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W 75. numerze Informatora…
Zakończył się rok szkolny, a dzieci i młodzież cieszą się już dwoma mie-
siącami wakacji. Zanim jednak rozpoczął się czas zabaw, przygód i od-
poczynku od szkolnych murów, w szkołach trwały przygotowania do za-
kończenia roku szkolnego. Dla wielu uczniów ten moment był szczególnie
ważny i uroczysty. Wójt nagrodził najlepszych absolwentów kończących
szkoły podstawowe i przyznał stypendia za wysokie wyniki w nauce i za
osiągnięcia sportowe. Więcej informacji o sukcesach naszych uczniów
i sportowców znajdą Państwo na kolejnych stronach Informatora.
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury przygotowały dla miesz-
kańców różnorodną ofertę zajęć, warsztatów i spektakli teatralnych. Dzie-
ci i młodzież mogą dzięki nim urozmaicić swój wakacyjny czas. Na początku
lipca dzieci mogły uczestniczyć w tygodniowych zajęciach w bibliotece.
Kolejny ciekawy tydzień zabaw, warsztatów plastycznych i muzycznych
oraz zajęć technicznych z klockami LEGO zaplanowano w drugim tygodniu
sierpnia. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach oraz spektaklach

teatralnych. Wszystkim Paniom BPiCAK dedykuje cykl imprez „Lato z her-
storią w Dusznikach”. W klimatycznych murach starego kościoła ewan-
gelickiego w Dusznikach mądre kobiety poprowadzą warsztaty i zapre-
zentują ciekawe tematy związane z ważną rolą kobiet w historii.
10 września w sali widowiskowej w Dusznikach wystąpi zespół Stare Dobre
Małżeństwo. Już teraz informujemy o tym koncercie i zachęcamy do kup-
na biletu. Szczegółowe informacje pojawią się wkrótce na stronach bib-
lioteki i gminy.
Lipiec i sierpień dla dzieci i młodzieży to czas odpoczynku i zabawy. Dla
gospodarzy to czas żniw – najważniejszy i najtrudniejszy zarazem okres
w roku. Zwieńczeniem ciężkiej pracy rolników na polach są dożynki. 
Tegoroczne gminne święto plonów odbędzie się w sobotę 27 sierpnia 
w dusznickim parku. Będą mu towarzyszyć liczne atrakcje, a szczegółowe
informacje znajdą Państwo na plakacie. 
Zachęcamy do udziału w imprezach kulturalnych przygotowanych dla
mieszkańców oraz do obejrzenia relacji z tych, które odbyły się w czer-
wcu na terenie naszej gminy. Redakcja

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH 
I SEGREGOWANYCH NA TERENIE GMINY DUSZNIKI W LIPCU i SIERPNIU 2022

Redakcja: Emilia Gogołkiewicz-Kołecka (redaktor naczelna), Anna Repak, Joanna Dura, Dorota Walicka, Izabela Starosta.
Wydawca i Adres Redakcji: Gmina Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, tel. 61 29 19 075. 
Nakład: 2.700 szt., e-mail: informator@duszniki.eu. Opracowanie graficzne i druk: Djpress - Dariusz Dalaszyński

INFO RMATOR
NR 32 | KWIECIEŃ 2018 GMINY DUSZNIKI

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!

Od 1 lutego 2022 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 24,00 zł miesięcznie od każde-
go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 
Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym w wyso-
kości 3,00 zł miesięcznie od ustalonej dla danej nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmia-
na 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, Nowotomyska, Ogrodowa, Orzechowa, 
Parkowa, Podrzewska, Polna, Radosna, Różana, Słoneczna, Storczykowa, Św. Floriana, Wiosenna 

8 i 29 lipca, 19 sierpnia 
(piątek)

Duszniki ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowska, Grabowa, Jarzębinowa, Jesionowa, 
Klonowa, Kłosowa, Kościelna, Młynkowska, Niewierska, Nowa, Os. Wyzwolenia, Piękna, Podgórna,
Powstańców Wlkp., Sportowa, Stawna, Szamotulska, Wąska, Wierzbowa 

19 lipca, 9 i 30 sierpnia 
(wtorek)

Podrzewie, Chełminko 14 lipca, 4 i 25 sierpnia 
(czwartek)

