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W 74. numerze Informatora…
20 maja na stadionie w Dusznikach miało miejsce wyjątkowe, sportowe
wydarzenie – mityng skoku o tyczce „LISEK W DOMU”. Zaproszenie do
udziału w mityngu przyjęli utytułowani sportowcy z kilku krajów. Dusz-
niczanie i kibice Piotra Liska mieli wyjątkową okazję spotkać na żywo świa-
towej sławy sportowców i obejrzeć ich sportowe zmagania. Konkurs sko-
ku o tyczce w Dusznikach wygrał Piotr Lisek skacząc na 5,80 m. Więcej
o tej imprezie przeczytają Państwo w dalszej części Informatora.
W maju została podpisana umowa na dofinansowanie budowy ulicy Staw-
nej w Dusznikach. Gmina otrzymała na tą inwestycję wsparcie z fundu-
szy rządowych w wysokości prawie 668 tys. zł. Pod koniec maja zostały
również ogłoszone wyniki naboru wniosków do Polskiego Ładu. Gmi-
na Duszniki otrzyma 7,6 mln zł na modernizację dwóch oczyszczalni ście-
ków w Podrzewiu i Dusznikach. Więcej informacji znajduje się na stro-
nie 3.
3 maja 2007 r. otwarto Izbę Regionalną w Dusznikach. Przez 15 lat udało

się w niej zebrać ogromną ilość eksponatów i dokumentów o wyjątko-
wej wartości historycznej. Z okazji jubileuszu Izby, przygotowaliśmy krót-
ki materiał i zdjęcia w cyklu Z historią w tle. Mamy nadzieję, że zachęcą
one do odwiedzenia Izby. 
W czerwcu i na początku lipca BPiCAK przygotował dla mieszkańców różne
imprezy, w tym piknik i spektakl teatralny dla dzieci, warsztaty z budo-
wania eko-domków dla owadów zapylających oraz koncerty: kwartetu
smyczkowego Upbeat, który już kilkukrotnie gościł na dusznickiej sce-
nie oraz zespołu Beat Back. Fanów dwóch kółek zachęcamy do udziału
w rajdzie rowerowym. Na początku lipca rozpoczną się warsztaty i spot-
kania przygotowane z myślą o kobietach w ramach cyklu „Lato z herstorią
w Dusznikach”. Herstoria to historia opisywana z perspektywy feminis-
tycznej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejowej roli kobiet. Również
na początku lipca dzieci będą mogły skorzystać z wakacyjnej oferty za-
jęć przygotowanych przez animatorów BPiCAK. Serdecznie zapraszamy
do udziału w tych imprezach. 
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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!

UWAGA !
Aktualna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 24,00 zł miesięcznie od każdego 

mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Nowa stawka obowiązuje od 1 lutego 2022 r.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym 
w wysokości 3,00 zł miesięcznie od ustalonej dla danej nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (zmiana sposobu naliczania ulgi - 3,00 zł od nieruchomości).

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 

15 czerwca (środa)

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 

7 i 28 czerwca (wtorek)

Podrzewie, Sękowo 23 czerwca (czwartek)

Grzebienisko, Mieściska 22 czerwca (środa)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Wilkowo 8 i 29 czerwca (środa)

Sarbia, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 10 czerwca (piątek)

Niewierz, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna, Wierzeja 14 czerwca (wtorek)
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25 maja br. wójt Roman Boguś podpisał 
z Wojewodą Wielkopolskim Michałem
Zielińskim umowę na dofinansowanie
realizacji przebudowy ulicy Stawnej 
w Dusznikach. Inwestycja ta zostanie do-
finansowana kwotą 667 597 zł z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury to
jeden z ważniejszych czynników zwiększający
potencjał województwa. Wsparcie z Funduszu
zapewnia impuls rozwojowy dla całego 
regionu, dlatego tym bardziej cieszę się, że sa-
morządowcy tak chętnie korzystają z możli-

wości, jakie on oferuje – powiedział Woje-
woda.
W spotkaniu, które odbyło się w dusznickim
urzędzie, wzięli również udział Skarbnik Gmi-
ny Justyna Kaczmarczyk i Przewodniczący
Rady Marek Liszkowski.   

