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Informator GmIny DusznIkI OD REDAKCJI

W 76. numerze Informatora…
Czas wakacji już za nami. Te dwa letnie miesiące były pełne różnych
ciekawych wydarzeń. Dla dzieci przygotowano liczne wakacyjne za-
jęcia, warsztaty i spektakle, dzięki którym o nudzie nie mogło być mowy. 

Mieszkańcy bawili się na festynach rodzinnych i uczestniczyli w kon-
certach muzycznych. Nawet pusty na co dzień budynek kościoła ewan-
gelickiego stał się miejscem wyjątkowych spotkań w ramach lipcowego
cyklu „Lato z HERstorią”. Pod koniec sierpnia gminę odwiedziła ekipa
Radia Poznań, która przez cały dzień nadawała relacje na żywo z Dusz-
nik w ramach programu „Wielkopolska dla Ciebie”. Wakacje zakończyły
się dożynkami gminnymi w dusznickim parku. Relacje z tych wszyst-
kich wydarzeń znajdą Państwo w dalszej części Informatora.

Do końca listopada tego roku mieszkańcy mogą składać wnioski o do-
datek węglowy. Wnioski przyjmuje Urząd Gminy Duszniki. Szczegółowe

informacje o tym świadczeniu znajdują się na stronie 6. O ewentual-
nych dodatkach dla innego rodzaju opału (drewno, pelet, gaz, olej
opałowy) będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej
gminy (www.duszniki.eu) i w kolejnym wydaniu Informatora.

We wrześniu Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury przy-
gotowała dla mieszkańców trzy ciekawe wydarzenia. Dzieci zapraszamy
na spotkanie i warsztaty z pisarką Justyną Bednarek. Fanów dobrej mu-
zyki powinien zainteresować koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo,
a wielbiciele występów kabaretowych z pewnością ucieszą się z mo-
żliwości spotkania z poznańskim kabaretem Czesuaf. Szczegółowe in-
formacje znajdą Państwo na plakatach.  

Zapraszamy do udziału w imprezach i do obejrzenia relacji z waka-
cyjnych wydarzeń. 
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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!

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 

9 i 30 września (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 

20 września (wtorek)

Podrzewie, Chełminko 15 września (czwartek)

Grzebienisko, Mieściska 14 września (środa)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko 21 września (środa)

Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 2 i 23 września (piątek)

Sękowo, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna 8 i 29 września (czwartek)

Niewierz, Wierzeja, Wilkowo, Sarbia 5 i 26 września (poniedziałek)
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We wtorek 23 sierpnia ekipa Radia Poznań odwiedziła Duszni-
ki w ramach cyklu "Wielkopolska dla Ciebie". W czterech wejś-
ciach na żywo na radiowej antenie prowadzący audycję Fran-
ciszek Walerych rozmawiał z Wójtem Romanem Bogusiem, pra-
cownikami urzędu i Nadleśnictwa Pniewy oraz z kierownikiem
Warsztatu Terapii Zajęciowej. 

Wójt opowiedział o planowanej przebudowie stadionu sportowego
w Dusznikach i budowie ścieżki rowerowej łączącej Gminę Duszniki
z sąsiednią Gminą Kuślin. Wspomniał o ważnej roli Krzysztofa Pluciń-
skiego - emerytowanego nauczyciela wychowania fizycznego, który
odkrył i trenował wielu utalentowanych lekkoatletów. Piotr Przewoźny

- Inspektor ds. sportu i rekreacji w urzędzie omówił zmiany, jakie w przy-
szłości czekają dusznicki obiekt sportowy. O fenomenie Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej i pracy jego podopiecznych i terapeutów opowiedziała
kierownik placówki Iwona Kaczmarek, natomiast o urokach dusznic-
kiego lasu i polany Czarny Bocian opowiedzieli pracownicy Nadleś-
nictwa Michał Idczak i Maciej Bernat.
Audycje radiowe oraz relacje filmowe z Dusznik można wysłuchać i obej-
rzeć na stronie internetowej Radia Poznań: https://radiopoznan.fm/in-
formacje/pozostale/wakacje-z-wielkopolska-dla-ciebie-radio-
poznan-w-gminie-duszniki

