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W 67. numerze Informatora…

W ubiegłym miesiącu Biblioteka Publiczna w Dusznikach obchodziła
swój 75. Jubileusz. Na tę okazję przygotowano dla mieszkańców gmi-
ny kilka wyjątkowych wydarzeń: spotkania autorskie z pisarzami, warsz-
taty plastyczne dla dzieci, seans filmowy i wystawę fotografii. 
Zwieńczeniem jubileuszu był nastrojowy koncert muzyki jazzowej 
i filmowej. Relacje z tych wydarzeń znajdą Państwo w drugiej części
Informatora.

W październiku zakończyło się kilka inwestycji zaplanowanych na ten
rok w budżecie gminy. Przebudowano drogi gminne i obiekty. Gmi-
na otrzymała też decyzję o wyborze do dofinansowania projektu kom-
pleksowej przebudowy boiska sportowego w Dusznikach. 
Więcej informacji znajdą Państwo w Aktualnościach.

Po rocznej przerwie młodzież z gminnych szkół podstawowych znów
działa w Młodzieżowej Radzie Gminy Duszniki. Wybory do niej miały
miejsce pod koniec września. Uczniowie rozpoczęli piątą kadencję Rady
z nowymi pomysłami i młodzieńczą energią.

Również po rocznej przerwie, na początku grudnia (5.12) odbędzie się
ósma edycja Biegu Mikołajkowego. Impreza ta corocznie przyciąga wie-
lu mieszkańców i sympatyków gminy Duszniki. Chętnych do wzięcia
udziału w biegu rodzinnym lub mikołajkowej „PIĄTCE” zapraszamy 
do zapisów – szczegóły znajdują się na plakacie. Imprezie sportowej
będzie tradycyjnie towarzyszył Jarmark Bożonarodzeniowy przygo-
towany przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury.

Zachęcamy do lektury.
Redakcja

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

19 listopada (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 

9 i 30 listopada (wtorek)

Podrzewie, Sękowo 4 i 25 listopada (czwartek)

Grzebienisko, Mieściska 3 i 24 listopada (środa) 

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Wierzeja, Wilkowo 10 listopada (środa)

Sarbia, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 12 listopada (piątek)

Niewierz, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna 18 listopada (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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19 października br. w Tarnowie Podgórnym spotkali się włoda-
rze z blisko 40 gmin z 5 województw. Spotkanie miało na celu
wypracowanie wspólnej strategii działania wobec drastycz-
nych podwyżek cen gazu, jakie dotknęły mieszkańców. Gminę
Duszniki reprezentował wójt Roman Boguś. W spotkaniu ucze-
stniczyli również: przedstawiciel firmy G.EN GAZ ENERGIA,
posłowie, którzy zadeklarowali wsparcie dla protestujących oraz
dziennikarze redakcji ogólnopolskich i lokalnych. Obrady były
transmitowane na żywo, a nagranie jest dostępne na stronie 
internetowej Gminy Duszniki www.duszniki.eu.

Uczestnicy spotkania oczekiwali od spółki G.EN GAZ ENERGIA dokład-
nego wyjaśnienia przyczyn tak drastycznej podwyżki cen gazu oraz
przedstawienia działań, jakie firma dotychczas podjęła, by te ceny 
obniżyć. W opinii samorządowców przedstawiciel spółki nie udzielił
konkretnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Wójt
Roman Boguś zapytał członka zarządu spółki o to, czy G.EN. GAZ 

kupił gaz po cenie aktualnej (tzw. cena SPOT), czy za cenę zakon-
traktowaną pół roku temu, kiedy ceny były znacznie niższe i czy nie
jest tak, że gaz został kupiony po niższej cenie z marca, a klientów 
obciąża się wyższą, bieżącą ceną. Odnosząc się do zapewnień przed-
stawiciela G.EN. GAZ o tym, że firma stoi po stronie swoich klientów, wójt
zapytał również, czy wskaźniki rentowności spółki (zyski jej udziałowców)
wzrosły w związku z podwyżkami cen gazu dla mieszkańców. Na pytania
wójta nie padła żadna, konkretna odpowiedź. 
Samorządowcy uczestniczący w spotkaniu powołali Ogólnopolski 
Komitet Protestacyjny Przeciwko Drastycznym Podwyżkom Cen Gazu
i podpisali pisma skierowane do rządowych instytucji i urzędów: Urzę-
du Regulacji Energetyki, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
a także do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Akty-
wów Państwowych. Do pism zostały załączone kopie list z podpisami
blisko 20 tysięcy mieszkańców, w tym 850 zebranych przez Urząd Gmi-
ny Duszniki.  Dokumentacja została złożona w tych instytucjach osobiście
przez Burmistrza Opalenicy 22 października br.

