w Kunowie

Zebranie wiejskie w Sędzinku Zebranie wiejskie w Wilczynie

Zebranie wiejskie w Mieściskach

Zebranie wiejskie w Podrzewiu

Zebranie wiejskie w Brzozie

Zebranie wiejskie w Ceradzu Dolnym
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We wrześniu br. zakończyły się roboty drogowe na ulicy Św. Flo-
riana w Podrzewiu. Inwestycja polegała na przebudowie pasa
drogowego o długości 140 m. Nawierzchnię jezdni wykonano 
z kostki ażurowej betonowej typu EKO, a nawierzchnię opasek
i zjazdów z kostki zwykłej pełnej betonowej. Wykonawcą tej 
inwestycji była firma Renomex z Dusznik. Koszt inwestycji 
wyniósł 154 tys. zł.

W Chełminku skończyła się już inwestycja na drodze dojazdowej do
świetlicy wiejskiej na długości ok. 78 metrów. Została ona utwardzo-
na płytami betonowymi jako droga tzw. „śladowa”. Zjazd z drogi as-
faltowej został wykonany z kostki brukowej na betonowej podbudowie.
Te roboty wykonywała firma BTI Wojciech Skorupiński, a koszt
ułożenia płyt wyniósł niespełna 25 tys. zł. 

Zakończyły się inwestycje
w Podrzewiu i Chełminku

AKTUALNOŚCI

Droga w Chełminkuul. św. Floriana w Podrzewiu
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15 września br. wójt Roman
Boguś wziął udział w wizycie
studyjnej w Dziennym Domu
Opieki Medycznej w Pniewach.

Celem spotkania wójtów i bur-
mistrzów powiatu szamotulskie-
go oraz Starosty Szamotulskie-

go w tym miejscu było zapozna-
nie się z działalnością Dziennego
Domu Opieki Medycznej w za-
kresie możliwości zapewnienia
profesjonalnego wsparcia miesz-
kańcom powiatu - osobom nie-
samodzielnym i w wieku senio-
ralnym. 
Po zakończeniu wizyty włodarze
omówili również bieżące sprawy
w zakresie współpracy pomiędzy
samorządami.

Spotkanie w Dziennym Domu
Opieki Medycznej

AKTUALNOŚCI

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 �9 19 07� wew. 1��.

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 �9 19 07�, wew. 1��
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 �0�� 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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W sobotnie popołudnie 18 września br. Biblioteka Publiczna i Cen-
trum Animacji Kultury w Dusznikach zaproponowała mieszkańcom
gminy i okolic koncert pełen wzruszeń i życiowych doświadczeń. 

Na scenie BPiCAK wystąpiła aktorka i wokalistka - Stanisława Celińska. 
Towarzyszył jej siedmioosobowy zespół instrumentalistów pod kierow-
nictwem Macieja Muraszko. Pani Stanisława zabrała widownię w podróż

sentymentalną, bez pośpiechu, w której znalazła się chwila na żart i na
wspólną zabawę. Artystka podczas półtoragodzinnego koncertu ze 
swobodą łączyła tematy pozornie lekkie z bardziej poważnymi. Bo życie,
jak jesień, ma wiele barw: smutek, spokój, ale też radość i ciepło. Pełne wrażli-
wości, mądrości i życiowego doświadczenia teksty, w połączniu z umie-
jętnościami muzycznymi całego zespołu sprawiły, że wydarzenie było 
prawdziwą ucztą dla duszy.

„Jesienna…”, bo jesień nie musi być smutna
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W sobotni wieczór 25 września po raz 
kolejny gościliśmy w Dusznikach aktorów
Sceny Rode z Krakowa. 

Tym razem przyjechali oni do nas ze sztuką 
zatytułowaną  „Tysiąc franków Norwida”. Półto-
ragodzinny spektakl  to dramat w III aktach na-
pisany przez Mariusza Marczyka. Na scenie sali
widowiskowej BPiCAK widzowie mogli zoba-
czyć poza samym autorem sztuki także: Jolantę
Marczyk oraz Jerzego Miedzińskiego. Aktorzy
w znakomity sposób przedstawili przybyłym
gościom postać poety (Cypriana Kamila 
Norwida) - jego rozterki, samotność oraz 
rozczarowanie polskim społeczeństwem.