Wójt podpisał umowę na przebudowę ulicy Stawnej

30 maja 2022 r. na-
stąpiło ogłoszenie wy-
ników naboru drugiej
edycji Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strate-
gicznych. W siedzibie Sta-
rostwa w Szamotułach
Wojewoda Wielkopolski
Michał Zieliński spotkał
się z samorządowcami
gmin z terenu Powiatu Sza-
motulskiego. 

Gmina Duszniki otrzymała 7 mln 600 tys. zł na rea-
lizację dwóch projektów z zakresu infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej. Symboliczny czek odebrał
Wójt Roman Boguś. W spotkaniu uczestniczyli rów-
nież posłowie z regionu - Marta Kubiak i Marcin Po-
rzucek oraz Starosta Beata Hanyżak.
Pierwszym projektem, który otrzymał dofinan-
sowanie w wysokości 4 mln 750 tys. zł jest mo-
dernizacja oczyszczalni ścieków w Podrzewiu. Dru-
gi projekt, z dofinansowaniem 2 mln 850 tys. zł,
to rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ście-
ków w Dusznikach wraz z budową systemu za-
gospodarowania osadów.

7 mln 600 tys. zł dla Gminy Duszniki
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W 2021 r. Gmina Duszniki złożyła wniosek
do Fundacji ORLEN o dofinansowanie
małego projektu odnowienia pomnika
Stanisława Lasowskiego – Duszniczanina,
uczestnika Powstania Wielkopolskiego
i Wójta Gminy Duszniki w 1939 r., a na-
stępnie w latach 1945-1947. 

Celem Programu Fundacji ORLEN Czuwamy!
Pamiętamy! jest pielęgnowanie pamięci 
o przodkach i dostarczenie cennych lekcji his-
torii, by młode pokolenia zachowały pa-
mięć o lokalnych bohaterach. Program
wspiera społeczności lokalne w rozwijaniu
szacunku do swojej historii i lokalnego pat-
riotyzmu.
Stanisław Lasowski urodził się w 1888 roku 
w Dusznikach. Od początku Powstania Wiel-
kopolskiego brał w nim czynny udział. Orga-
nizował odziały powstańcze w Łomnicy, wal-
czył z bronią w ręku pod Zbąszyniem, Nakłem
i Wronkami w stopniu starszego sierżanta, za
co został odznaczony w 1957 r. Wielkopolskim
Krzyżem Powstańczym. Został Wójtem ówczes-

nej Gminy Duszniki przed wybuchem II woj-
ny światowej. Pełnił tę funkcję również po jej
zakończeniu do 1947 r. W pamięci Duszniczan
zapisał się jako organizator życia społeczne-
go i kulturalnego po II wojnie światowej. Sta-
nisław Lasowski zmarł 1 maja 1962 roku 
w Dusznikach. Został pochowany na miej-
scowym cmentarzu.
Pomnik Stanisława Lasowskiego i jego małżon-
ki był w złym stanie i wymagał gruntownej re-

nowacji. Mogiła nie posiadała opiekuna, 
a działania Stanisława Lasowskiego jako Po-
wstańca Wielkopolskiego i Wójta Gminy Dusz-
niki zasługiwały na zachowanie pamięci o Nim.
Nowy pomnik, ukończony na początku tego
roku, został sfinansowany dzięki pozyskane-
mu w 2021 r. grantowi z Fundacji Orlen w kwo-
cie 7.000 zł. Zgodnie z umową grantową,
Gmina Duszniki partycypowała w kosztach po-
mnika kwotą 1.000 zł.

Odnowiony pomnik Stanisława Lasowskiego

Pomnik przed remontem Nowy pomnik

AKTUALNOŚCI

Sportowcy
z osiągnięciami

i uzdolnieni uczniowie
mogą składać wnioski
o stypendia i nagrody

Do środy 15 czerwca br. do godz. 15.00
można składać wnioski o stypendia lub
nagrody za osiągnięcia sportowe.

Do piątku 24 czerwca br. do godz. 15.00
można składać wnioski o Stypendium
Wójta Gminy Duszniki. Nagroda jest
przyznawana uzdolnionym uczniom za
wysokie osiągnięcia w nauce – wysoką
średnią ocen lub wysokie miejsca 
w olimpiadach i konkursach.

Regulaminy przyznawania stypendiów i na-
gród oraz formularze wniosków są dostęp-

ne na stronie internetowej www.duszni-
ki.eu w zakładce „Strefa Mieszkańca”. 