Nagranie spotkania samorządowców z przedstawicielem 
G.EN GAZ ENERGIA 19 października 2021 r.:

https://www.youtube.com/watch?v=6hacUvG8UC4&t=1s

Gmina Duszniki dołączyła do protestu
przeciw drastycznej podwyżce cen gazu



�

INFORMATOR GMINY DUSZNIKI

W październiku br. zakończył się remont 
w budynku starego przedszkola, który na-
leży do szkoły podstawowej w Dusznikach.
Sala na parterze w tym roku szkolnym bę-
dzie służyła najmłodszej grupie dzieci przy-
jętych w tym roku do przedszkola w Dusz-
nikach. Docelowo jednak planuje się 
w następnych latach przenieść tam grupy
sześciolatków. Pierwsze zajęcia dla przed-
szkolaków w wyremontowanych pomiesz-
czeniach ruszyły 11 października br.

Prace remontowe obejmowały przebudowę we-
wnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrze-
wania, montaż pieca oraz remont pomieszczeń,
w tym między innymi wymianę posadzek
i podłóg, drzwi wewnętrznych, malowanie ścian
i sufitów. W korytarzu, w dwóch dużych salach 
do zajęć, w pomieszczeniu przeznaczonym na

szatnię oraz w jadalni zadbano o jasne, słonecz-
ne i pastelowe kolory oraz kolorowe dekoracje
ścienne. Remont obejmował również zaplecze ku-
chenne, które zostało dostosowane do wydawania
posiłków dla dzieci. Wykonawcą tej inwestycji była
firma  Remstal z Dusznik. Koszt prac remontowych
wyniósł 408 tys. zł.
Również w październiku zakończył się remont
pomieszczeń w budynku przy ul. Sportowej 2 

w Dusznikach (na piętrze budynku, nad salą spor-
tową). Prace remontowe obejmowały malo-
wanie ścian w dwóch pomieszczeniach, wy-
mianę podłogi w większej sali, remont łazienki
oraz zakup mebli biurowych. Koszt prac re-
montowych wyniósł około 100 tys. zł.  W wyre-
montowanych pomieszczeniach będzie działał
Gminny Zespół Oświatowy, który do tej pory miał
swoją siedzibę w budynku urzędu gminy.   

Zakończyły się kolejne remonty obiektów 

Pomieszczenie biurowe GZOPomieszczenia przedszkola 

Pomieszczenia przedszkola 

AKTUALNOŚCI

Nowe oblicze ulicy Kościelnej 
w Dusznikach
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W październiku zakończyła się jedna 
z większych inwestycji drogowych w gminie
w tym roku - przebudowa nawierzchni uli-
cy Kościelnej w Dusznikach.Wykonawcą
tych robót był Zakład Drogowo-Budowla-
ny NOJAN Jan Nowak z Grodziska Wielko-
polskiego. 

Prace polegały na
wykonaniu na-
wierzchni jezdni 
z kostki brukowej
w obszarze wokół
kościoła parafial-
nego, miejsc po-

stojowych, w tym specjalnie oznaczonych miejsc
dla osób niepełnosprawnych, zjazdów oraz
opasek i chodników. Zostało również wykona-
ne odwodnienie z kanalizacją deszczową. Część
drogi, od parkingu za kościołem do ulicy 
Powstańców Wielkopolskich, została wykonana
jako ścieżka rowerowa. Koszt tej inwestycji 
wyniósł 660.436 zł.

Nowe oblicze ulicy Kościelnej 
w Dusznikach

AKTUALNOŚCI INFORMATOR GMINY DUSZNIKI
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W październiku zakończyła się kolejna in-
westycja drogowa - przebudowa drogi
gminnej nr 263539P w miejscowości Ceradz
Dolny - ul. Parkowa na odcinku prawie 860
metrów. 