„Tysiąc franków Norwida”
na dusznickiej scenie
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Po wakacyjnej przerwie uczestnicy Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej wrócili do pla-
cówki pełni energii do pracy i kolejnych
działań. Schyłek lata i początek jesieni 
to idealny czas na robienie przetworów 
z owoców i warzyw. We wrześniu w pra-
cowni gospodarstwa domowego było 
bardzo pracowicie. 

Uczestnicy, pod okiem swoich instruktorów,
zamykali w słoiczkach prawdziwe skarby:
konfitury z malin i borówek, ogórki, buraczki
i smalec z pieca. Część tych produktów zo-
stanie wykorzystana przez uczestników zimą 
w warsztatowej kuchni, ale część jest również
przeznaczona do sprzedaży podczas kierma-
szy organizowanych przez Warsztat. Dochód
ze sprzedaży wyrobów jest zawsze przezna-
czany na kolejne działania uczestników, np. wy-
cieczki czy materiały do pracowni. Wyroby 
z WTZ cieszą się coraz większą sławą i trafiają
w różne miejsca. Ostatnio popularny „smalec
z pieca” trafił nawet na egzotyczną wyspę 
Zanzibar.
W pracowni stolarsko-ślusarskiej powstały
ostatnio wyjątkowe ławki, wykonane ze sta-
rych krzeseł. Stare, niepotrzebne drewniane
krzesła dostały nowe życie i mogą stać się
piękną ozdobą ogrodów, altanek i ganków, bo
Warsztat przeznacza je do sprzedaży. Osoby,
które mają stare, zbędne krzesła i chciałyby 
je przekazać pracowni, proszone są o kontakt
z placówką (tel. 61 295 17 74).

(fot. ze strony FB WTZ Duszniki)

Co nowego w Warsztacie Terapii Zajęciowej?

Konfitury przygotowane w pracowni gospodarstwa domowego

Ławka z pracowni stolarsko-ślusarskiej 

Smalec z pieca z dusznickiej WTZ na Zanzibarze Ławka z pracowni stolarsko-ślusarskiej

Ogórkowe przetwórstwo
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KUNOWO, cz. I
>>> Antoniewski Antoni 
Rodzice: Walenty, Paulina; ur. 1881-05-09.
Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią 
w ręku od 27 grudnia 1918 r. do 1 marca 1919 r.  27
grudnia 1918 wstąpił ochotniczo do Straży ludo-
wej w Szamotułach - udział w rozbrajaniu Niemców
na odcinku Bytyń pod dowództwem ppłk. Kopy
Andrzeja. 01.03.1919 został zwolniony. Przedłożył
legitymację Związku Powstańców Wlkp. z 1949, 
nr dyplomu weryfikacyjnego 6404.

>>> Bździel Antoni 
Rodzice: Andrzej, Józefa; ur. 1897-06-11. 
Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim od
30 grudnia 1918 r. do 31 stycznia 1919 r. z bronią
w ręku w trakcie wypierania Niemców (Grenzs-
chutz) na froncie zachodnim w walkach o Mię-
dzychód, Kamionną, Kolno i Sieraków pod do-
wództwem por. Rogużko.

>>> Dolaczyński Tomasz 
Rodzice: Franciszek, Marianna; ur. 1884-09-09. 
7 stycznia 1919 r. wstąpił jako ochotnik w stopniu
plutonowego do oddziałów powstańczych. Wal-
czył z bronią w ręku przeciw Niemcom na odcin-
ku pod lesznem. Do Powstania Wielkopolskiego
przybył z zachodnich Niemiec, gdzie poprzednio
pracował. W czasie ostatniej wojny przebywał 

w obozie pracy przymusowej w Berlinie. 

>>> Fałszewicz Walenty 
Rodzice: Wincenty, Julianna Meyza; ur. 1895-02-07.
Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim od 4 stycz-
nia do 6 marca 1919 r. jako ochotnik Kompanii Wie-
lichowskiej z bronią w ręku. Uczestniczył w walkach
o Wolsztyn, Kopanicę, Kargową i inne miejscowoś-
ci pod dowództwem por. Bobkiewicza i Szcześnia-
ka. Z wojska został zwolniony w dniu 31.5.1921 r.