Wypełnione i podpisane wnioski wraz z ko-
pią dokumentu poświadczającego uzys-
kaną średnią, miejsce w olimpiadzie/kon-
kursie bądź w zawodach sportowych można
przesłać drogą elektroniczną na adres
urzad@duszniki.eu (skan podpisanego

wniosku i załączników), pocztą na adres:
Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1,
64-550 Duszniki bądź pozostawić w Biurze
Obsługi Interesantów w holu urzędu gminy.   

Przypominamy o konieczności wpisania
numeru konta bankowego ucznia/spor-
towca lub opiekuna prawnego, na które
ma zostać przelane stypendium!!!

WAŻNE !!!

W związku z przepisami dotyczącymi zasad
naliczania podatków, do wniosku o stypen-
dium wymagane jest złożenie formularza:
OŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKO-
WYCH. Formularz znajduje się na stronie in-
ternetowej razem z wnioskiem. Bez dołącze-
nia oświadczenia nie będzie możliwa wypłata
stypendium!
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Charyzmatyczny wokal, dra-
pieżne gitary i dynamiczna
sekcja rytmiczna - tak właś-
nie wyglądał koncert w du-
sznickiej sali widowiskowej
BPiCAK, który odbył się 14
maja. 

Na scenie wystąpił powstały w 2003 roku zespół Blue Wave Band.  Tego wieczoru z głośników wybrzmiała
muzyka będąca różnorodną mieszanką stylów – od bluesowych i rockowych standardów po autorskie
kompozycje. Jednym słowem było klimatycznie i z pazurem.

Blue Wave Band na scenie w Dusznikach 

W drugiej odsłonie Tygodnia Bibliotek, dusznicka książnica za-
prosiła młodych widzów na spektakl pt. „Pinokio”. 

Zaprezentowana przez aktorów stu-
dia teatralnego Krak-Art historia była
opowieścią o drewnianym pajacyku,
którego marzeniem było stać się
prawdziwym chłopcem i chodzić do
szkoły. Jednak chęć przygody i poz-
nania świata okazały się bardziej in-
teresujące. Pinokio, pomimo prze-
stróg Świerszcza, uciekł z domu. Pod-
czas samotnej wędrówki pajacyk
spotkał na swej drodze kierownika
cyrku, podstępnego Lisa, mamiące-
go obietnicami Osła oraz dobrą
Błękitną Wróżkę. Ostatecznie Pinokio
przekonał się, że kłamstwo nie
popłaca, a miłość ma wielką moc.

Nauka z Pinokiem



20 maja br. na stadionie w Dusznikach
odbyła się druga edycja mityngu skoku 
o tyczce „Lisek w domu”. Impreza została
zorganizowana dzięki wsparciu Gminy
Duszniki, Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki, PKN ORLEN S.A., Banku Spółdziel-
czego SGB Duszniki, Powiatu Szamotul-
skiego oraz firmy Volkswagen Staszak. 

Rywalizację dziewięciu znakomitych tyczkarzy,
w tym trzech Polaków, oglądało na żywo wie-
lu mieszkańców i zaproszonych gości, zgro-
madzonych na stadionie przy ulicy Sportowej
w Dusznikach. Wszystkim towarzyszyły wielkie
emocje sportowe i radość uczestniczenia w tak
wyjątkowym wydarzeniu. To prawdopodobnie
jedyna taka impreza o międzynarodowym
charakterze zorganizowana na wsi. Przygoto-
wania do niej trwały kilka miesięcy i wymagały
ogromnych wysiłków i pracy.
– Ten mityng kosztował nas wiele wysiłku, ale lu-
dzie, którzy przyszli i stworzyli tę fantastyczną 
atmosferę oddali nam wszystko z nawiązką.