Fot. Leon Bilewicz (Radio Poznań)

Radio Poznań w Gminie Duszniki

We wrześniu we wszystkich sołectwach Gminy Duszniki odbędą się zebra-
nia wiejskie. Ich celem jest wybór przez mieszkańców zadań do realizacji 
w 2023 r. w ramach tzw. funduszu sołeckiego.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w zebraniu w swojej miejs-
cowości. O dacie zebrania informują sołtysi na tablicach wiejskich, a szczegółowy
harmonogram wszystkich zebrań jest zamieszczony i aktualizowany na stronie gmi-
ny www.duszniki.eu.

Fundusz sołecki – zebrania wiejskie
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19 lipca br. w Obrzycku odbyło się spotkanie na którym oficjalnie
zostały przekazane dofinansowania w trzeciej edycji Rządowego
Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji strategicznych. To do-
datkowy nabór dla gmin i powiatów, w których zlokalizowane
były PGR-y.

Gmina Duszniki otrzymała dofinansowanie 1 mln 960 tys. zł na prze-
budowę drogi gminnej Duszniki – Zakrzewko. Symboliczny czek od
Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego odebrał Tadeusz Zim-

ny – Zastępca Wójta Gminy Duszniki. W spotkaniu uczestniczyli też mię-
dzy innymi: posłanka na Sejm RP Marta Kubiak, Starosta Szamotulski
Beata Hanyżak oraz przedstawiciele władz samorządowych gmin z te-
renu powiatu szamotulskiego. 

Mieszkańców Gminy Duszniki ucieszy również fakt, że Powiat Sza-
motulski pozyskał dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej
nr 1886P Wilczyna - Grzebienisko w miejscowości Grzebienisko, na od-
cinku ok. 450 mb.

9 sierpnia br. Gminę Duszniki odwie-
dził Grzegorz Piechowiak – aktualny
Wiceminister Rozwoju i Technologii. 
W spotkaniu z wójtem Romanem Bogu-
siem wzięła również udział Beata Ha-
nyżak – starosta szamotulski. Rozmowy
dotyczyły możliwości pozyskania fun-
duszy z programów rządowych na rea-
lizację kolejnych, ważnych dla gminy
inwestycji.

spotkanie Wójta 
z Wiceministrem
Rozwoju 
i Technologii

AKTUALNOŚCI

GmINA DUsZNIKI OTRZyMAłA
DOFINANSOWANIE 

NA KOLEJNą INWESTyCJę

Zdjęcie ze strony FB Wojewody Wielkopolskiego

Informator GmIny DusznIkI
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sportowcy z gminy Duszniki, którzy osiągają sukcesy i meda-
le na mistrzostwach, w zawodach i rozgrywkach sportowych
mogą każdego roku wnioskować o stypendium i nagrodę pie-
niężną. 

W tym roku Wójt Gminy Duszniki przyznał nagrody pieniężne 10 spor-
towcom, którzy w sumie otrzymali 5400 zł. Uchwała stypendialna dla
sportowców przewiduje dodatkowo wyróżnienia sportowe dla osób,
które w danym sezonie wykazały się szczególnymi osiągnięciami. Ma
ono formę rzeczową – odzież i sprzęt sportowy. O takie wyróżnienie
może wystąpić klub sportowy lub dyrektor szkoły.
Pod koniec lipca br. klub sportowy UKS Olimp Duszniki zwrócił się
z wnioskiem o przyznanie wyróżnienia Michalinie Tyczyńskiej. Oszczep-
niczka z Dusznik od wielu lat znajduje się w czołówce najlepszych lek-
koatletów w województwie. W czerwcu w lekkoatletycznych Mist-
rzostwach Wielkopolski w Poznaniu zdobyła złoty medal w rzucie
oszczepem i zakwalifikowała się do tegorocznych lekkoatletycznych
Mistrzostw Polski w Radomiu, gdzie wywalczyła srebrny medal. Zna-
komite występy Michaliny sprawiły, że została powołana do repre-
zentowania Polski w meczu międzypaństwowym Polska-Czechy-
Słowacja-Węgry-Słowenia, który odbył się 16 lipca br. w Mariborze 
w Słowenii. Na zawodach międzynarodowych zdobyła 6. miejsce.
10 sierpnia br. Michalina Tyczyńska odebrała z rąk wójta Romana Bo-
gusia wyróżnienie rzeczowe o wartości 1000 zł. W spotkaniu zorga-
nizowanym w urzędzie uczestniczył również Krzysztof Pluciński – tre-

