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W 68. numerze Informatora…
Kolejny rok dobiega końca. Te niespełna dwanaście miesięcy 2021 roku
były dla nas wszystkich próbą powrotu do codzienności znanej
sprzed 2019 roku. Nadal wiele sfer naszego życia nie funkcjonuje
w pełni tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale udało się przynajmniej
częściowo zrealizować to, na co mieliśmy nadzieję dokładnie rok temu.
Grudzień chyba nam wszystkim kojarzy się głównie z atmosferą
świątecznych przygotowań, rodzinnymi spotkaniami i radością dzieci, które niecierpliwie wyczekują pierwszej wigilijnej gwiazdki. Aby umilić dzieciom i mieszkańcom gminy czas oczekiwania na święta Bożego
Narodzenia, Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury przygotowała świąteczne warsztaty rękodzieła oraz wyjątkowy, świąteczny koncert Haliny Mlynkowej.
Święta to również czas obdarowywania się prezentami. Osoby ceniące
sobie własnoręcznie wykonane upominki zachęcamy do odwiedze-

nia Kiermaszu Świątecznego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dusznikach, który potrwa od 6 do 10 grudnia.
Szczegółowe informacje o zaplanowanych wydarzeniach znajdą Państwo na kolejnych stronach Informatora.
W listopadzie odbyła się uroczystość, na której świętowano przypadające w tym roku jubileusze 50, 55, 60 i 65-lecia pożycia małżeńskiego
par z terenu naszej gminy. Tradycyjnie świętowano również w Dusznikach obchody Święta Niepodległości. O tych i kilku innych wydarzeniach przeczytają Państwo w części Relacja z...
Korzystając z wyjątkowej okazji, życzymy naszym Czytelnikom zdrowych, spokojnych, przepełnionych radością i miłością świąt Bożego
Narodzenia spędzonych w wyjątkowej i rodzinnej atmosferze, a w nowym 2022 roku spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności.
Zachęcamy do lektury.
Redakcja

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

DATA

MIEJSCOWOŚĆ

Duszniki ulice: Broniewskiego, Chełmińska, Graniczna, Jakubowska, Jana Pawła II, Jaśminowa,
10 grudnia (piątek)
Kolejowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Nagietkowa, Niewierska, Nowotomyska, Ogrodowa, Orzechowa,
i 30 grudnia (czwartek)
Parkowa, Podrzewska, Polna, Radosna, Różana, Słoneczna, Storczykowa, Św. Floriana, Wiosenna
Chełminko, Duszniki ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowska, Grabowa, Jarzębinowa, Jesionowa,
Klonowa, Kłosowa, Kościelna, Młynkowska, Nowa, Os. Wyzwolenia, Piękna, Podgórna,
Powstańców Wlkp., Sportowa, Stawna, Szamotulska, Wąska, Wierzbowa

21 grudnia (wtorek)

Podrzewie, Sękowo

16 grudnia (czwartek)

Grzebienisko, Mieściska

15 grudnia (środa)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Wierzeja, Wilkowo

22 grudnia (środa)

Sarbia, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie

27 grudnia (poniedziałek)

Niewierz, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna

9 i 30 grudnia (czwartek)

Stawka opłaty za odbiór odpadów:

12 zł od mieszkańca lub 11 zł od mieszkańca przy zadeklarowaniu kompostowania bioodpadów.
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!
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Zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego
Narodzenia,
pełnych spokoju
i rodzinnego ciepła,
a także
wielu szczęśliwych
chwil i pomyślności
w Nowym Roku 2022
życzą
Marek Liszkowski
Przewodniczący
Rady
Gminy Duszniki