Cieszę się, że udało mi się skoczyć tak dobry wy-
nik właśnie tutaj. Było naprawdę super i myślę, 
że wszyscy się dobrze bawili. Zawsze podkreślam,
że to nie jest wiejski mityng, tylko profesjonalny
mityng skoku o tyczce na wsi, pewnie jeden z nie-
licznych, a może jedyny na świecie. Tu zawsze
wszyscy mi pomagali, byli drogowskazami na mo-
jej drodze, więc chcę im się odwdzięczyć. Dziękuję
wszystkim moim drogowskazom – komentował
Piotr Lisek.
Razem z Piotrem Liskiem w zawodach rywali-
zowali Robert Sobera, Paweł Wojciechowski, 
Ethan Cormont z Francji, Matt Ludwig z USA,
Ben Broeders z Belgii oraz silna reprezentacja
Niemiec: Torben Blech, Raphael Holzdeppe 
i Tom-Linus Humann.
Zawody rozpoczęły się skokiem na wysokość
5,20 m, z którą zmierzyła się tylko część za-
wodników. Piotr Lisek pewnie przeskoczył 5,40
i 5,60 m, a wysokość 5,70 m pokonał w drugiej
próbie. Swoją świetną formę potwierdził skacząc
5,80 m w pierwszej próbie, najwyżej ze wszyst-
kich zawodników. Tym skokiem Piotr Lisek 
zagwarantował sobie wygraną w konkursie. 
Podejmował jeszcze próby na 5,85 m, jednak
tym razem się nie udało, choć – jak podkreślił
jego trener Marcin Szczepański – to były dobre
skoki, bo „to był ten Lisek sprzed lat”.

Klasyfikacja końcowa mityngu:
1. Piotr Lisek - 5,80 m 
2.  Ethan Cormont - 5,60 m i Matt Ludwig - 5,60 m 
3. Torben Blech - 5,60 m 
4. Ben Broeders - 5,60 m 
5. Paweł Wojciechowski - 5,50 m i Raphael 

Holzdeppe - 5,50 m 
6. Tom-Linus Humann - 5,40 m 
7. Robert Sobera - 5,20 m 

Choć skoki tyczkarzy były tego dnia naj-
ważniejsze, to nie zabrakło również dodatko-
wych atrakcji, szczególnie dla dzieci. Na
najmłodszych czekały darmowe dmuchańce,
a na zgłodniałych strefa gastronomiczna. 

„Zobaczyć Liska z bliska” – międzynarodowy
mityng skoku o tyczce w Dusznikach

INFORMATOR GMINY DUSZNIKI RELACJA Z ...
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19 maja br. jedna z najlepszych polskich zawodniczek w skoku o
tyczce, Monika Pyrek, zaprosiła uczniów na zajęcia w Dusznikach
w ramach swojego projektu Monika Pyrek Camp. Gośćmi spe-
cjalnymi byli skoczkowie o tyczce – Piotr Lisek i Amerykanin Matt
Ludwig. 

Zajęcia odbyły się w sali sporto-
wej w Dusznikach w przeddzień
mityngu „Lisek w domu”. Wzięli 
w nich udział uczniowie z klas 
I – III szkoły podstawowej. 
– Cały nasz camp jest oparty 
o trening tyczkarski, który wbrew
pozorom, jest bardzo wszech-
stronny. Mnóstwo jest w nim nie
tylko innych lekkoatletycznych
konkurencji, ale także ele-
mentów gimnastycznych
czy zwinnościowych. Po-
przez frajdę i zabawę
chcemy upowszechniać
sport wśród najmłod-
szych – powiedziała Mo-
nika Pyrek, główna po-
mysłodawczyni akcji. 
– To wspaniała inicjatywa
i bardzo dziękujemy pani Monice
Pyrek za odwiedziny i niesamowitą sportową zabawę!
– powiedział Wójt Gminy Duszniki Roman Boguś.
W trakcie zajęć dzieci wykonywały ćwiczenia w ramach spe-
cjalnie przygotowanych stacji. Każda z nich wymagała innych umie-
jętności i zdolności, ale większość zawierała typowe elementy trenin-
gu tyczkarskiego. Wśród nich były m.in. skoki do basenu z kulkami, spe-
cjalny dmuchaniec w kształcie zeskoku dla tyczkarzy, skakanie z kamyka
na kamyk, a także sprinty i biegi przez płotki. Był też system ścieżek gim-
nastycznych, wspomagających naukę przewrotów oraz akrobatycznych
z użyciem lin i słupków, konkurencje rzutowe, a także ścianka wspi-
naczkowa wzmacniająca uchwyt, czy refleksomierz.