Grzebienisko, Mieściska 13 lipca, 3 i 24 sierpnia 
(środa)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko 20 lipca, 10 i 31 sierpnia (środa)

Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 1 i 22 lipca, 12 sierpnia (piątek)

Sękowo, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna 7 i 28 lipca, 18 sierpnia 
(czwartek)

Niewierz, Wierzeja, Wilkowo, Sarbia 4 i 25 lipca (poniedziałek), 
16 sierpnia (wtorek)
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21 czerwca br. Rada Gminy Duszniki obra-
dowała na sesji absolutoryjnej. Było to 61.
posiedzenie w tej kadencji. To jedna z naj-
ważniejszych sesji w roku, a jej głównym ce-
lem było udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy Duszniki, czyli zatwierdzenie reali-
zacji budżetu za 2021 rok. W sesji absolu-
toryjnej uczestniczyli wszyscy radni. Głoso-
wali oni nad trzema uchwałami, które są
ściśle związane z realizacją budżetu gminy
za ubiegły rok: udzielenie wotum zaufania
wójtowi, przyjęcie sprawozdania z wyko-
nania budżetu i udzielenie absolutorium
wójtowi. 

Wotum zaufania, które jest oceną bieżącej
działalności wójta, zostało uchwalone dziesię-
cioma głosami „za”. Kolejnym krokiem było
głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania
z wykonania budżetu, które było wcześniej
przedmiotem analizy przez Regionalną Izbę Ob-
rachunkową w Poznaniu – organ nadzorujący
gospodarkę finansową gminy. RIO pozytywnie
oceniło wykonanie ubiegłorocznego budżetu,
natomiast radni jednogłośnie zagłosowali za
jego zatwierdzeniem. Ostatnim i najważniejszym
punktem tej sesji było głosowanie nad udzie-
leniem absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki.
Większość radnych zagłosowała za przyjęciem
uchwały (12 głosów „za” przy 3 wstrzymujących
się). Po zakończonym głosowaniu, Wójt Roman
Boguś i Skarbnik Gminy Justyna Kaczmarczyk
otrzymali gratulacje od Rady i delegacji sołty-
sów. Wójt podziękował radnym za współpracę
oraz pracownikom urzędu i jednostek organi-
zacyjnych za realizację zadań ujętych w bud-
żecie.
W pierwszym półroczu 2022 r. Rada Gminy Dusz-
niki obradowała na 9 sesjach, w tym 3 zwołanych
w trybie nadzwyczajnym. Radni podjęli na
nich w sumie 39 uchwał. Część z nich dotyczyła
bieżących zmian wprowadzanych w trakcie
roku w tegorocznym budżecie gminy. Pozostałe
uchwały dotyczyły różnego rodzaju spraw

związanych z zadaniami samorządu gminnego,
jak choćby bezpieczeństwa i straży pożarnych,
nazewnictwa ulic, sporządzania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego,
zarządzania nieruchomościami gminnymi,
ochrony środowiska czy udzielania dotacji na
realizację zadań publicznych. Treść podjętych
przez Radę uchwał jest zamieszczona w Biule-
tynie Informacji Publicznej – urzędowej stronie
internetowej, na której umieszcza się publicz-
nie dostępne dokumenty z prac Rady Gminy
Duszniki i urzędu. Adres strony to bip.duszniki.eu.   
Oprócz udziału w sesji, radni pracowali również
w komisjach stałych Rady, których jest pięć. 
W pierwszym półroczu tego roku odbyły się 
w sumie 43 posiedzenia, w tym Komisja Rewi-
zyjna odbyła 9 posiedzeń,  Komisja Rolnictwa
i Budżetu - 9 posiedzeń, Komisja Ochrony Śro-
dowiska i Porządku Publicznego – 12 posiedzeń,

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej 
i Zdrowia – 10 posiedzeń, a Komisja Skarg, Wnio-
sków i Petycji – 3 posiedzenia. Komisje te
zwołują swoje posiedzenia zgodnie z ustalonym
planem pracy, albo w związku z różnymi zada-
niami i sprawami dotyczącymi działalności
Rady. Dla przykładu, Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji zwołuje swoje posiedzenia, gdy do Rady
trafi wniosek lub skarga mieszkańca, a Rada jest
zobowiązana do jej rozpatrzenia. Komisja Re-
wizyjna przeprowadza kontrole planowe i do-
raźne w zakresie wydatkowania pieniędzy 
z gminnego budżetu czy realizacji zadań przez
wójta i jednostki samorządu. Część posiedzeń
komisje odbywają wspólnie, zwłaszcza wtedy,
kiedy pewne kwestie dotyczą zadań więcej niż
jednej komisji, albo w celu omówienia projek-
tów uchwał kierowanych na sesję Rady Gminy
Duszniki.