ner Michaliny, wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego 
w dusznickiej szkole podstawowej i prezes klubu UKS Olimp. Dzięki
jego ogromnemu doświadczeniu i zaangażowaniu w pracę z młodzieżą,
wielu młodych i utalentowanych sportowców z gminy Duszniki
osiągało i nadal osiąga sukcesy, stając na podium Mistrzostw Wiel-
kopolski i Mistrzostw Polski. Był pierwszym trenerem znakomitego tycz-
karza Piotra Liska, a spod jego skrzydeł wyszło wielu lekkoatletów, któ-
rzy kontynuowali bądź nadal kontynuują z powodzeniem swoją
piękną przygodę ze sportem.

Wyróżnienie sportowe dla michaliny Tyczyńskiej

6 lipca 2022 r. odbyła się uroczystość uhonorowania druha Jana
Derdy z Ochotniczej straży Pożarnej w sędzinach odznaką "Za
wysługę lat - 70".  W tym roku mija 70 lat od chwili wstąpienia
druha Jana w szeregi jednostki z sędzin. 

Odznaczenie nadane zostało przez Zarząd Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Dusznikach, a wręczenia dokonali Prezes Związku
Andrzej Królik oraz Prezes Honorowy Marian Zaglaniczny. Towarzy-
szyli im Prezes OSP Sędziny Mateusz Banaś i naczelnik tej jednostki
Błażej Fornalik. Obecni byli także członkowie rodziny. W trakcie tej uro-
czystości druh Jan Derda wiele opowiadał o swoich działaniach ra-
towniczych, które miały miejsce zarówno we wsi Sędziny, jak i oko-
licznych wsiach. Obecnie stara się wspierać swoich młodszych kolegów
oraz służyć radą. Kilka dni wcześniej Jan Derda skończył 91 lat. Z tej
okazji życzymy solenizantowi dużo zdrowia!

Uhonorowanie druha 
Jana Derdy z OSP w Sędzinach

odznaką strażackąNa początku tego
roku, dzięki otrzy-
maniu grantu 
z Fundacji ORLEN,
został odrestau-
rowany nagrobek
stanisława La-
sowskiego – Po-
wstańca Wielko-
polskiego i powo-
jennego Wójta
Gminy Duszniki.  

Po długotrwałej kwe-
rendzie w archiwach, In-
stytut Pamięci Narodo-
wej wpisał mogiłę Sta-
nisława Lasowskiego do
ewidencji Grobów We-
teranów Walk o Wolność
i Niepodległość Polski. 
15 sierpnia br., w dniu
święta Wojska Polskie-
go, na pomniku bohate-
ra przytwierdzono tab-
liczkę ufundowaną przez
IPN, potwierdzającą wpis
do ewidencji.

Mogiła Stanisława Lasowskiego
w ewidencji IPN
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17 sierpnia br. weszły w życie przepisy nowego rozporządzenia ws.
wzoru wniosku o dodatek węglowy. Oznacza to, że gospodarstwa
domowe mogą już składać wnioski o wypłatę 3000 zł dodatku na
zakup węgla. Wnioski należy kierować do Urzędu Gminy Duszni-
ki. Urząd ma 30 dni od dnia wpływu wniosku na jego rozpatrze-
nie.