– Wszystkie dziewięć stacji tak samo mi się podobało. Była naprawdę
świetna zabawa. Oddałam kilka skoków i dostałam certyfikat tyczkarki –
mówi Oliwia z II klasy.
– To wszystko robi wrażenie, było naprawdę super, chciałbym trenować skok
o tyczce i skakać wysoko jak Piotr Lisek – dodał inny uczeń szkoły z Dusz-
nik, Antek z klasy I.
Cytaty i zdjęcia ze strony Fundacji Moniki Pyrek: https://fundacjamo-
nikipyrek.pl/2022/05/19/trzysta-dzieciakow-skakalo-z-monika-i-
piotrkiem/

Hop do kulek – zajęcia dla uczniów z Moniką Pyrek

Sporym zainteresowaniem cieszyły się stoiska
firmy Volkswagen Staszak, Banku Spółdziel-
czego oraz Urzędu Gminy Duszniki, który roz-
dawał gadżety promocyjne – chorągiewki,
balony, długopisy, kubki, notesy, podkładki,
magnesy, smycze i odblaskowe misie. Żółte

chorągiewki z herbem gminy wirowały w po-
wietrzu przy każdym aplauzie publiczności.  
Mityng "Lisek w domu" był imprezą dedyko-
waną przede wszystkim mieszkańcom Dusznik
i gminy oraz wszystkim, którzy przyczynili się,
wspierali i kibicowali Piotrowi Liskowi na

każdym etapie jego sportowej kariery. Wójt
Gminy Duszniki Roman Boguś w trakcie ofi-
cjalnego otwarcia konkursu podkreślił, że to-
warzyszy mu hasło "Zobaczyć Liska z bliska"
i zaznaczył, że ta impreza ma się stać nową tra-
dycją naszego regionu.
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Po ponad dwuletniej przerwie konkurs
recytatorski dla uczniów szkół podstawo-
wych z terenu gminy Duszniki ponownie
wrócił do wnętrz „bibliotecznych”. 

Tegoroczne zmagania recytatorskie zostały
poświęcone literackiej patronce roku – Marii Ko-
nopnickiej. I to właśnie z jej poezją musieli zmie-
rzyć się uczniowie klas 4-8. Wszystkie recytacje
bacznie wysłuchała komisja jurorska w skład-
zie: Anna Repak – dyrektor BPiCAK, Kamila
Szwedek – kierownik GZO oraz Kamila Graba-
rek – emerytowana dyrektor biblioteki. Ich
decyzją laureatami tegorocznej edycji zostało
dziesięciu uczniów. 

W kategorii klas IV - VI:
- I miejsce: Natalia Frąckowiak 
- II miejsce: Amelia Madej
- III miejsce: Dominik Gotowy
- wyróżnienia: Krzysztof Fagasik, 
Mateusz Walkowski,

W kategorii klas VII - VIII:
- I miejsce: Zuzanna Wolna
- II miejsce: Lena Mazurek
- III miejsce: Aleksandra Bielecka
- wyróżnienia: Jakub Piaskowski, 
Zuzanna Subsar.

Poezja Marii Konopnickiej na scenie BPiCAK w Dusznikach

Przypadający w maju Dusznicki Tydzień Bibliotek otworzyła Eliza Piotrowska – pi-
sarka i ilustratorka książek dla dzieci. Ale co ważne, pani Eliza nie przyjechała do Dusz-
nik sama. Razem z nią w bibliotece pojawiła się bohaterka jej książek – Ciocia Jadzia.  

Wełniana lalka była żywą ilustracją czytanych przez autorkę historii o perypetiach wspom-
nianej już cioci i jej bratanicy. A były to opowieści bardzo zabawne i ciepłe, jak sama auto-
rka. Podczas części warsztatowej mali goście wykonywali pod okiem pisarki laurki dla swo-
ich cioć. Na koniec spotkania można było kupić książki pisarki i zdobyć jej autograf.

Spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską
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W sobotę 28 maja Stowarzyszenie Kulturalne Podrzewianka 
zorganizowało uroczystość w Podrzewiu z okazji Dnia Matki. 
Zespół Podrzewianka przygotował występ artystyczny, dodat-
kowo występowały dzieci z przedszkola oraz szkoły w Podrze-
wiu. Wszystkich poczęstowano kawą z ciastkiem. Miłym 
akcentem uroczyści było rozdanie pamiątkowych dyplomów oraz
kwiatów dla mam.