Roman Boguś
Wójt Gminy Duszniki

Z prac Rady
W październiku Rada Gminy Duszniki obradowała na jednej sesji (28.10). Wzięło
w niej udział 13 radnych (nieobecne były
radne Justyna Bachorz i Kamila Zimna).
Radni podjęli dwie uchwały. Jedna z nich dotyczyła rozpatrzenia petycji w sprawie skateparku w Dusznikach, a druga rozpatrzenia wniosku dotyczącego rozliczania czasu
pracy radnych pracujących w Komunalnym
Zakładzie Budżetowym.
9 listopada br. odbyła się kolejna sesja, w której
uczestniczyło 14 radnych (nieobecna była radna Justyna Bachorz). Radni podjęli 13 uchwał
w następujących sprawach:
l zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Duszniki na lata 2021-2030
l zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

l określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
l udzielenia Powiatowi Szamotulskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
l ustalenia stawek podatku od środków transportowych
l obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na 2022 rok
l określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
l rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na 2022 rok
l nadania nazwy ulicy Śliwkowa w Grzebienisku
l nadania nazwy ulicy Dębowa w Zakrzewku
l zmiany uchwały w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Duszniki
l zmiany uchwały w sprawie ustalenia szcze-

gółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
l przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku
z 26 października 2021 r.
Na sesji 9 listopada radni uchwalili również
apel w sprawie wzrostu cen gazu, który został
przesłany do Premiera RP. Radni jednogłośnie
zagłosowali za następującym stanowiskiem
Rady:
„Rada Gminy Duszniki zdając sobie sprawę
z trudnej sytuacji mieszkańców i przedsiębiorców z Gminy Duszniki związanej ze
wzrostem cen gazu dostarczanego od G.EN
GAZ ENERGIA Sp. z o.o. apeluje do Premiera
Rzeczypospolitej Polskiej o interwencję oraz
podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.”
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Gmina Duszniki na 3. miejscu w rządowym
konkursie "Rosnąca Odporność"
10 listopada br. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła wyniki konkursu „Rosnąca Odporność” dla gmin z najwyższym przyrostem poziomu zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem
szczepień przeciwko COVID 19.
Gmina Duszniki zajęła 3. miejsce w powiecie szamotulskim i otrzyma
250.000 zł na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
Konkurs Rosnąca Odporność nagradza gminy, które osiągnęły naj-

wyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. Gmina Duszniki uzyskała wskaźnik przyrostu poziomu wyszczepienia na poziomie 8,7 %.
Dla porównania, gmina Obrzycko - miasto osiągnęła wskaźnik 11,3 %
(1. miejsce), a Wronki 9,5% (2. miejsce).
W dniu ogłoszenia wyników konkursu, tj. 10 listopada br., na terenie
gminy Duszniki zaszczepionych przeciw COVID-19 było 4911 osób, czyli 53,5 % ogółu mieszkańców.

Gmina Duszniki zajęła 8. miejsce
w Polsce w rankingu "Gmina dobra do życia"
4 listopada br. Serwis Samorządowy PAP po raz pierwszy
ogłosił wyniki rankingu "Gmina dobra do życia". Ranking ten badał jakość życia w polskich gminach na podstawie 48 wskaźników, biorąc pod uwagę najważniejsze sfery życia polskiej rodziny: zamieszkanie, pracę oraz spędzanie pozostałego czasu
przeznaczanego na zakupy, konsumpcję, opiekę zdrowotną, edukację, rozrywkę, kontakty towarzyskie, itd.
Gminy w rankingu zostały ocenione w ramach 5 kategorii: miasta na
prawach powiatu, strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, gminy z siedzibą powiatu ziemskiego, gminy miejskie i gminy wiejskie.
W kategorii "gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys.
mieszkańców" Gmina Duszniki zajęła 8. miejsce w kraju ze wskaźnikiem jakości życia na poziomie 60,16. Dla porównania - gmina z najwyższym wskaźnikiem w skali ogólnej, tj. wszystkich gmin bez podziału
na kategorie zanotowała wskaźnik 69,08. W skali wszystkich 2477 badanych gmin w Polsce, Gmina Duszniki znalazła się na 64. miejscu i jest


najlepiej ocenioną gminą pod tym względem w powiecie szamotulskim (Kaźmierz 71. miejsce, Szamotuły 160. miejsce, Pniewy 194. miejsce, Wronki 199. miejsce, Ostroróg 455. miejsce, Obrzycko miasto 511.
miejsce, Obrzycko gmina 869. miejsce).