W ramach tej inwestycji zos-
tała wykonana nakładka
z betonu asfaltowego na ist-
niejącej nawierzchni bitu-
micznej oraz zjazdy i pobocza
z kruszywa łamanego. Wy-
konawcą zadania była firma
GRAEB Przedsiębiorstwo Dro-
gowe z siedzibą w Pniewach.
Umowa na wykonanie tej in-
westycji opiewała na kwotę
316 479 zł.
Na realizację tego zdania
Gmina Duszniki otrzymała

dofinansowanie w kwocie 250 000 zł ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Nowa inwestycja w Ceradzu Dolnym

Gmina Duszniki zakończyła kolejne 
inwestycje drogowe zaplanowane na 2021
rok. Przebudowano drogi w Grzebienisku
oraz Sarbii. Obie inwestycje polegały 
na wykonaniu dróg śladowych z płyt 
betonowych typu PDTP. 

W Grzebienisku na ulicy Miodowej wykonany
został odcinek około 470 metrów bieżących.

Koszt wykonania robót wyniósł 191.535 zł.
W Sarbii przebudowano odcinek około 657
metrów bieżących za kwotę 270.627 zł. Wolną
przestrzeń pomiędzy płytami o szerokości 
1 metra utwardzono płytami typu JOMB.

Wykonawcą robót była firma BTI Wojciech
Skorupiński ze Świętna.
Gmina Duszniki na te zadania otrzymała 
dofinansowanie ze środków Województwa
Wielkopolskiego w kwocie 1��.7�0 zł.

Przebudowa dróg w Grzebienisku i Sarbii

AKTUALNOŚCI

Droga w Sarbii 

ul. Miodowa w Grzebienisku
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W pierwszym naborze wniosków w ramach programu Polski Ład,
projekt Gminy Duszniki pod nazwą „Przebudowa kompleksu
sportowego przy ulicy Sportowej w Dusznikach” został wybrany
do dofinansowania. Decyzją Rządowego Funduszu Polski Ład
Gmina Duszniki otrzyma 4,5 mln zł na realizację projektu.

Gmina Duszniki w pierwszej turze programu zgłosiła aż trzy projekty: prze-
budowę głównych dróg w Chełminku i Zakrzewku, budowę nowego
przedszkola i żłobka w Grzebienisku oraz przebudowę kompleksu
sportowego w Dusznikach. Premier zdecydował o dofinansowaniu
tego ostatniego projektu.
Przebudowa kompleksu sportowego przy ulicy Sportowej w Dusznikach
będzie dużym przedsięwzięciem i będzie obejmować między innymi bu-
dowę infrastruktury lekkoatletycznej, boiska do piłki nożnej, boiska wie-
lofunkcyjnego i dodatkowej infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania
całego kompleksu. W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców 
w projekcie przyszłej inwestycji zostanie uwzględniony skatepark.
26 października br. w Starostwie Powiatowym w Szamotułach odbyło się

spotkanie Wojewody Wielkopolskiego z włodarzami miast i gmin Powiatu
Szamotulskiego. Celem spotkania było wręczenie symbolicznych czeków
przedstawiających sumę dofinansowań w ramach Rządowego Funduszu
Polski Ład.

Projekt Gminy Duszniki 
wybrany do dofinansowania

Zdjęcie ze strony Starostwa Powiatowego www.powiat-szamotuly.pl

W Podrzewiu na drodze krajowej nr 92 przy przejściu dla pieszych
została zainstalowana sygnalizacja świetlna. Przejście zlokalizo-
wane jest w obszarze zabudowanym i łączy dwie części miejscowości
podzielone przez drogę krajową. Światła na tym przejściu dla pie-
szych zwiększą bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierow-
ców.

Na potrzebę budowy sygnalizacji w tym miejscu zwracał wielokrotnie
uwagę Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Pub-
licznego (jednocześnie radny z tego okręgu). W 2017 r. wójt przesłał 
pismo do poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad z prośbą o wykonanie tej inwestycji. 