W sobotnie popołudnie 21 maja, Sołtys Małgorzata Wrochna z Radą Sołecką Grze-
bieniska przygotowali dla mieszkańców spotkanie – Dzień Sąsiada. Dla uczestni-
ków została przygotowana wspólna biesiada pod drewnianą wiatą przy świetlicy
wiejskiej, a dla dzieci dodatkowo gry i zabawy oraz zajęcia plastyczne.  

Dzień Sąsiada w Grzebienisku

Dzień Matki w Podrzewiu

RELACJA Z ... INFORMATOR GMINY DUSZNIKI
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Towarzystwo Miłośników Ziemi Dusznic-
kiej działa od 22 lat. Przez te wszystkie lata
członkowie Towarzystwa włożyli wiele
wysiłku w dokumentowanie historii i od-
najdywanie eksponatów historycznych 
z terenu Gminy Duszniki.

3 maja br. minęło 15 lat od otwarcia Izby Re-
gionalnej. W tym czasie Izba stała się
ważnym punktem na
mapie gminy. Odwie-
dzali ją nie tylko
mieszkańcy i turyści,
ale również delegacje
z zaprzyjaźnionych
gmin partnerskich.
Izba była też wielo-
krotnie obowiązko-
wym punktem na tra-
sie rajdów i gier ulicz-
nych organizowanych
na terenie gminy. 
Izba zlokalizowana jest
w podziemiach budyn-
ku Centrum Animacji
Kultury w Dusznikach
przy ul. Jana Pawła II
10 i składa się z pięciu
sal ekspozycyjnych,
dwóch korytarzy, 
w których również pre-
zentowane są zbiory oraz wiaty przed Izbą, 
w której zebrano sprzęt rolniczy.
Zbiory Izby gromadzą spuściznę kulturową,
duchową i materialną mieszkańców Gminy
Duszniki. Fundamentem zbiorów są eksponaty
przekazane z sal historycznych szkół z terenu
gminy. W skład ekspozycji wchodzą także

prywatne pamiątki przekazane przez miesz-
kańców. Sale wystawiennicze z roku na rok po-
szerzały swoje zasoby, a dzięki przychylności
władz samorządowych i dyrekcji CAK’u Izba
otrzymywała kolejne pomieszczenia na eks-
pozycję.
Sala główna imienia profesora Lecha
Krzyżaniaka prezentuje eksponaty związane

z niepodległością naszego kraju, głównie
zdjęcia i dokumenty wojenne oraz sprzęt co-
dziennego użytku. Znajduje się tutaj kącik re-
ligijny oraz gabloty z najstarszymi „skarbami”,
czyli wykopaliskami archeologicznymi z terenu
gminy Duszniki. Sala druga imienia Stanisława
Mikołajczyka to wystawa związana z lokalny-

mi chórami i zespołami muzycznymi, organi-
zacjami społecznymi oraz kącik szkolny. Trze-
cia sala została podzielona na dwie prze-
strzenie. W pierwszej zaprezentowano wnęt-
rze przedwojennej izby, a w drugiej pokój 
z przełomu lat 60/70. XX wieku. W kolejnym
pomieszczeniu można obejrzeć narzędzia
gospodarskie i rzemieślnicze, a także stoisko

sklepowe GS z lat 80.
ubiegłego wieku. 
W piątej sali można
wysłuchać prelekcji,
albo zasiąść do
warsztatów genea-
logicznych. W kory-
tarzach łączących
poszczególne po-
mieszczenia umiesz-
czono ekspozycję
sprzętu kołodziej-
sko-stolarskiego,
historię miejsco-
wości położonych
na terenie gminy, 
a także „fyrtel” ge-
nealogiczny, w któ-
rym można poszu-
kać swoich krew-
nych. W Izbie mie-
ści się także biuro

Zarządu Towarzystwa. 

Izbę można zwiedzać indywidualnie oraz
grupowo, po wcześniejszym umówieniu
terminu. Wszystkich zainteresowanych za-
praszamy na stronę https://tmzd.pl.tl lub do
kontaktu mailowego na adres tmzd.dusz-
niki@interia.pl.

15 lat Izby Regionalnej w Dusznikach

Mieszkaniec, który
jako pierwszy prze-
śle prawidłową in-
formację na temat
miejsca/obiektu na
fotografii, otrzyma
od redakcji upomi-
nek. Przypominamy
jednocześnie, że ele-
ktroniczne wydanie
Informatora jest za-
mieszczane na stro-
nie duszniki.esamo-
rzad24.pl.