Mieszkańcy gminy mogą składać wnioski w następujący sposób:
- osobiście w biurze obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Duszniki przy
ul. Sportowej 1 – wnioski są dostępne na miejscu 
lub
- przesłać pocztą na  adres: Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550
Duszniki (oryginał wniosku podpisany własnoręcznie przez osobę
składającą wniosek) - wzór wniosku znajduje się na stronie gminy
www.duszniki.eu. 
Uwaga! Urząd nie będzie przyjmował zwykłych skanów wniosków
przesłanych drogą mailową. Wniosek może zostać przesłany za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, jednak w takim przypadku wnio-
sek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego (ePUAP).

Ważne informacje
Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w
przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego
jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo
stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewi-
dencji emisyjności budynków (CEEB). Przez paliwa stałe rozumie się wę-
giel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla ka-
miennego, w tym koks, ekogroszek i ekomiał z węgla kamiennego.
Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. Nie ma

kryterium dochodowego. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę
dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład
tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku złożenia wnios-
ku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, dodatek przyznawany
będzie temu wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. 
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym,
na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przed-
siębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022
r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektó-
rych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw tj. węgla ka-
miennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85 proc. węg-
la kamiennego, wydobytych lub wyprodukowanych w Rzeczypospoli-
tej Polskiej lub do niej sprowadzonych w okresie od dnia 16 kwietnia 2022
r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i ich sprzedaży odbiorcom po cenie nie wyższej
niż 996,60 złotych brutto za tonę.
Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi
na stronie Gminy Duszniki www.duszniki.eu.

Dodatek węglowy - wnioski do 30 listopada

Jak pisaliśmy w majowym wydaniu Informato-
ra Gminy Duszniki, usunięcie drzewa lub krzewu
bez wymaganego zezwolenia lub bez zgody po-
siadacza nieruchomości, grozi karą pieniężną. 
Wysokość kary za niezgodne z prawem wycię-
cie drzewa nalicza się, mnożąc razy dwa wyso-
kość opłaty, jaką należałoby wnieść do urzędu za
usunięcie tego drzewa. Wysokość takiej opłaty
wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska 
z 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat
za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. poz. 1330) 
i zależy od gatunku drzewa i obwodu jego pnia
mierzonego na wysokości 130 cm.
Wymierzenie kary administracyjnej następuje 

w trybie decyzji administracyjnej, od której służy
odwołanie do Samorządowego Kolegium Od-
woławczego (SKO), za pośrednictwem Wójta, czy-
li organu, który nałożył karę. Jeśli SKO utrzyma 
w mocy decyzję wydaną przez Wójta, osoba nie-
zadowolona z takiego orzeczenia może wnieść
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia
tego orzeczenia. 
W przypadkach określonych w przepisach na
wniosek strony Wójt może odroczyć termin wy-
konania kary, rozłożyć ją na raty lub umorzyć jej
część.

Umorzenie kary finansowej
W uzasadnionych przypadkach Wójt może umo-
rzyć maksymalnie połowę wymierzonej kary. Taką
możliwość dają przepisy ustawy o ochronie
przyrody, gdzie postanowiono, że organ (wójt)
może umorzyć �0 procent wymierzonej kary
osobom fizycznym, które na cele niezwiązane

z prowadzeniem działalności gospodarczej usu-
nęły lub zniszczyły drzewo lub krzew - w przy-
padku, gdy nie są one w stanie uiścić kary w pełnej
wysokości bez znacznego uszczerbku utrzyma-
nia koniecznego dla siebie i rodziny, jeżeli dochód
miesięczny na jednego członka gospodarstwa do-
mowego nie przekracza 50 proc. minimalnego
wynagrodzenia za pracę w danym roku (art. 89
ust. 11 ustawy o ochronie przyrody). Umorzenie
nie dotyczy osób prawnych.

Rozłożenie na raty kary finansowej
Wójt może rozłożyć karę na raty na okres nie
dłuższy niż 5 lat. Wniosek należy złożyć w terminie
14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu
kary stała się ostateczna, lub od dnia, w którym
upłynął termin, na który odroczono uiszczenie
kary (art. 88 ust. 8 ustawy o ochronie przyrody).
Możliwość rozłożenia administracyjnej kary pie-
niężnej na raty dotyczy zarówno osób fizycznych,
jak i prawnych.