>>> Heyduk Franciszek 
Rodzice: Franciszek, Katarzyna; ur. 1894-03-31. 
2 lutego 1919 r. wstąpił jako ochotnik do oddziałów
powstańczych i brał czynny udział z bronią w ręku
w walkach przeciw Niemcom na odcinku leszno. 
W Powstaniu Wielkopolskim był do końca w bata-
lionie Gostyńskim pod dowództwem por. Śliwiń-
skiego. 21 października 1939 r. został rozstrzelany
przez gestapo na rynku w Gostyniu za udział 
w Powstaniu Wielkopolskim. 

>>> Iczakowski Kazimierz 
Rodzice: Ignacy, Prakseda Brukwicka; ur. 1896-01-12.
Zgłosił się ochotniczo w grudniu 1918 r. do oddziału
powstańczego w Grodzisku Wlkp., a stamtąd został
wysłany do Poznania, skąd wyruszył na front północ-
ny pod Kcynię i Nakło. W walkach uczestniczył od 27
grudnia 1918 r. do zakończenia powstania i nadal po-
zostawał w Wojsku Polskim w 10 pułku Strzelców

Wlkp. Dowódcami byli początkowo plut. lewan-
dowski, a następnie dowódcy kompanii: Konieczny
i Nowak. Po wkroczeniu do kraju okupanta został
przez Niemca Schimmelpfenniga zadenuncjowany
jako Powstaniec Wielkopolski, skutkiem czego zos-
tał wysiedlony z całą rodziną do obozu przejściowego
w Głównej pod Poznaniem, a stamtąd do Borzęci-
na koło Brzeska w województwie krakowskim. Tam
został zatrudniony był jako robotnik rolny. 

>>> Kaźmierczak Stanisław 
Rodzice: Jan, Maria; ur. 1901-04-02. 
2 stycznia 1919 r. wstąpił ochotniczo do Krzywińskiej
Kompanii Powstańczej, której organizatorem był por.
Jan Namysł. Pod jego dowództwem brał udział z bro-
nią w ręku w walkach pod Maciejowem, Kątami, Wo-
nieściem i pod Osieczną. Dalej walczył pod lesznem
na odcinkach Świerczyna, Krzymieniów i w lasach
kąkolewskich przy zdobyciu stacji kolejowej Kąko-
lewo. Walczył dalej pod Osiecznem w walkach o prze-
rwanie linii kolejowej leszno - Wrocław. Na froncie
północnym walczył pod Sierakowem, Szamoci-
nem i Chodzieżą, zaś na froncie zachodnim pod Wol-
sztynem i Zbąszyniem. W grudniu 1919 r. na skutek
choroby został wycofany z frontu i odesłany do gar-
nizonu w Gnieźnie. Do 1939 r. służył w Wojsku Pol-
skim jako podoficer zawodowy.  W czasie okupacji
został wywieziony na roboty przymusowe 
w Niemczech. Po powrocie do kraju pracował 
w PZGS w Bydgoszczy.

LISTA ODZNACZONyCh WIELKOPOLSKIM KRZyżEM POWSTAńCZyM 

Mieszkaniec, który jako pierwszy prześle prawidłową informację na temat
miejsca na fotografii, otrzyma od redakcji upominek. Przypominamy 
jednocześnie, że elektroniczne wydanie Informatora jest zamieszczane 

na stronie duszniki.esamorzad��.pl w dniu przekazania papierowych 
wydań na pocztę.
Odpowiedzi z określeniem miejscowości albo bliskości 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 ze-
staw upominkowy gadżetów promujących gminę: kubek emaliowany
z grawerem dworku w Dusznikach i termos z zaparzaczem do herbaty. 

CZy ZNASZ TO MIeJSCe? 
Fotografie z gminy - rozwiąż zagadkę

Rozwiązanie zagadki z 65. wydania Informatora

Fotografia przedstawiała część bramy wjazdowej z furtką do stare-
go dworku w Niewierzu. 
Zespół dworski jest wpisany do ewidencji gminnych zabytków i obec-
nie stanowi własność prywatną. Murowany dworek wraz 
z otaczającym go parkiem powstały w połowie XIX wieku, natomiast
zabytkowa brama wjazdowa pochodzi z 1909 r.
Pierwszą prawidłową odpowiedź przesłał Pan Mirosław Rusinek
z Niewierza. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim mieszkańcom, 
którzy przesyłali odpowiedzi.

RELACJA Z ...