Odpowiedzi z okreś-
leniem miejscowoś-

ci albo bliskości jakiegoś charakterystycznego miejsca lub punktu
na mapie gminy należy prze-słać na adres e-mail redakcji: infor-
mator@duszniki.eu

Dla osoby, która jako pierwsza prześle poprawną lokalizację
mamy zestaw upominkowy gadżetów promujących gminę.  

Czy znasz to miejsce? Fotografie z gminy - rozwiąż zagadkę

Rozwiązanie zagadki z 73. wydania Informatora

Fotografia przedstawiała budynek po dawnym dworze w Mie-
ściskach, w centrum wsi przy stawie, w otoczeniu starego par-
ku. Dwór i park powstały w pierwszej połowie XIX wieku dla
ówczesnych zarządców majątku. 
Pierwszą prawidłową odpowiedź przesłała Alicja Kurasz z Dusz-
nik. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy
przesyłali odpowiedzi.  

Z HISTORIĄ W TLE KONKURS
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ZŁÓŻ WNIOSEK DO WŁAŚCIWEGO WFOŚiGW
Nabory wniosków prowadzone są przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej (właściwe dla adresu budynku mieszkalnego, który będzie poddany termomodernizacji).

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
Adres: 60-541 Poznań, ul. Szczepanowskiego 15A, mail: biuro@wfosgw.poznan.pl, tel. 61 845 62 00

Strona www: wfosgw.poznan.pl

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ POMOCY W TWOJEJ GMINIE

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Adres: 64-550 Duszniki, ul. Sportowa 1  (budynek Urzędu Gminy)
Mail: odpady@duszniki.eu, tel. 61 29 19 075, wew. 122

Strona www: duszniki.eu

Wójt Gminy Duszniki informuję, iż do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu docierają informacje dotyczące działań nieznanych osób, które
posługując się dokumentami z logo Funduszu podszywają się pod pracowników, przedstawiając
oferty inwestycji oparte o instrumenty finansowe Funduszu. Informujemy, że działania te noszą zna-
miona oszustwa, a WFOŚiGW w Poznaniu, jak i pracownicy, nie mają z tymi działaniami nic wspól-
nego. Pracownicy Działu Kontroli Przedsięwzięć przyjeżdżają wyłącznie po wcześniejszym umó-
wieniu terminu kontroli z klientem. Prosimy o zachowanie ostrożności w takich przypadkach.  

PRZYPOMINAMY O ZMIANIE DNI I GODZIN OTWARCIA PSZOK
Dni oraz godziny otwarcia PSZOK od dnia 1 lutego 2022 r.:

PSZOK w Dusznikach: ul. Niewierska 3, 64-550 Duszniki
Godziny otwarcia: WTOREK, CZWARTEK 10:00-18:00, SOBOTA 9:00-13:00

PSZOK w Grzebienisku: ul. Bukowska 11, 64-553 Grzebienisko
Godziny otwarcia: ŚRODA 10:00-18:00, SOBOTA 13:30-16:00

PSZOK w Podrzewiu: ul. Sportowa 17, 64-541 Podrzewie
Godziny otwarcia: PIĄTEK 10:00-18:00

ŹRÓDŁA OGRZEWANIA BUDYNKÓW 
- ZBILIŻA SIĘ TERMIN NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI

DODATEK - CZYSTE POWIETRZE

Wójt Gminy Duszniki przypomina, iż właściciele budynków mają
czas na złożenie deklaracji do końca czerwca 2022 roku. To jed-
nak dotyczy tych źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca 2021
roku. Jeśli dom ma nowe źródło ogrzewania i zostało ono zain-
stalowane i uruchomione po tej dacie, przypisy dają na zgłosze-
nie 14 dni.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji
o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać
działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smo-
giem. W ramach Ewidencji każdy właściciel lub zarządca budynku
zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania.

Jak można złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć elektronicznie lub w wersji papierowej
– osobiście w Urzędzie Gminy Duszniki lub wysyłając listem. 

Czego potrzebuję, żeby złożyć deklaracje przez Internet?
Profilu zaufanego, podpisu elektronicznego albo e-dowodu.

Jak złożyć deklarację przez Internet?
Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij na stronie
głównej > złóż deklarację < – wypełnij ją i wyślij.