Nowa sygnalizacja świetlna w Podrzewiu

AKTUALNOŚCI
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W środę 13 października br. wójtowie i bur-
mistrzowie gmin wchodzących w skład 
Lokalnej Grupy Działania KOLD spotkali się
w sali wiejskiej w Grzebienisku. 

Miejsce spotkania nie było przypadkowe. Świet-
lica wiejska  w Grzebienisku została w tym roku

wyremontowana ze środków przyzna-
nych przez KOLD w ramach programu
Leader. Gospodarz spotkania - wójt Roman
Boguś opowiedział o zakresie tej inwesty-
cji. Samorządowcy mieli okazję obejrzeć
efekty prac remontowych: odnowioną
salę i scenę, nową toaletę przystosowaną
dla osób niepełnosprawnych, wyremon-
towane sanitariaty i korytarz wejściowy.
Podczas spotkania Prezes i Wiceprezes
KOLD przedstawili najważniejsze sprawy

związane z działalnością stowarzyszenia w na-
stępnych latach, nową strategią i zadaniami, 
na które będzie można w przyszłości otrzymać do-
finansowanie.

Spotkanie samorządowców KOLD 
w sali wiejskiej w Grzebienisku

Informujemy o możliwości składania 
do 10 stycznia �0�� r. pisemnych zgłoszeń:
- o nadanie medali „Za długoletnie pożycie
małżeńskie” par obchodzących w 2022 r. jubi-
leusz 50-lecia pożycia małżeńskiego,
- par obchodzących w 2022 r. jubileusz  55, 60,
65, 70-lecia pożycia małżeńskiego.
Zorganizowanie uroczystości wręczenia medali
uzależnione jest od terminu przekazania ich 
do Urzędu Stanu Cywilnego w Dusznikach 
z Kancelarii Prezydenta RP, za pośrednictwem
Wojewody Wielkopolskiego oraz od sytuacji 

epidemiologicznej.
W myśl przepisów dotyczących prze-
twarzania danych osobowych, Urząd
Stanu Cywilnego nie ma upraw-
nień do skierowania do Państwa
pisemnego pytania o zgodę,
dlatego jubilaci, którzy nie
zgłoszą się, nie zostaną ujęci 
w uroczystości.
Wnioski należy składać w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego w Duszni-
kach, ul. Sportowa 1, 64-550 Dusz-

niki, pokój 5, tel. 61 2919075, 
numer wewnętrzny 104.

Zapraszamy: w ponie-
działek w godzinach

od 8.00 do 17.00,
wtorek w godzinach
od 8.00 do 15.00,
środa-piątek w go-
dzinach od 7.00 

do 15.00.

USC w Dusznikach

Czekamy na zgłoszenia jubilatów, którzy w 2022 r.
będą obchodzić jubileusze pożycia małżeńskiego

AKTUALNOŚCI
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5 grudnia 2021 r., niedziela

BBIIEEGG  RROODDZZIINNNNYY  ((11,,55  kkmm))
START o 14.30 z ronda przy BPiCAK. 
Meta przy sali sportowej na ul. Broniewskiego 3a. 

MIKOŁAJKOWA PIĄTKA (5 km)
Wyścig z elektronicznym pomiarem czasu. 

Trasa wiedzie ulicami Dusznik. 
START o 15.15 z ronda przy BPiCAK. 

Meta przy sali sportowej na ul. Broniewskiego 3a. 

Rejestracja od godz. 11.00 w sali widowiskowej w Dusznikach.
Regulamin na stronie: www.duszniki.eu

Zapisy na stronie:
https://foxter-sport.pl/bieg-mikolajkowy-2021

BIEG 
MIKOŁAJKOWY

Zbieramy artykuły szkolne
dla Warsztatu Terapii Zajęciowej

w Dusznikach.
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Noc Bibliotek to zarówno
święto bibliotek jak i czy-
telników. W tym wyjątko-
wym dniu książnice po-
przez różne działania sta-
rają się zachęcić do ko-
rzystania z bibliotek i ich
ofert, nie tylko czytelni-
czych. Dusznicka insty-
tucja również przygoto-
wała z tej  okazji ciekawy
program.