Administracyjna kara pieniężna za usunięcie drzew 
i krzewów bez wymaganego zezwolenia - i co dalej?

AKTUALNOŚCI
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Święto plonów rozpoczęło się tradycyjnym obrzędem dożynkowym.
Wykonał go Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie”. Na parkowej
scenie zaśpiewały również „Podrzewianki” i „Duszniczanki” oraz za-
tańczyły dziewczęta z zespołu „Dance Club”. Uroczystościom towa-
rzyszyły dodatkowe atrakcje. Na placu przy bibliotece można było obej-
rzeć wystawę maszyn rolniczych i wozów strażackich. W parku roz-
stawiły się stoiska z upominkami i rękodziełem oraz przekąskami. 
Na najmłodszych czekały darmowe dmuchane zjeżdżalnie. W dożyn-
kach wzięli udział radni, sołtysi, przedstawiciele instytucji samo-
rządowych i rolniczych oraz mieszkańcy gminy, w tym rolnicy i ich ro-
dziny. Impreza zakończyła się zabawą taneczną w parku. Organizatorem
uroczystości dożynkowych był Wójt Gminy Duszniki i Biblioteka Pub-
liczna i Centrum Animacji Kultury. 

Święto Plonów w Dusznikach

Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się w ostatnią sobotę sierpnia w parku w Dusznikach. Przed rozpoczęciem uroczystości 
dożynkowych mieszkańcy mogli obejrzeć przejazd maszyn rolniczych, w tym zabytkowych traktorów, które korowodem prze-
jechały od urzędu gminy na plac przy parku. 

RELACJA Z ...Informator GmIny DusznIkI
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Lipcowy cykl „Lato z HERstorią w Duszni-
kach” otworzyła wystawa pt. "60 na 100.
sąsiadki. Głosem kobiet o powstaniach
śląskich i plebiscycie". 

Wnętrza kościoła poewangelickiego w Dusz-
nikach wypełniły 32 wielkoformatowe memy -
mobilne prace autorstwa znanej graficzki Mar-
ty Frej. Wprowadzenia i oprowadzenia kura-
torskiego po wystawie dokonała dr Małgorza-
ta Tkacz-Janik. Opowiedzenie historii wybranych
liderek i bohaterek drugiego planu miało na celu
pokazanie, jak ważną rolę odgrywała orga-
niczna praca i działalność kobiet na Górnym
Śląsku na przełomie XIX i XX wieku. Podczas wy-
stawy wprowadzone zostały również dwa inne
konteksty: wojna w Ukrainie oraz znajomość
sióstr Zofii i Anieli Tułodzieckich i Janiny Omań-
kowskiej. Ich historię przybliżyła gościom Do-
rota Tułodziecka-Adams.  Zainteresowani mog-

li uczestniczyć również w wieczornicy ze śląsko-
polską historią przyjaźni wspomnianych już
wcześniej kobiet sprzed 100 lat oraz projekcji fil-
mu Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego „Siłacz-
ki”. W ramach ostatniego spotkania, uczestnicy
wzięli udział w warsztatach krawieckich pro-
wadzonych przez Julię Kromolnicką - projek-
tantkę mody zrównoważonej i propagatorkę
technik naturalnego barwienia, Krystynę Lipkę
– Czajkowską - artystkę i autorkę projektów

„Baby, Podomki” i Katarzynę Walę – animator-
kę kultury, propagatorkę herstorii i założyciel-
kę Bloomerek- grupy rekonstrukcji herstorycz-
nej. Podczas prac rękodzielniczych uczestnicy
tworzyli „Spódnice Wolności”, będące patch-
workiem nowej historii.  W takcie warsztatów wy-
świetlany był również  fabularyzowany doku-
ment według pomysłu dr Małgorzaty Tkacz-Ja-
nik „5 kobiet Sejmu Śląskiego” (scenariusz
i reżyseria: Maciej Marmola i Kamil Niesłony).
Zarówno wystawa jak i wydarzenia towa-
rzyszące kierowane były do osób zaintereso-
wanych opowieścią o tym, jak kształtowała się
historia kobiet, kim były śląsko-wielkopolskie bo-
haterki i jaki związek miały z naszą gminą. 
Organizatorami wydarzenia były: Instytut 
Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Ka-
towicach oraz  Biblioteka Publiczna i Centrum
Animacji Kultury w Dusznikach.  