AKTUALNOŚCI
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REMONT DROGI W SęDZINACH
W listopadzie zakończył się remont nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego
w Sędzinach.
Prace remontowe obejmowały uzupełnienie
podbudowy z kruszywa
i położeniu warstwy
z betonu asfaltowego.
Remont wykonała firma
GRAEB Przedsiębiorstwo
Drogowe z Pniew, a jego
koszt wyniósł 60 tys.

Przejście dla pieszych ze światłami
w Grzebienisku
26 listopada zakończyła się budowa kolejnej inwestycji na terenie gminy Duszniki. W Grzebienisku na drodze powiatowej nr
1870P zostało wykonane przejście dla pieszych z sygnalizacją
świetlną oraz chodniki z obu stron, prowadzące do przejścia.

Inwestycja była zadaniem Powiatu Szamotulskiego, który na jej realizację otrzymał środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Duszniki również wsparła budowę przejścia dla pieszych w Grzebienisku.
Inwestycja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności ruchu pieszych. Przejście ułatwi mieszkańcom,
w tym zawłaszcza zamieszkałym wzdłuż drogi powiatowej, dostęp do
przychodni lekarskiej, biblioteki, świetlicy wiejskiej i zakładów usługowo - handlowych. Poprawi się również bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej i przedszkola.


Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Dusznikach
AKTUALNOŚCI
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9,6 litra czystego alkoholu wypił statystyczny Polak w 2020 roku – wynika ze statystyk, które opublikowała Państwowa
Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)
Pandemia COVID-19 zmieniła nawyki społeczne związane ze spożywaniem alkoholu. Zauważono ryzykowne zachowania związane z piciem, zwłaszcza w niektórych grupach społecznych. 30% dorosłych pije co najmniej raz w miesiącu. Szkodliwe wzorce spożywania alkoholu
powodują istotne koszty zdrowotne, społeczne i ekonomiczne. Choroby i urazy związane
z alkoholem pociągają za sobą wysokie koszty
dla społeczeństwa.
W naszej gminie z tymi problemami mierzy się
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dusznikach, powołana przez Wójta Gminy Duszniki. Komisja działa w oparciu o
ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i realizuje określone
ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:
l wydaje postanowienia dotyczące zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy Duszniki;
l prowadzi kontrole przestrzegania warunków
i zasad sprzedaży, podawania i spożywania
napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Wójta Gminy;
l prowadzi profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
l prowadzi działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które
w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo
systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
l podejmuje interwencję w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie


o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występuje
przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego.
Prowadząc profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną Komisja w 2021
roku zaaranżowała wiele wydarzeń i zrealizowała liczne zadania, m.in.:
l Zorganizowano kolonie profilaktyczne dla 20
dzieci z terenu gminy, z rodzin dotkniętych
problemem alkoholowym.
l Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dusznikach uczestniczyli w „Dniu profilaktyki”
w Chojnie. W zajęciach udział wzięło 231
uczniów z klas 6-8 szkoły. W trakcie pobytu
realizowano zajęcia profilaktyczne, które
prowadził specjalista ds. uzależnień alkoholowych. Przeprowadzono szkolenie
z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz
zorganizowano zajęcia sportowe.
l Dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej
w Dusznikach oraz starszych roczników
przedszkola w Dusznikach wprowadzono do
realizacji program„Przyjaciele Zippiego” - rekomendowany przez PARPA, To międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci
w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów ra-