W poniedziałek, 11 paź-
dziernika, punktualnie
o godzinie 16 rozpoczęło się
spotkanie autorskie z Zofią
Stanecką - pisarką pozycji
książkowych dla dzieci. Mali
goście mogli dowiedzieć
się jak wygląda proces two-
rzenia książek, poznać bo-
haterkę najpopularniejszej
serii pani Zofii oraz wziąć
udział w warsztatach pla-
stycznych. O godzinie 17,
we wnętrzach kościoła ewangelickiego miało
miejsce otwarcie wystawy fotograficznej młode-
go artysty, Jakuba Długosza pt. „Karmiąca mama”.
Ciekawostką tego spotkania była pojawienie się
na nim kilku bohaterów fotografii, zarówno
dzieci jak i ich mam.  Natomiast wieczorem, w sali
widowiskowej BPiCAK odbył się seans filmowy
z familijną propozycją („Operacja Człowiek 
w czerni”) dla całych rodzin. Czytanie wzmacnia
- to hasło tegorocznej edycji projektu - bo czy-
tanie ma moc. 

Noc Bibliotek w Dusznikach



1�

INFORMATOR GMINY DUSZNIKI RELACJA Z ...

W sobotni wieczór 23 października scenę
w sali widowiskowej BPiCAK w Dusznikach
przejęła „Grupa Szóstka” z Poznania. 

To wyjątkowe wydarzenie zostało zorganizo-
wane przez gospodarzy imprezy w ramach ob-
chodów 75-lecia dusznickiej biblioteki. Pod-
czas koncertu muzycy zaprezentowali utwo-

ry od Piazzoli, Komedy po znane standardy
muzyki jazzowej i filmowej. Niepowtarzalny 
klimat tego wydarzenia to zasługa umiejęt-
ności muzycznych artystów oraz cudownego
brzmienia gitary, trąbki, saksofonu i perkusji
oraz czarującego głosu wokalistki - Agaty 
Niedzielskiej.

Czarowali jazzem
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26 października br. odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady
Gminy Duszniki piątej kadencji. Radni zostali wybrani spośród
uczniów szkół podstawowych w Dusznikach i Grzebienisku z klas
VI-VIII. W tym roku szkolnym w Sędzinku nie było klas szóstych,
dlatego Rada liczy 14, a nie 15 radnych. Wybory radnych odbyły
się 30 września br. Radnymi zostali:

- ze szkoły w Dusznikach: Igor Bistuła, Roksana Gumuła, Adam Kacz-
marek, Franciszek Łączny, Antonina Pawlak, Zuzanna Skarupa, Zuzanna
Subsar, Stanisław Wachnik i Aleksander Zalewski,
- ze szkoły w Grzebienisku: Wojciech Osiński, Paweł Nowak, Wiktoria 
Szymańska, Lena Mazurek i Antoni Konopacki.

Podczas pierwszej sesji, którą rozpoczął wójt Roman Boguś, radni złożyli
ślubowanie oraz wybrali prezydium Rady. Przewodniczącym Rady zos-
tał Igor Bistuła, Wiceprzewodniczym Wojciech Osiński, a Sekretarzem
Zuzanna Skarupa. Druga część posiedzenia poświęcona była wolnym
głosom i wnioskom, w ramach których młodzi radni przedstawiali swo-
je propozycje działań w Radzie. Ciekawych pomysłów na działania Młod-
zieżowej Rady Gminy było wiele. Część z nich ma za zadanie integra-
cję radnych i młodzieży z obu szkół, między innymi przez organizację
międzyszkolnego dnia profilaktyki, rozgrywek szachowych oraz
świątecznego kiermaszu. Młodzież pomyślała też o ekologii. Pojawił się
pomysł postawienia w Dusznikach i Grzebienisku pojemników 
w kształcie serca do zbierania plastikowych nakrętek. 

PIĄTA KADENCJA RADy MŁODZIEży
Młodzieżowa Rada Gminy Duszniki V kadencji z Wójtem

W czwartek, 14 października gościem dusznickiej biblioteki był Ry-
szard Ćwirlej, autor kryminałów, dziennikarz telewizyjny i radio-
wy oraz wykładowca uniwersytecki.  