Lato z HERstorią w Dusznikach

Już od stuleci artyści obsadzali kobiety w rolach bohaterek 
swoich dzieł. Były dla nich nie tylko obiektem pożądania, 
ale przede wszystkim źródłem inspiracji.

I to właśnie one stały się motywem przewodnim tegorocznego kon-
certu smyczkowego, jaki miał miejsce w piątkowy wieczór 1 lipca 
w kościele ewangelickim w Dusznikach. Mury zabytkowego miejs-

ca wypełniły nietuzinkowe połączenia brzmień - od popu po-
cząwszy, przez rock i muzykę filmową, na klasyce kończąc. A zadbały
o to cztery piękne i utalentowane dziewczyny z UpBeat Quartet.

UpBeat Quartet i kobiece inspiracje 

RELACJA Z ...
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24 lipca w sękowie odbył się fe-
styn dla mieszkańców. Impreza
była częścią piętnastych już
Dni sękowa - corocznej impre-
zy organizowanej dla miesz-
kańców sołectwa. 

Dzień wcześniej, w sobotę 23 lip-
ca, odbył się Pieszy Rajd na Orien-
tację „Poznajemy Okolice Sęko-
wa”, który również obchodził swój
jubileusz – dziesiąty. Wzięło w nim
udział piętnaście drużyn, dla któ-
rych na mecie przygotowano gro-
chówkę, kiełbaskę i nagrody. Rów-
nież w sobotę mieszkańcy Sękowa
mogli wziąć udział w rozgryw-
kach sportowych, a wieczorem w

zabawie tanecznej. W niedzielę 
o godzinie 13 rozpoczął się festyn
z licznymi atrakcjami. Uczestnicy
mogli wziąć udział w turniejo-
wych konkurencjach i licznych za-
wodach. W świetlicy wiejskiej od-
bywał się turniej w grze kompu-
terowej FIFA 2022, a na zewnątrz
między innymi szachowa symul-
tana, zawody w siłowaniu na rękę,
mecze piłkarskie, turniej wsi, ro-
dzinna krzyżówka czy koło szczęś-
cia. Towarzyszyły im pokazy mo-
toryzacyjne, w ramach których
można było podziwiać zabytkowe
pojazdy rolnicze, samochody 
z czasów PRL i motocykle. Zwy-
cięzcy licznych konkurencji otrzy-

mali nagrody, a dwoje szczęśliw-
ców wróciło z festynu na rowerach.
Drużyny z Sękowa i zaprzyjaźnio-
nych Krzeszkowic i Kaźmierza ry-
walizowały w turnieju wsi o na-
grodę ufundowaną przez Prze-
wodniczącego Rady Powiatu Ra-
dosława łanoszkę. Dla dzieci na-
tomiast przygotowano mnóstwo
atrakcji, w tym tyrolkę, ściankę
wspinaczkową, dmuchańce, foto-
budkę, malowanie twarzy i ani-
macje cyrkowe. Festyn zakończył
się występem uczestnika telewi-
zyjnego show The Voice Senior, To-
masza Kaczmarka. 
Dni Sękowa zostały sfinansowane
ze środków budżetu gminy w ra-
mach Funduszu Sołeckiego oraz

przy wsparciu OSP Sękowo i miej-
scowej firmy SANO. Organizacją tej
dwudniowej imprezy zajęli się ak-
tywni społecznie mieszkańcy i or-
ganizacje działające w Sękowie. 

15. Dni sękowa

8 lipca br. czterech doświadczonych muzyków z zespołu BEAT
BACK zabrało słuchaczy w wyjątkową, muzyczną podróż 
w czasie. Ich miłość do piosenek The Beatles i muzyki z lat 
sześćdziesiątych wprost emanowała ze sceny sali widowi-
skowej BPiCAK w Dusznikach. 