dzenia sobie z trudnościami i wykorzystywaniem nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Wprowadzenie programu poprzedzone było szkoleniem dydaktycznym
nauczycieli uczestniczących w realizacji programu. Program obejmuje 24 spotkania
w ciągu roku szkolnego.
l Realizowano dla zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego program„Uzależnij
się od sportu”. Program obejmuje warsztaty
dotyczące ograniczenia zachowań agresywnych i ryzykownych u dzieci i młodzieży związanych z używaniem alkoholu
i substancji psychoaktywnych.
l Zorganizowano szkolenie dla sprzedawców alkoholu. Program obejmował zagadnienia reklamy napojów alkoholowych, konsekwencje sprzedaży alkoholu nieletnim, nietrzeźwym i pod kredyt lub zastaw, skutki
społeczne i psychiczne spożywania alkoholu przez osoby nieletnie, a także wpływ alkoholu i zagrożenie dla płodu - (FAS) Alkoholowy Zespół Płodowy. W formie warsztatów ze sprzedawcami przedstawiono asertywne techniki odmowy sprzedaży alkoholu nieletnim, osobom agresywnym, w stanie
nietrzeźwym.
Komisja zapewnia dostęp do psychologa uzależnień, który dyżuruje w punktach konsultacyjnych dla osób z problemami uzależnienia
i współuzależnienia od alkoholu, przemocy.
Na terenie gminy działają dwa takie punkty, jeden w Dusznikach, a drugi w Grzebienisku. Porady udzielane są nieodpłatnie.
Tekst:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Dusznikach

UDZIELAMY POMOCY I WSPARCIA WSZYSTKIM POTRZEBUJĄCYM:
8 Punkt konsultacyjny w Dusznikach - czynny w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca
od godz. 8:00 do godz. 12:00 (siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- ul. Jana Pawła II nr 8)
8 Punkt konsultacyjny w Grzebienisku - czynny w drugą sobotę miesiąca
od godz. 8:00 do godz.12:00, ul. Szkolna 8 (sala wiejska)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOT. PROCEDURY LECZENIA ODWYKOWEGO:
8 Przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dusznikach:
Karolina Leszczak lub Zastępca Przewodniczącej Maciej Tepper (Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Dusznikach, w godzinach urzędowania), tel. 61 291-90-080
W Dusznikach działa również Grupa AA – spotkania odbywają się w każdą sobotę w salce parafialnej, po godz. 18:00.

AKTUALNOŚCI
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BPiCAK w Dusznikach z nowym
systemem informatycznym
i stacją napraw rowerów dzięki
wsparciu PSE
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji
Kultury w Dusznikach przeprowadziła
modernizację systemu informatycznego
i zainstalowała przy budynku stację napraw rowerów. Inwestycje zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu z dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na ten
cel przeznaczono 20 tys. złotych.

Nowy system informatyczny usprawni proces
udostępniania zbiorów bibliotecznych, inwentaryzację księgozbioru, a także skróci
czas obsługi czytelników. Zakupiono także zestawy klocków Lego, które będą wykorzystywane w trakcie zajęć z robotyki przeprowadzanych w instytucji. Oprócz tego, przy bibliotece można korzystać ze stacji napraw rowerów wraz ze stojakami.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją
społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni
publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji
o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje
otoczenie”, przeczytać można na stronach
www.raport.pse.pl
i www.wzmocnijotoczenie.pl
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Jubileusze małżeńskie w gminie Duszniki
W sobotę 22 listopada br. w restauracji „Malibu” w Sękowie odbyła się uroczystość jubileuszy 50, 55, 60 i 65–lecia
pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy Duszniki.

W uroczystości udział
wzięli Jubilaci oraz Wójt
Roman Boguś z małżonką,
Przewodniczący Rady Marek Liszkowski z małżonką,
Skarbnik Gminy Justyna
Kaczmarczyk z małżonkiem, Sekretarz Gminy Danuta Dolemba-Parzybut
z małżonkiem, Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
Aleksandra Kubiak i Zastępca Kierownika USC
Jacek Lichocki. O oprawę muzyczną zadbał Mirosław Bździel.
Jubilaci obchodzący 50-lecie pożycia małżeńskiego otrzymali medale przyznane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, kwiaty,
życzenia i upominki z rąk Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy. Medale otrzymały następujące pary obchodzące „Złote Gody”:
Halina i Józef Brandyk z Dusznik, Halina i Stanisław Jóźwiakowscy z Dusznik, Barbara
i Stanisław Konke z Młynkowa, Irena i Bernard
Konopaccy z Dusznik, Alina i Józef Kukułka
z Podrzewia, Wanda i Marian Lurka z Dusznik,
Elżbieta i Zygmunt Nowaczykowie z Sarbii,
Urszula i Jerzy Nowakowie z Ceradza Dolnego, Zofia i Stanisław Przewoźni z Niewierza,

Krystyna i Marian Przybylscy z Dusznik, Irena
i Bernard Ratajscy z Podrzewia, Teresa i Józef
Strzeleccy z Sękowa.
Podczas uroczystości świętowano również
jubileusze 55, 60 i 65-lecia pożycia małżeńskiego. Gratulacje i upominki otrzymały następujące pary:
-lecie pożycia małżeńskiego:
Czesława i Stanisław Błaszykowie z Młynkowa,
Bożena i Bernard Bździel z Dusznik, Teresa i Józef Hirsch z Dusznik, Bożena i Henryk Matuszewscy z Niewierza;

0-lecie pożycia małżeńskiego:
Helena i Jan Horemscy z Dusznik, Bożena i Wojciech Szymkowiakowie z Dusznik, Kazimiera
i Bogdan Zielińscy z Dusznik;
-lecie pożycia małżeńskiego:
Zofia i Zygmunt Bilewscy z Dusznik.
Wszyscy uczestnicy uroczystości, po wykonaniu pamiątkowych zdjęć, zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek.

Pani Helena Horemska
z Dusznik

Państwo Zofia i Zygmunt Bilewscy
z Dusznik

Państwo Teresa i Józef Hirsch
z Dusznik

Państwo Bożena i Henryk Matuszewscy
z Niewierza

Państwo Bożena i Wojciech Szymkowiakowie
z Dusznik
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Jubilatom gratulujemy i życzymy dalszych lat
wspólnego życia w zdrowiu i miłości!
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Państwo Halina i Józef Brandyk
z Dusznik

Państwo Halina i Stanisław Jóźwiakowscy
z Dusznik

Państwo Barbara i Stanisław Konke
z Młynkowa

Państwo Irena i Bernard Konopaccy
z Dusznik

Państwo Alina i Józef Kukułka
z Podrzewia

Państwo Urszula i Jerzy Nowakowie
z Ceradza Dolnego

Państwo Zofia i Stanisław Przewoźni
z Niewierza

Państwo Krystyna i Marian Przybylscy
z Dusznik

Państwo Irena i Bernard Ratajscy
z Podrzewia

Państwo Teresa i Józef Strzeleccy
z Sękowa

Państwo Czesława i Stanisław Błaszykowie
z Młynkowa

Państwo Bożena i Bernard Bździel
z Dusznik
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Obchody Święta Niepodległości w Dusznikach

11 listopada obchodziliśmy 103. rocznicę
odzyskania niepodległości. Wójt i przedstawiciele samorządu gminnego oraz delegacje organizacji z terenu naszej gminy
wraz przedstawicielem Wojewody Wiel-
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kopolskiego złożyli kwiaty pod Pomnikiem Walk i Męczeństwa w Dusznikach.
Na zakończenie odśpiewano hymn.
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O NIEPODLEGłOŚCI W WTZ DUSZNIKI
10 listopada uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dusznikach obchodzili Narodowe Święto Niepodległości. W temat
wprowadziła ich prezentacja i krótki film.
Mogli oni również pochwalić się zdobytą wiedzą w tematycznym konkursie. Potem wspólnie odśpiewali patriotyczne pieśni oraz wybrali się
pod Pomnik Walk i Męczeństwa by zapalić znicze. Podczas tego dnia
towarzyszyły im biało-czerwone barwy w postaci flag oraz Mazurek
Dąbrowskiego.