Podczas spotkania zainteresowani czytelnicy
mogli dowiedzieć się m.in. o tym jakich 
autorów i za co ceni Ryszard Ćwirlej, co  go
inspiruje do tworzenia, w jaki sposób
buduje postacie oraz jak stara się
oddać w powieściach klimat czasów
przedwojennych i okresu PRL. Akcja
jego książek toczy się w Poznaniu 
i okolicach, a w trzech powieściach
pojawiają się również Duszniki. 
Warto także dodać, że przez krytyków
Ryszard Ćwirlej uznawany jest za twór-
cę nowego gatunku literackiego – „kry-
minału neomilicyjnego”.  

Spotkanie autorskie z Ryszardem Ćwirlejem
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Na początku października br. młodzi zawodnicy Sokoła Dusz-
niki uczestniczyli w turnieju piłkarskim Mazury CUP 2021 
w Mrągowie. W zawodach grali głównie chłopcy z rocznika 2010. 

Wsparło ich czterech piłkarzy z rocznika 2011 i jeden z 2012. Drużyna
rozegrała 14 spotkań i zajęła w turnieju 7 miejsce. Wyjazd młodych 
sportowców został sfinansowany ze środków budżetu gminy Duszniki.
Chłopcy zostali też wyposażeni w nowe stroje meczowe i kurki 
przeciwdeszczowe.  

Sokół Duszniki w Mazury CUP 2021

We wtorkowe po-
południe 5 październi-
ka zgromadzona na sali
widowiskowej BPiCAK 
w Dusznikach publiczno-
ść wybrała się w podróż 
z  Dorotką i jej przyjaciółmi 
do Czarnoksiężnika Ozona. 

Podczas interaktyw-
nego spektaklu, młod-
zi widzowie śledzili nie
tylko perypetie boha-

terów, ale także aktyw-
nie włączyli się w pomoc

podczas porządko-
wania lasu zaśmie-

conego przez wiedź-
mę. Celem spektaklu było po-
kazanie najmłodszym wi-
dzom, że w życiu prawdzi-
wych przyjaciół poznaje się 
w chwilach słabości, a wspól-
ne działanie pozwala na po-
konanie wszystkich przeszkód. 

Istotnym walorem przed-
stawionej historii był także
aspekt ekologiczny wple-

ciony w sztukę. 

Edukacja z Czarnoksiężnikiem Ozonem
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7 października br. w Dusznikach, już po raz
dziewiąty, odbyło się spotkanie pod szyl-
dem Dusznickiego Turnieju Boccia. 

Turniej został zorganizowany przez Sto-
warzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej  „Duszek”, przy wsparciu
Gminy Duszniki i Powiatu Szamotulskiego. 

Impreza była okazją do spotkania się po wielu
miesiącach przerwy i jak co roku odbywała się
w radosnej atmosferze. Na trzech boiskach to-
czono pełne emocji rozgrywki, z których osta-

tecznie wszyscy wyszli zwycięsko i z medalami.
W przerwie między meczami, Michał i Adrian ze
stowarzyszenia  „Duszek” zaprezentowali dwa
pojazdy MobileR, które umożliwiają osobom
z niepełnosprawnością ruchową dużą samo-
dzielność. Projekt ten był współfinansowany
przez PFRON i Gminę Duszniki.

Tekst i zdjęcia: Stowarzyszenie „Duszek”

Turniej Boccia w Dusznikach
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INFORMATOR GMINY DUSZNIKI hISTORIA

KUNOWO, cz.II

>>> Kończak Julian 
Rodzice: Wojciech, Antonina; ur. 1894-01-07. 
Wstąpił do tworzącego się oddziału powstańczego w Kunowie 30 lis-
topada 1918 r. Komendantem tego oddziału był Kubasiński. Od 21 do
30 grudnia 1918 r. oddział zabezpieczał linię kablową na odcinku Go-
styń - Kościan przez pełnienie wart. 31 grudnia 1918 r. pod dowództwem
mjr. Ulbricha z bronią w ręku brał udział w zdobywaniu Śremu. Po zdo-
byciu Śremu do dnia 4 stycznia 1919 r. pełnił służbę wartowniczą i pat-
role. 5 stycznia 1919 r. oddział został przeniesiony na odcinek frontu Lesz-
no. 10 stycznia 1919 r. Kończak został ciężko ranny w głowę pod Kąko-
lewem. Przewieziono go do szpitala w Gostyniu. Po wyleczeniu został
zwolniony 15 kwietnia 1919 r. jako niezdolny do dalszej służby wojskowej.

>>> Krówczyński Stanisław 
Rodzice: Józef, Maria; ur. 1895-04-04.
Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim od grudnia 1918 r. 
do 20 lutego 1919 r. Walczył z bronią w ręku pod dowództwem por. 
Nadobnego w okolicy Kopanica. Po zakończeniu powstania w 1919 r.
został zwolniony do domu z powodu choroby.

>>> Krówczyński Antoni 
Rodzice: Michał, Magdalena; ur. 1898-12-13. 
Wstąpił jako ochotnik 9 stycznia 1919 r. do tworzącego się 1 Pułku Arty-
lerii Polnej i po sformowaniu 1 Baterii 12 stycznia 1919 r. pod dowódz-
twem Metlera wyjechał na front i walczył pod Szubinem i Rynarzewem,
do 14 kwietnia 1919 r. 15 kwietnia 1919 r. z powodu złamania nogi prze-
wieziony został do szpitala w Poznaniu. Po wyleczeniu, 15 sierpnia 1919
r., przydzielony został ponownie do 1 Baterii 1 Pułku Artylerii Lekkiej. Zwol-
niony z wojska został 20 sierpnia 1921 r. przez 14 Pułk Artylerii Polnej. 

>>> Kukurenda Franciszek 
Rodzice: Walenty, Katarzyna Piechocka; ur. 1897-09-26. 
Weteran Powstania Wielkopolskiego 1918/19. 28 grudnia 1918r. wstąpił
ochotniczo do kompanii w Stęszewie koło Poznania pod dowództwem
sierżanta Józefa Szyftera, następnie pod dowództwem porucznika 
Stanisława Siudy. Walczył z bronią w ręku o oswobodzenie Rosnówka.
Po wyzwoleniu Rosnówka walczył dalej o wyzwolenie Rakoniewic, 
Rostarzewa, Wolsztyna, Kopanicy i Nowego Kramska. Po zakończeniu
Powstania Wielkopolskiego wcielony został do Wojska Polskiego 
do 2 pułku Strzelców Wlkp., gdzie służył do 15 lipca 1921r.

>>> Kupka Jan 
Rodzice: Józef, Józefa; ur. 1902-08-27.
Wstąpił jako ochotnik 3 stycznia 1919 r. do Oddziału Powstańczego 
w Nowym Tomyślu pod dowództwem por. Sobera i walczył z bronią 
w ręku w zajmowaniu Nowego Tomyśla. Następnie walczył pod
Zbąszyniem, Strzyżewem, Nowym Dworem i Łomnicą. 20 stycznia 1919r.
przydzielony został do 2 Dywizjonu 1 Pułku Artylerii Ciężkiej jako 
telegrafista i wysłany został na front pod Rawicz. W wojsku służył do 
18 września 1939 r. jako zawodowy podoficer.

>>> Nadstoga Antoni 
Rodzice: Michał, Maria Idaś; ur. 1899-04-30. 
6 stycznia 1919r. wstąpił jako ochotnik do oddziału powstańczego 
w Pniewach i pod dowództwem por. Fredera w 2 Pułku Strzelców
Wlkp.walczył pod Międzychodem, Prusimiem, Kamionną, Gralewem,
Zatomem Starym, Zbąszyniem, Nowym Dworem i Przyprostnią. 
Z wojska został zwolniony w 1921r.

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

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 66. wydania Informatora

Fotografia przedstawiała kładkę/mostek nad Mogilnicą na drodze 
gruntowej niedaleko fermy drobiu w Kunowie. 
Droga ta prowadzi z Kunowa przez las dusznicki, dalej obok polany
Czarny Bocian, do Dusznik. Jest idealną trasą do pieszych wędrówek
i przejażdżek rowerowych.

Pierwszą prawidłową odpowiedź przesłał Pan Waldemar Stroiński
z Sędzin. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim mieszkańcom, któ-
rzy przesyłali odpowiedzi.
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