Zarówno wokal, gra na instrumentach jak i stroje sprawiły, że widzowie
mogli odnieść wrażenie, że przenieśli się kilkadziesiąt lat wstecz i są
na koncercie słynnych chłopaków z Liverpoolu. 

Beat Back i The
Beatles show
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6 sierpnia br. w mieściskach odbył się 
festyn rodzinny. Dla dzieci przygotowano
wiele atrakcji, w tym dmuchańce, anima-
cje, malowanie twarzy i zaplatanie 
warkoczyków. 

Niezawodna Straż Pożarna z Dusznik zapre-
zentowała możliwości nowego samochodu
bojowego. Dla uczestników przygotowano

ciepły bigos oraz mnóstwo słodkości. Dzieci
biorące udział w konkurencjach sportowych
otrzymały upominki przekazane przez Gminę
Duszniki i innych darczyńców. Wieczorem
rozpoczęła się zabawa taneczna dla dorosłych.
W festynie uczestniczyli mieszkańcy sołectwa
Mieściska jak i goście z sąsiednich miejsco-
wości. Festyn został zorganizowany przez
sołtysa, radę sołecką i radną Mieścisk, a sfi-
nansowany ze środków funduszu sołeckiego.

Festyn rodzinny w Mieściskach

Chyba już na stałe do kalendarza wydarzeń bibliotecznych
wpisał się coroczny rajd rowerowy organizowany przez biblio-
tekarzy dla czytelników i sympatyków biblioteki. 

Grupa, która zdecydowała się spędzić aktywnie sobotnie południe 25
czerwca br. punktualnie o godzinie 12.00  wystartowała spod biblio-
teki, by na dwóch kółkach przemierzyć gminę Duszniki. W tym roku
trasa przebiegała przez Zakrzewko, Śliwno i Niewierz. 12 km wśród łąk,
pół i lasów było ogromną przyjemnością, mimo panującego upału.

ROWERAmI PRZEZ GMINę DUSZNIKI



��

Informator GmIny DusznIkIRELACJA Z ...

Wakacje to niezwykły okres, gdzie za każdym rogiem mogą cze-
kać na nas fascynujące przygody. W lipcu i sierpniu młodzi miesz-
kańcy gminy mieli szansę przeżyć je z dusznicką biblioteką. W
każdym z wakacyjnych miesięcy Biblioteka Publiczna i Centrum
Animacji Kultury zaoferowała tydzień zajęć dedykowanych
dzieciom, które wypełniały im czas w letnie przedpołudnia.

Lipcowy tydzień z biblioteką rozpoczął się warsztatami aktorskimi z du-
etem Utubersów. Uczestnicy wakacyjnych zajęć wspólnie z mimem za-
mieniali myśli na język ciała, ćwiczyli magiczne sztuczki z iluzjonistą z
grupy Mimello i poznawali tajniki gry na ukulele z profesorem Śledziem.
Było zarówno edukacyjnie jak i wakacyjnie. W sierpniu wśród zapro-

ponowanych atrakcji były gry i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia
plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia z lego i podstaw programowa-
nia oraz spektakl teatralny. Było kreatywnie, edukacyjnie, a przede wszyst-
kim wesoło. Bo o to chodzi podczas wakacji. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom za udział.

Wakacje z biblioteką

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury przygotowała
dla dzieci w wakacje dwa spektakle teatralne. 

„O Popielu i myszach” – to tytuł przedstawienia grupy teatralnej Krak-
Art. Spektakl odbył się w lipcu w plenerze w parku w Dusznikach oraz
w Grzebienisku. Przedstawiona historia oparta była  na jednej z najbardziej
znanych polskich legend. Perypetie złego władcy Popiela, którego
w kruszwickim zamku pożarły myszy, aktywnie włączyły dzieci 
w przedstawienie, pozwalając im na chwilę zamienić się w aktorów. Przed-
stawienie miało ważny walor edukacyjny - pokazało, że „chciwość i nie-
uczciwość nie popłaca, a dobro zostanie nagrodzone”. W sierpniu gru-
pa teatralna z Krakowa zawitała do Dusznik oraz Grzebieniska z legendą
o smoku wawelskim. Zaprezentowana przez aktorów historia zaan-
gażowała młodą widownię, która z wielkim entuzjazmem brała udział
w spektaklu. Nie zabrakło również wspólnego tańca. Piękna muzyka, 
kolorowe stroje i rekwizyty zapewniły dobrą zabawę z mnóstwem wrażeń
artystycznych.