Sesja absolutoryjna 21 czerwca 2022 r.

Wójt Roman Boguś dziękuje za udzielenie absolutorium

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 w Dusznikach, przy ul. Sportowej 1.

Absolutorium dla Wójta i prace Rady Gminy 
Duszniki w pierwszym półroczu 2022 r.

Z prac Rady Gminy
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W czerwcu br. wójt Roman Boguś przyznał
sportowcom nagrody pieniężne za
osiągnięcia sportowe w minionym roku, 
a uzdolnionym uczniom stypendia za wy-
sokie wyniki w nauce w II semestrze. 
Za I semestr stypendia zostały przekaza-
ne w lutym tego roku.

Nagrody pieniężne otrzymało w tym roku 10
sportowców. Najniższa nagroda dla sportow-

ca wyniosła 200 zł, a najwyższa 1000 zł. Spor-
towcom w sumie przekazano w tym roku na-
grody pieniężne o łącznej wartości 5400 zł.
Stypendia za wysokie wyniki w nauce za II se-
mestr otrzymało 55 uczniów ze szkół podsta-
wowych w Dusznikach, Grzebienisku i Sę-
dzinku. W I semestrze stypendia uzyskało 36
uczniów. Wysokość nagrody wynosiła od 100
zł do 500 zł, w zależności od uzyskanej na ko-
niec semestru średniej ocen. Uzdolnionym

uczniom przekazano w sumie 20 150 zł. 
Łącznie z budżetu Gminy Duszniki w 2022 r. na
program stypendialny przeznaczono 25 550 zł.
Program stypendialny dla najzdolniejszych
uczniów w Gminie Duszniki funkcjonuje już po-
nad 6 lat, od stycznia 2016 roku. Przez ten czas
przyznano w sumie 631 stypendiów i na-
gród. Do tej pory zainwestowano w młodych
i uzdolnionych sportowców i uczniów gmin-
nych szkół 164 tys. zł.

Stypendia dla uzdolnionych uczniów i sportowców

W sobotę 25 czerwca w Młynkowie od-
była się uroczystość przekazania nowego
wozu bojowego dla miejscowej jednostki.
Ford Transit został kupiony od OSP Serock

w 2021 roku ze środków funduszu sołec-
kiego. Jednostka otrzymała również dofi-
nansowanie z budżetu gminy. 

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Młyn-
kowa, strażacy z miejscowej jednostki oraz
zaproszeni goście - wójt Roman Boguś oraz
przedstawiciele zarządów powiatowego i gmin-

nego OSP. Podczas uroczystości przekazano od-
znaczenia dla druhów z OSP Młynkowo. 
Złoty medal za zasługi otrzymali Wojciech
Szukała i Michał Kadziński, srebrne medale Woj-
ciech Guzek i Karol Juś, brązowe medale Andrzej
Lubik i Marek Konke, a odznaki strażaka wzo-
rowego otrzymali Adrian Beszterda i Artur Pa-
tallas. 

OSP Młynkowo z nowym wozem strażackim

Uczniowie z wysoką średnią ocen na koniec
roku są nagradzani Stypendium Wójta
Gminy Duszniki. 

Każdego roku, wójt Roman Boguś nagradza rów-
nież najlepszego absolwenta kończącego Szkołę
Podstawową w Dusznikach i w Grzebienisku. 
W tym roku, w szkole w Dusznikach aż dwóch
uczniów uzyskało taką samą, najwyższą średnią

ocen na świadectwie ukończenia szkoły – Mi-
chał Sawiński i Adrian Matyjasik. Najlepsi te-
goroczni absolwenci Szkoły Podstawowej 
w Dusznikach osiągnęli średnią ocen 5,93. Naj-
lepszą absolwentką Szkoły Podstawowej 
w Grzebienisku została Lena Mazurek, która
osiągnęła średnią ocen 5,83. Podczas uroczys-
tości zakończenia szkoły, każdy z absolwentów
otrzymał od wójta list gratulacyjny i upominek. 

AKTUALNOŚCI

Najlepsza absolwentka Lena Mazurek z wójtem

Najlepszy absolwent Adrian Matyjasik 
odbiera gratulacje od wójta

Najlepszy absolwent Michał Sawiński wspisuje się 
do Złotej Księgi absolwentów

Wójt nagrodził najlepszych absolwentów
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Podlewanie ogrodów 
i ogródków warzywnych

Długotrwałe upały powodują częstsze podle-
wanie ogrodów i ogródków warzywnych, co
wiąże się ze znacznym spadkiem ciśnienia
wody, a miejscami nawet jej brakiem w godzi-
nach największego na nią zapotrzebowania. Brak
odpowiedniego ciśnienia wody utrudnia rów-
nież gaszenie pożarów, które w trakcie upałów
są szczególnym zagrożeniem dla mieszkań-
ców, upraw, gospodarstw i lasów. Przy niskim ciś-
nieniu wody strażacy mają poważne problemy
z szybkim pozyskaniem wody z hydrantów do
ugaszenia pożaru.
W związku z tym Komunalny Zakład Budżeto-
wy w Dusznikach apeluje o niepodlewanie
ogrodów i ogródków w godzinach od 6.00
rano do ��.00 wieczorem, kiedy woda jest
niezbędna mieszkańcom do celów byto-
wych. Zachęcamy natomiast do zbierania wody
deszczowej w różne pojemniki i zbiorniki i pod-
lewania nią roślin. 

Baseny ogrodowe

W okresie upałów basen ogrodowy jest dużą at-
rakcją i wybawieniem od lejącego się z nieba
skwaru. Ogromna oferta i coraz większa przy-
stępność cenowa powodują, że basen stał się
stałym elementem wyposażenia wielu przydo-
mowych ogrodów. Zapowiedź upałów powo-
duje mobilizację właścicieli basenów. Wszyscy
starają się je napełnić przed falą upałów. To nowa
jakość wypoczynku.
Oprócz szeregu zalet, baseny mają również
swoją ciemną stronę. Wynika ona z faktu, że ba-
sen wymaga znacznych ilości wody.  Przykłado-
wo, napełnienie basenu o średnicy 3 m wyma-
ga ok. 4,5 m3 wody.  Taka ilość zaspokaja mie-
sięczne zapotrzebowanie na wodę dla 1-2 osób
lub jednodniowe potrzeby dla ok. 40 osób!
Oznacza to, że w przypadku naszej gminy wy-
starczy 235 basenów ogrodowych, aby po-
chłonąć dzienne zapotrzebowanie wszystkich
mieszkańców. Zaspokojenie potrzeb właścicie-

li basenów to poważne wyzwanie dla zakładu
komunalnego, dostarczającego wodę miesz-
kańcom, zwłaszcza, że właściciele często wy-
mieniają wodę co kilkanaście dni. W związku 
z tym, prosimy o zwrócenie uwagi na sposób eks-
ploatacji basenów. Nie ma potrzeby wymiany
wody kilka razy w sezonie. Wystarczy właściwa
eksploatacja i wykorzystanie pomp, filtrów i środ-
ków ograniczających rozwój glonów i bakterii. 
Zwracamy się do właścicieli basenów o wzięcie
pod uwagę, że każdorazowe napełnianie base-
nu to spowodowanie trudności w zaopatrzeniu
w wodę mieszkańców dla celów bytowych. 
W przypadku  Gminy Duszniki woda dodatko-
wo jest niezbędna na potrzeby produkcyjne rol-
nictwa. Najlepszym wyjściem w tej sytuacji jest
właściwa eksploatacja basenu. Raz napełniony
basen powinien nam służyć przez cały sezon. Tyl-
ko wtedy będzie możliwe zaspokojenie po-
trzeb mieszkańców, rolników i właścicieli base-
nów. 

Apel o oszczędzanie wody w okresie upałów

ZAPOWIEDŹ NA WRZESIEŃ
KULTURA
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Ależ to była niedziela. Słońce, zabawa i beztroski śmiech. 
A wszystko za sprawą pikniku dla dzieci zorganizowanego 
12 czerwca przez BPiCAK w Dusznikach. 

Tego dnia, w godzinach popołudniowych, miejscowy park zamienił się
w wielki plac zabaw i atrakcji dla małych i tych nieco większych. Wśród
atrakcji znalazły się: dmuchane zamki i zjeżdżalnie, animacje grupy Mi-
mello, robienie baniek mydlanych, malowanie kredą oraz słodkie
przekąski.  

Piknik dla dzieci

W sobotni wieczór 4 czerwca w
dusznickiej sali widowiskowej
BPiCAK można było poczuć
pierwszy powiew lata. 

Na scenie zaśpiewał Shota Ada-
mashvili, gruziński artysta coun-
try, urodzony w małym mias-
teczku Bolnisi, laureat gruzińskiej

edycji Mam Talent. Mimo iż mu-
zyk pochodzi z zagranicy, całkiem
dobrze mówi po polsku, bowiem
przez trzy lata mieszkał w na-
szym kraju. 
Klimatyczne melodie, brzmienie
gitary i wokal artysty sprawiły, że
widzowie z całą pewnością wyszli
zadowoleni z koncertu.

Shota Adamashvili
na dusznickiej scenie

Dawna legenda głosi, że tylko
raz w roku,  w noc Świętego
Jana, zakwita niezwykły kwiat
paproci. Ten, kto go znajdzie,
otrzyma wielkie bogactwa. 

Kiedy młody chłopak Jacek pozna-
je ową  historię, postanawia poszu-
kać magicznej rośliny, by odmienić
swoje życie. „Kwiat paproci” to baśń
z morałem. Spektakl miał na celu uś-
wiadomić młodym widzom, że pie-
niądze szczęścia nie dają, bowiem
najważniejsze w życiu są miłość i ro-

dzina. Podczas interaktywnego
przedstawienia, które odbyło się
21 czerwca w dusznickiej sali wi-
dowiskowej, dzieci wielokrotnie
miały możliwość wspólnej zabawy
z aktorami.  Z zaangażowaniem
wykonywały polecenia artystów i
odpowiadały na zadawane przez
nich pytania.

Kwiat paproci czyli spektakl 
z morałem 

�
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23 czerwca, w dniu poprzedzającym zakończenie roku szkolne-
go, uczniowie klasy I c ze Szkoły Podstawowej w Dusznikach z wy-
chowawcą Agnieszką Łodygą odwiedzili Urząd Gminy Duszniki. 

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach poznawania różnych za-
wodów. Pierwszoklasiści poznali już wcześniej pracę strażaków z OSP
Duszniki, a teraz przyszła kolej na urząd.
O zadaniach urzędu, jego pracowników i roli wójta opowiedział

uczniom wójt Roman Boguś. Odpowiedział również na ich pytania, opro-
wadził po budynku i wytłumaczył, czym zajmują się urzędnicy w
różnych biurach. 
Pierwszoklasiści dowiedzieli się między innymi, gdzie będą mogli w przy-
szłości wyrobić dowód osobisty, czy też do jakiego pracownika można
zwrócić się o pomoc w wypełnieniu i złożeniu różnych dokumentów.
Na pamiątkę wizyty w urzędzie, każdy uczeń otrzymał od wójta drob-
ny upominek.

Pierwszoklasiści z Dusznik odwiedzili urząd

Owady zapylające odgrywają niebagatelną
rolę w naszym ekosystemie, dlatego należy
o nie dbać.

Jednym ze sposobów ochrony jest stworzenie

im miejsc, w których mogłyby przetrwać zimę.
Służą temu między innymi tymczasowe domki.
I właśnie podczas rodzinnych warsztatów zor-
ganizowanych przez bibliotekę 22 czerwca,

uczestnicy „budowali” dla zapylaczy hoteliki. Pod-
stawą były puszki aluminiowe, które zostały
wypełnione szyszkami, korą, patykami oraz
trzciną.

Eko-domki dla zapylaczy - kreatywne spotkanie warsztatowe

14 czerwca odbyło się uroczyste zakończe-
nie roku przedszkolnego dzieci, które
uczęszczały do Zespołu Przedszkoli w Dusz-
nikach, czyli przedszkolaków z Dusznik,
Podrzewia i Sękowa. 

Przedszkolaki wraz z wychowawczyniami przy-
gotowały występ artystyczny dla rodziców i za-
proszonych gości. 
Wójt Gminy Duszniki Roman Boguś pogratulo-
wał absolwentom i wychowawcom, a następnie

wraz z Dyrektor Ewą Tyczyńską wręczyli przed-
szkolakom dyplomy ukończenia edukacji przed-
szkolnej. Absolwentom Zespołu Przedszkoli w
Dusznikach życzymy powodzenia i dalszych suk-
cesów!

Zakończenie roku w Zespole Przedszkoli w Dusznikach
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W sobotę 4 czerwca br. mieszkańcy Wilko-
wa bawili się przy pięknej pogodzie, dobrej
muzyce i rodzinnej atmosferze. 

Najwięcej atrakcji było dla najmłodszych. Dużą
popularnością cieszyły się dmuchańce i pokazy
iluzjonisty. Miejscowi animatorzy przygotowa-
li ciekawe konkurencje sportowe, w których zma-
gali się i dzieci i dorośli. Zwycięzcy otrzymali na-
grody oraz specjalnie na tę imprezę przygoto-
wane medale. Celem imprezy była dobra za-
bawa, ale przede wszystkim międzypokolenio-
wa integracja mieszkańców. Nie zabrakło sta-
nowisk gastronomicznych oraz muzyki serwo-

wanej przez didżeja, a zabawa trwała do późnych
godzin wieczornych. Dzieci mogły się częstować
lodami i sokami. Impreza została zorganizowa-
na przez sołtysa i radę sołecką, przy wsparciu
miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich i OSP.

Tekst i zdjęcia: Sołtys Wilkowa

Piknik rodzinny w Wilkowie

18 czerwca br. sołtys i rada sołecka Kunowa
zorganizowali dla mieszkańców festyn ro-
dzinny.  

Na placu przy świetlicy wiejskiej przygotowano
wiele atrakcji dla dzieci, w tym dmuchańce i ba-
sen z dmuchaną kulą, watę cukrową i animacje.
Dorośli mogli upiec kiełbaski nad ogniskiem, 

a wieczorem wziąć udział w zabawie tanecznej.
Na zaproszenie sołtysa w festynie uczestniczył
również wójt Roman Boguś. Impreza została zor-
ganizowana ze środków funduszu sołeckiego.

Festyn rodzinny w Kunowie

W sobotę 25 czerwca sołtys z radą sołecką
zorganizowali dla mieszkańców festyn ro-
dzinny. W organizacji imprezy pomagali
również strażacy z miejscowej jednostki
OSP i Koło Gospodyń Wiejskich. 

Na uczestników czekało wiele atrakcji. Dzieci
mogły korzystać z darmowych dmuchańców,
a dorośli wziąć udział w zawodach rodzinnych

i postrzelać z wiatrówki. Dla wszystkich przy-
gotowano wspólną biesiadę, a wieczorem za-
bawę taneczną. Na scenie w występach arty-
stycznych zaprezentowały się dzieci i młodzież,
a w finale wystąpił Krzysztof Igor Krawczyk, któ-
ry zaśpiewał między innymi piosenki swojego
słynnego ojca. Koncert artysty sponsorowała fir-
ma SANO, a festyn został przygotowany ze środ-
ków funduszu sołeckiego. 

Festyn rodzinny w Podrzewiu

INFORMATOR GMINY DUSZNIKI
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Zawodnicy trenujący lekkoatletykę z klubu
UKS Olimp Duszniki mają już za sobą udział
w zawodach sportowych pierwszej części te-
gorocznego sezonu startowego. 

Głównym celem tych
startów było zakwalifi-
kowanie na Mistrzo-
stwa Polski oraz zdo-
bycie medali w Mist-
rzostwach Wielkopol-
ski. Sportowcy starto-
wali miedzy innymi w
mityngach okręgo-
wych w Poznaniu, Żer-
kowie, Obornikach
oraz zdobywali meda-
le w Mistrzostwach
Wielkopolski. Czas na
podsumowanie naj-
ważniejszych startów. 
10 maja w Pile dwoje zawodników wystartowało
w Mistrzostwach Wielkopolski LZS reprezentując
także powiat szamotulski. Impreza ta zalicza się
do współzawodnictwa powiatów w zakresie
sportu i kultury fizycznej o Puchar Marszałka Wo-

jewództwa Wielkopolskiego. W rzucie oszczepem
U18 złoty medal zdobyła Wiktoria Kosiorek z wy-
nikiem 38,57 m, natomiast w biegu na 800m
srebrny medal zdobył Mirosław Lewański z no-
wym rekordem życiowym 2:03,54.
11 i 12 czerwca odbyła się druga impreza mist-
rzowska - Mistrzostwa Wielkopolski U18 i U20.
Reprezentanci UKS Olimp zdobyli na niej 3 me-
dale. W rzucie oszczepem U18 (oszczep 500g)
złoty medal zdobyła Wiktoria Kosiorek z nowym
rekordem życiowym 40,41 m. W rzucie oszcze-

pem U20 (oszczep 600g) złoty medal zdobyła Mi-
chalina Tyczyńska z wynikiem 37,97 m. W rzucie
dyskiem U20 srebrny medal wywalczyła Zuzanna
Tyczyńska.
W pozostałych imprezach lekkoatletycznych
zawodnicy uzyskiwali również znakomite wyniki.
Warto wspomnieć o mityngu okręgowym w Żer-
kowie, gdzie w rzucie
oszczepem zwyciężyła
Michalina Tyczyńska z
najlepszym tegorocz-
nym wynikiem 41,38
m (5. wynik w kraju na
tegorocznych listach
U20), natomiast w rzu-
cie oszczepem U18
zwycięstwo odniosła
Wiktoria Kosiorek z bar-
dzo dobrym wynikiem
39,53 m. W Grand Prix
Obornik 24 czerwca w rzucie oszczepem złoty
medal zdobyła Wiktoria Kosiorek, natomiast w
biegu na 1500 m 4. miejsce zajął Mirosław Le-
wański z rekordem życiowym 4:23,35. 
Po tych imprezach, prawo startu w Mistrzostwach
Polski U20 (Radom, 7-9 lipiec) wywalczyła Mi-
chalina Tyczyńska, natomiast do Mistrzostw
Polski U18 (Bielsko-Biała, 15-17 lipiec) awanso-
wała Wiktoria Kosiorek.
Podsumowując sportowe sukcesy lekkoatletów
z Dusznik, warto wspomnieć o znakomitej for-
mie Julii Nobik, trenującej w klubie Juvenia
Puszczykowo i startującej w siedmioboju w ka-
tegorii U18. W tegorocznych Mistrzostwach
Wielkopolski Julia zdobyła złoty medal ze
znakomitym wynikiem 4596 pkt., który jest
obecnie 3. wynikiem na listach krajowych
U18.

Mieszkaniec, który jako pierwszy prześle pra-
widłową informację na temat miejsca/obiek-
tu na fotografii, otrzyma od redakcji upo-
minek. Przypominamy jednocześnie, że ele-
ktroniczne wydanie Informatora jest za-
mieszczane na stronie duszniki.esamo-
rzad24.pl.
Odpowiedzi z określeniem miejscowości

albo bliskości jakiegoś charakterystycznego
miejsca lub punktu na mapie gminy należy
przesłać na adres e-mail redakcji: informa-
tor@duszniki.eu

Dla osoby, która jako pierwsza prześle po-
prawną lokalizację mamy zestaw upomin-
kowy gadżetów promujących gminę.  

Czy znasz to miejsce? Fotografie z gminy - rozwiąż zagadkę

Rozwiązanie zagadki z 74. wydania Informatora

Fotografia przedstawiała górną część kapliczki z figurą Matki Boskiej we Wierzei, przy
głównej drodze. Na przedniej ściance kapliczki znajduje się tablica z napisem: „Cześć Ma-
ryi. Z wdzięczności za wolność. Mieszkańcy Wierzei. 1945”. 
Pierwszą prawidłową odpowiedź przesłał Szymon Grygier z Kunowa. Gratulujemy i dzię-
kujemy wszystkim mieszkańcom, którzy przesyłali odpowiedzi. 

Medaliści Mistrzostw
Wielkopolski w Pile 
Mirosław Lewański
i Wiktoria Kosiorek

Julia Nobik (w środku) 
ze złotym medalem 

Mistrzostw Wielkopolski

Michalina Tyczyńska ze złotym medalem
Mistrzostw Wielkopolski

Zuzanna Tyczyńska ze srebrnym medalem 
Mistrzostw Wielkopolski

Wiktoria Kosiorek ze złotym medalem 
Mistrzostw Wielkopolski

Sukcesy lekkoatletów z Dusznik