Dzień pluszowego misia w przedszkolu
Światowy Dzień Pluszowego Misia obchodzony jest 25 listopada. W tym dniu bohaterami są nasi pluszowi przyjaciele, towarzysze smutnych i radosnych chwil. Samo święto nie ma jednak
długiej tradycji, obchodzimy je dopiero od 2002 roku, kiedy to
pluszowy miś świętował swoje setne urodziny. Pluszowy miś
przez lata był także bohaterem wielu bajek i filmów dla dzieci.
Zdecydowanie do najpopularniejszych należy Kubuś Puchatek,
Miś Uszatek, Colargol czy zwariowany miś Yogi. W każdym
przypadku pluszowa postać jest pozytywna i dostarcza
oglądającemu wiele uśmiechu.

Przedszkole w Sędzinku po raz kolejny wzięło czynny udział w obchodach Święta Pluszowego Misia. Wszystkie przedszkolaki w tym dniu
przebrały się za misie. Dominował brązowy kolor ubrań, były też nakrycia głowy - maski misiów, nauszniki, opaski. W tym miejscu należny
jest duży ukłon w stronę rodziców, gdyż było widać ich wielkie zaangażowanie w wykonanie strojów dla dzieci. Największą atrakcją dla dzieci była niespodzianka - przybycie specjalnego gościa „Kubusia Puchatka
ze Stumilowego lasu”.
Tekst i zdjęcia: Oddział Przedszkolny w Sędzinku
1
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Jesienne warsztaty rodzinne w bibliotece
Jesień w pełni, dlatego aby wykorzystać jej dobrodziejstwa, BPiCAK w Dusznikach zorganizowała rodzinne warsztaty dekoracyjne. Podczas spotkania uczestnicy mogli samodzielnie
przygotować wieniec na drzwi wykorzystując dary natury.

Edukacja ze Złotą Rybką

We wtorkowe popołudnie, 16 listopada,
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji
Kultury w Dusznikach zaprosiła dzieci na
autorską interpretację baśni braci Grimm
„Złota Rybka” w wykonaniu grypy teatralnej KRAK-Art.
Podczas spektaklu najmłodsi widzowie przenieśli się do wioski rybackiej, gdzie rybak
rozpoczął opowieść o swoim losie, życiu z kapryśną żoną oraz o spotkaniu ze Złotą Rybką.
Dzieci, poza byciem widzami, miały także
okazję do interaktywnego uczestnictwa
w spektaklu. Przedstawiona opowieść, jak to
zwykle w bajkach bywa, uczy najmłodszych
szacunku i uczciwości oraz przestrzega przed
zachłannością.

1
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Akcja „Misie
Ratownisie”
Akcja „Misie Ratownisie” jest ogólnopolską akcją prowadzoną
przez Fundację Wsparcie 112. Celem takiej akcji jest zebranie pluszaków i przekazanie ich do jednostek Straży Pożarnych.

Miś Ratowniś w świadomości dziecka uosabia
domowe ciepło, bezpieczeństwo, czułą i serdeczną bliskość rodziców, czyli wszystko to, co
traci ono w wyniku np. nieszczęśliwego wypadku. Dlatego w sytuacjach, kiedy potrzebne
jest znalezienie zastępczego źródła oparcia, skupienie, odwrócenie uwagi, czy nawiązanie
kontaktu z dzieckiem, pluszak może okazać się
bardzo użyteczny! Miś Ratowniś pomaga dziecku wyciszyć się, przełamać nieśmiałość. Dla
dzieci wypadek, pobyt w karetce, czy szpitalu
to wielki szok. W tych chwilach pocieszy ich pluszak. Miś absorbuje uwagę dziecka, odwraca
ją od traumatycznego wydarzenia, jakim jest
wypadek.
Do takiej akcji przyłączyli się przedszkolacy
z Sędzinka. 27 października br. przedszkole odwiedzili ratownicy z OSP Podrzewie, którzy
otrzymali pluszami zebrane od dzieci.
Tekst i zdjęcia: Oddział Przedszkolny w Sędzinku

DZIEń DYNI
29 października br. przedszkolaki z Sędzinka poznały jak zdrowym i urodziwym
warzywem jest dynia.

Zainspirowała nas ona do wykonania prac plastycznych i zabaw muzyczno-ruchowych. Tego
dnia przynieśliśmy do przedszkola dynie i ubraliśmy się na kolor pomarańczowy. „Dzień Dyni”
pozwolił nam poznać wielką różnorodność

dyń i wzbogacił naszą wiedzę na ich temat. Ten
dzień był pełen wrażeń i radości.
Tekst i zdjęcia: Oddział Przedszkolny
w Sędzinku
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HISTORIA

CZy ZNASZ TO MIEJSCE?

Fotografie z gminy - rozwiąż zagadkę
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.esamorzad2.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 zestaw upominkowy gadżetów promujących gminę.

Rozwiązanie zagadki z 67. wydania Informatora
Fotografia przedstawiaładrogę do Zakrzewka od strony Sędzinka. Ta
malownicza droga wiedzie z Sędzinka przez las, a potem wzdłuż pól
i łąk do centrum wsi Zakrzewko. Na pewnym odcinku wzdłuż drogi
rosną wierzby ogłowione vel rosochate - charakterystyczny, choć coraz rzadszy już element krajobrazu wielkopolskiej wsi.
Pierwszą prawidłową odpowiedź przesłał ponownie Pan Waldemar
Stroiński z Sędzin. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy przesyłali odpowiedzi.

LISTA ODZNACZONYCH WIELKOPOLSKIM KRZYżEM POWSTAńCZYM
kunoWo, cz. III ostatnia
>>> Nawrot Walenty

Rodzice: Ludwik, Józefa; ur. 1900-03-09.
Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku od grudnia 1919 r. jako ochotnik w Kompanii Bukowskiej i brał udział w okolicy Babimost,
Nowy Tomyśl. Po zakończeniu Powstania pozostawał w służbie wojskowej Wojska Polskiego w 62 Pułku Piechoty do 1921 r. Został
zwolniony w stopniu kaprala.
>>> Pracel Józef

Rodzice: Wawrzyn; ur. 1894-01-10.
Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim od 6 stycznia 1919 r. w 7 Pułku Strzelców
Wlkp., Kompania Lwówecka, pod dowództwem por. Różka. Walczył o Bolewice, Sompolno i Kupferheim.
>>> Walkowiak Władysław

Rodzice: Antoni, Barbara; ur.: 1898-06-08.
Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 28 grudnia 1918 r. do końca Powstania. Walczył w tym czasie pod dowództwem por. Szemendery pod Kolnem, Kamionną, Gralewem i Babimostem. Pod Babimostem sam dowodził oddziałem
pod komendą rotmistrza Ułańskiego. Należał do grupy, która pod Kol1

nem zdobyła 4 karabiny maszynowe i wzięła większą ilość jeńców do
niewoli. Pod Babimostem został ranny w rękę i przeleżał tydzień w szpitalu. Po zakończeniu Powstania pozostał
w służbie czynnej w Wojsku Polskim do roku
1921.

mIEŚCIska
>>> Szulc Stanisław
Rodzice: Antoni, Anna; ur. 1894-04-07.
Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku od 27 grudnia 1918
r. przy zdobywaniu Chodzieży, Nakła, Paterka
i Szubina pod dowództwem sierż. Doberskiego i Lemańskiego.
>>> Wieczorek Wojciech

Rodzice: Walenty, Katarzyna;
ur. 1892-04-01.
Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim od 30
grudnia 1918 r. do 20 lutego 1919 r. W tym okresie walczył
z bronią w ręku pod dowództwem sierżanta Filigra w okolicy Międzychód - Krzyż - Kolno. Po zakończeniu powstania
pozostał w służbie wojskowej do 14 sierpnia 1920 r. w 67
Pułku Piechoty, po czym został zwolniony.
Źródło: Towarzystwo Miłośników Ziemi Dusznickiej,
https://tmzd.pl.tl/Odznaczeni.htm