WAKACyJNE sPEKTAKLE DLA DZIECI
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Na początku lipca br. w Radomiu odbyły się
lekkoatletyczne mistrzostwa Polski U20.
Blisko 700 lekkoatletów z całego kraju
rywalizowało o ponad 50 kompletów me-
dali. Przez trzy dni sportowcy walczyli o jak
najlepsze wyniki w mistrzostwach.  

W imprezie tej znakomity start zanotowała Mi-
chalina Tyczyńska - zawodniczka UKS Olimp
Duszniki trenowana przez Krzysztofa Pluciń-
skiego, która reprezentowała klub w rzucie

oszczepem. Po niezwykle emocjonującym
konkursie zajęła II miejsce i zdobyła srebrny me-
dal Mistrzostw Polski. Radość z sukcesu była tym
większa, że pomimo bardzo trudnych warun-
ków pogodowych i przelotnych opadów
deszczu, Michalina ustanowiła dodatkowo
nowy rekord życiowy, uzyskując w swoim naj-
lepszym rzucie wynik 43,25 m. 
Po zakończeniu imprezy Michalina otrzymała
jeszcze jedno niezwykłe wyróżnienie, o którym
marzy każdy sportowiec. Została bowiem po-
wołana przez Polski Związek Lekkiej Atletyki do
reprezentacji kraju w międzynarodowym me-
czu lekkoatletycznym juniorów Polska-Cze-
chy-Węgry-Słowacja-Słowenia, który odbył się
16 lipca br. w Mariborze w Słowenii. Zajęła tam
6. miejsce.
W połowie lipca br. w Bielsku-Białej odbyła się
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w lekkiej
atletyce, będąca jednocześnie Mistrzostwami
Polski U18 (juniorów młodszych).
Wystartowała w nich Wiktoria Kosiorek, aktualna
Mistrzyni Wielkopolski U18 w rzucie oszczepem.
Mimo, że wśród 24 zawodniczek, które za-

kwalifikowały się do Mistrzostw, Wiktoria awan-
sowała z 10 wynikiem w kraju, to w konkursie
finałowym mistrzostw zajęła znakomite 
5. miejsce z wynikiem 41,59 m, jednocześnie
ustanawiając nowy rekord życiowy.
Po srebrnym medalu Michaliny Tyczyńskiej 
w MP U20 to kolejny świetny występ zawod-
niczki z Dusznik w rzucie oszczepem w impre-
zie rangi Mistrzostw Polski.

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 
poprawną lokalizację mamy zestaw upo-
minkowy gadżetów promujących gminę.  

Czy znasz to miejsce? Fotografie z gminy - rozwiąż zagadkę

Rozwiązanie zagadki z 75. wydania Informatora

Fotografia przedstawiała jedną z rzeźb zainstalowanych w Grzebienisku przy ulicy 
Szkolnej. Kamienne instalacje powstały pod kierunkiem Ks. Humerczyka. 

Pierwszą prawidłową odpowiedź przesłała Martyna Grygier z Kunowa. Gratulujemy 
i dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy przesyłali odpowiedzi. 

Rzut oszczepem Michaliny Tyczyńskiej na MP 
w Radomiu

Michalina Tyczyńska (pierwsza z lewej) ze srebrnym
medalem na podium MP w Radomiu Michalina Tyczyńska ze srebrnym medalem MP

Rzut oszczepem Wiktorii Kosiorek na MP 
w Bielsku-Białej

Wiktoria Kosiorek z trenerem Krzysztofem Plucińskim

sukcesy sportowe zawodniczek UKS Olimp
na Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce


