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1.Wstęp 
 
 

Duszniki Wielkopolskie wioska z pozoru taka jak każda inna. Są tu domy, 

gospodarstwa, pola i lasy. Ludzie pracują, uczą się, spędzają miło wolny czas. A jednak 

miejscowość ta urzeka i zachęca by przyjrzeć się jej bliżej, poznać historię, tradycje, życie 

mieszkańców i piękno przyrody tych terenów.  

Ja wybrałam Duszniki nie tylko dlatego, że są interesującą wioską ale także dlatego, że 

wychowałam się w pobliskiej niewielkiej miejscowości i od najmłodszych lat obserwuje  

i poznaję dusznicką ziemię. Czuję się związana z ludźmi tam mieszkającymi. Znam ich 

zwyczaje a także problemy, które utrudniają ich życie. Chciałabym tymi wszystkimi 

informacjami podzielić się także z innymi by i oni poznali i odkryli piękno Dusznik.  

Moją opinie doskonale potwierdza hymn pieśni ludowej napisany przez jedną  

z mieszkanek wioski: 

 
W szamotulskiej ziemi 

 
W szamotulskiej ziemi pomiędzy lasami 
Leży nasza gmina z żyznymi glebami. 

Myśmy poznaniacy, z Dusznik żeśmy rodem 
A od wielu wieków Poznań naszym grodem. 

 
Pod błękitnym niebem łan ziemi ojczysty 
Taki dla nas drogi, naszym sercom bliski. 

A kto kocha ziemię, na wsi pozostaje 
Nie pójdzie do miasta ani w obce kraje. 

 
Bóg, miłość, Ojczyzna- dobre ideały 

Niech nam przyświecają przez bieg życia cały 
Bośmy sami swoi- tu rodzinna chatka 

A ziemia dusznicka jest dla nas jak matka. 
 
 
 
 



 6 

2. Położenie geograficzne   
 

Duszniki to duża wieś obejmująca powierzchnię ok. 2985ha 1, położona powiecie 

szamotulskim, w województwie wielkopolskim (zał.1)2 w odległości ok. 40 km od Poznania. 

Ukształtowanie terenu sprawiło, że jest to miejscowość typowo rolnicza. Pod względem 

geograficznym ziemie te zaliczane są do rozległego obszaru wysoczyznowego zwanego 

Równiną Szamotulską, będącą częścią Wysoczyzny Poznańskiej3. Urozmaiceniem na tych 

dość równinnych terenach są pozostałe po działalności wód fluwioglacjalnych w czasie 

zlodowacenia bałtyckiego piaszczysto-żwirowe stożki sandrowe lub wzniesienia typu 

kemowego. (ryc 1) To wszystko składa się na prawdziwie wiejski krajobraz. 

 

ryc.1 Pochodzenie rzeźby4 

                                                
1Gmina Duszniki, www.duszniki-wlkp.pl, (data pobrania informacji 01.IX.2007), Portal Samorządowy Gminy 
   Duszniki 
2 Gmina Duszniki, mapa gminy w skali 1:75 000, www.duszniki-wlkp.pl, (data pobrania 
    informacji 01.IX.2007), Portal Samorządowy Gminy Duszniki 
3 Krygowski B.: Krajobraz Wielkopolski i jego dzieje, Poznań 1958, PWN, s.16 
4 Gilewska S., Klimek M.: Pochodzenie rzeźby. Mapa w skali 1:1500 000 w Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, 
PPWK, Warszawa 1997 
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Obszar Dusznik leży w dorzeczu rzeki Warty. Na zachód od wsi przepływa mała rzeka 

Mogilnica (zał.1), przy której rozwijają się bagna i torfowiska z bujnie rosnącą tam 

roślinnością- głównie trzcinami. W przeszłości cały ten teren pokryty był przez mokradła,  

z nad których unoszące się duszne powietrze dało ponoć jak głosi legenda nazwę wsi 

Duszniki. 

Duszniki to największa miejscowość w gminie. Inne sąsiadujące z nią wioski to od 

północnego zachodu Chełminko, od północy Podrzewie, od północnego wschodu Wilczyna  

i Młynkowo, od wschodu Kunowo, od południowego wschodu Sarbia, od południa Sędziny  

i Zakrzewko, a od zachodu Niewierz (zał.1). Miejscowości te połączone są ze sobą różnymi 

powiązaniami funkcjonalnymi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ryc. 2. Położenie Dusznik względem większych jednostek terytorialnych  
(opracowanie własne) 

 
 
3. Powiązania z regionem 
 

Duszniki to wieś bardzo otwarta przez co jest ściśle związana z regionem. 

Współpracuje z pobliskimi wsiami i gminami. Na arenie krajowej często występuje jako 

osobna miejscowość lecz wchodzi w skład całej gminy reprezentując jej zasoby i kulturę 

(zał.2). 
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3.1. Powiązania komunikacyjne 
  
 Wieś ma bardzo dobre połączenie z okolicznymi miejscowościami. Przechodzą przez 

nią: ważna droga wojewódzka oraz trasy powiatowe (zał.1), ułatwiające przemieszczanie się 

mieszkańców. Na północ od Dusznik znajduje się jeden z najważniejszych szlaków 

komunikacyjnych w Polsce. Jest to droga nr 92 prowadząca do dwóch przejść granicznych: 

jednego w Świecku na granicy z Niemcami, a drugiego w Terespolu na granicy z Białorusią. 

Droga wojewódzka nr 306 Szamotuły - Buk przechodzi bezpośrednio przez wieś. Trasy 

powiatowe łączą wszystkie sąsiadujące z Dusznikami miejscowości. Na południe od wsi 

położony jest nowy odcinek autostrady A2, która w przyszłości ma łączyć Polskę  

z Niemcami (zał. 2). 

 Na terenie Dusznik usługi komunikacyjne świadczy głównie PKS Poznań, który łączy 

wieś z takimi miejscowościami jak: Buk, Nowy Tomyśl, Poznań, Lwówek, Niewierz, 

Szamotuły. Autobusy te w ciągu dnia jeżdżą nawet co godzinę co stwarza mieszkańcom 

dogodne warunki komunikacyjne. Oprócz tego dla ludności Dusznik istnieje możliwość 

korzystania z „ komunikacji gminnej, która zapewnia dojazd do takich miejscowości jak 

Grzebienisko, Ceradz Dolny oraz Ceradz Kościelny,”5 gdzie następnie można przesiąść się na 

komunikację podmiejską miasta Poznania. Firma, która świadczy te usługi wybierana jest  

w drodze przetargu.  

 W czasie roku szkolnego zapewniony jest specjalny transport dla dzieci z okolicznych 

wsi takich jak Niewierz, Podrzewie czy Sędziny. Dzieci dojeżdżają do szkoły podstawowej  

i gimnazjum w Dusznikach. Komunikacja ta obsługiwana jest przez firmę także wybieraną  

w drodze przetargu.    

Na terenie miejscowości obecnie nie istnieje transport kolejowy, chociaż w przeszłości 

działała tu czynnie kolejka wąskotorowa transportująca na przykład buraki do cukrowni.  

                                                
5 Informacje z UG z wydziału komunikacji 
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3.2. Stowarzyszenie KOLD 
 

Duszniki związane są także z organizacją KOLD. Jest to stowarzyszenie obejmujące 

cztery gminy: Kuślin, Opalenicę, Lwówek i Duszniki. Łączy je położenie geograficzne  

w dorzeczu Mogilnicy, usytuowanie w strefie działania autostrady A2 oraz rolniczy charakter.  

Przede wszystkim ma to wpłynąć na rozwój obszarów wiejskich, dlatego został stworzony 

projekt Witamy w KOLD realizowany ze środków Unii Europejskiej. „Jego dwa główne 

zadania to: 

1. innowacja - zastosowanie informacji know- how i nowych technologii w celu 

podniesienia konkurencyjności produktów i usług świadczących na terenach 

wiejskich. 

2. poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.”6 

Działania te mają wpłynąć na rozwój działalności pozarolniczych na terenie KOLD,  

a także na zwiększenie atrakcyjności tych obszarów pod względem turystycznym. Mają 

zostać przeprowadzone badania co do uprawy nowych gatunków roślin. Zostały również 

podjęte prace w celu wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Prąd elektryczny  ma być 

pozyskiwany z siły wiatru, którą przetwarzać mają olbrzymie wiatraki postawione  

w okolicznych wsiach. 

Dla turystów mają zostać stworzone nowe szlaki dydaktyczne i turystyki pieszej. 

Specjalnie do przewozu turystów planuje się odnowić trasę dawnej kolejki wąskotorowej, 

 a także zagospodarować obszar rzeki Mogilnicy, tak by pokazać wszystkie jej walory 

przyrodnicze.  

KOLD chce także upowszechnić w Dusznikach działalność gospodarstw 

agroturystycznych, by turyści mogli cieszyć się naturalną, zdrową żywnością, przepięknymi 

krajobrazami i czystym powietrzem na obszarach wolnych od przemysłu. Poza tym KOLD 

                                                
6 Stowarzyszenie Kold, informacje o stowarzyszeniu Kold, www.kold.pl  (data pobrania informacji 13.08.2007),  
   strona Stowarzyszenia Kold 
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chce organizować różnego rodzaju festyny i targi by promować obszary objęte swoją 

działalnością. To co jeszcze bardziej związuje tą organizacje z Dusznikami, to to, że jej 

siedziba znajduje się właśnie tutaj, a prezesem stowarzyszenia jest wójt gminy Duszniki.7 

4. Piękno Dusznik 
 

Duszniki otaczają gęste lasy bogate w dziką zwierzynę. Nieopodal miejscowości 

przepływa rzeka Mogilnica, na której wylewiskach gnieżdżą się ptaki wodne.  

Również w samych Dusznikach ludzie starają się by było czysto i ładnie. Latem wieś 

zachwyca pięknie kwitnącymi kwiatami, oraz bujnie zielonym parkiem, w którym można 

odpocząć po pracy, wyjść z psem na spacer lub pojeździć rowerem. Mieszkańcy żyją tutaj  

w zgodzie z naturą, pielęgnują ją i chronią, a ona odwdzięcza się niezwykłymi widokami.  

4.1. Walory przyrodnicze. 
 
 Duszniki leżą w pasie pojezierzy lecz na obszarze ukształtowanym przez wody 

fluwioglacjalne lub działalność akumulacyjną lądolodu (falista morena denna) Są wsią 

typowo rolniczą dlatego ich krajobraz jest dosyć jednolity gdzieniegdzie jedynie pojawiają się 

niewielkie wzniesienia. Przede wszystkim na horyzoncie widać pola uprawne niekiedy 

poprzecinane pojedynczymi drzewami i krzewami rosnącymi ma miedzach. Na niżej 

położonych obszarach znajdują się łąki oraz bagna. Stanowią one urozmaicenie dla 

równinnego krajobrazu.  

Są tutaj także przepiękne bujne lasy, które nadają Dusznikom pierwotny wygląd.  

 
4.1.1. Ukształtowanie terenu 
 

Teren wsi leży na wysokości ok. 90 m n.p.m. (zał.1).  Ma on charakter równinny co 

bardzo sprzyja rozwojowi rolnictwa. Brak dużych deniwelacji terenu sprzyja mechanizacji. 

 

                                                
7 Stowarzyszenie Kold, informacje o stowarzyszeniu Kold, www.kold.pl  
    (data pobrania informacji 13.08.2007), strona Stowarzyszenia Kold 
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4.1.2. Warunki klimatyczne 
 Temperatury powietrza w styczniu wahają się w granicach -2°C a lipca 18,5°C. Okres 

wegetacyjny trwa powyżej 210 dni co jest bardzo korzystne dla roślin uprawnych. Niestety 

suma rocznych opadów wynosi ok. 500 mm, co już nie jest tak korzystne.8 Badany obszar 

charakteryzuje się wczesną wiosną i długim, ciepłym latem. Zima jest łagodna i krótka. 

Przeważają wpływy oceaniczne.9  

4.1.3. Gleby 

Miejscowość leży na glebach brunatnych i bielicowych, które przy umiejętnym 

zagospodarowaniu są dobrym podłożem do produkcji rolnej. Wyróżniane są tutaj następujące 

klasy bonitacyjne gleb zajmujące odpowiednie obszary całkowitej powierzchni gruntów 

ornych. (ok. 2047ha)10: 

 klasa IIIa- 93ha                                             

 klasa IIIb- 250ha                                           

 klasa IVa- 759ha 

 klasa IVb- 508ha 

 klasa V- 325ha 

 klasa VI- 112ha  ryc.3. Klasy bonitacyjne gleb11 (opracowanie własne) 

Najwięcej we wsi jest gruntów ornych średniej jakości (klasa IVa i IVb). Gleby orne słabe 

stanowią 15,9% powierzchni wszystkich gruntów ornych. Gleb dobrych jest zaledwie 16,8%, 

a gruntów ornych lepszych i bardzo dobrych nie ma wcale.  

4.1.4. Stosunki wodne 

 Analizując mapę (zał.1) możemy zauważyć, że w okolicach wsi występuje gęsta sieć 

wód powierzchniowych. Zasoby wód podziemnych słodkich kształtują się na poziomie 

                                                
8 Geograficzny Atlas Polski, PPWK, Warszawa – Wrocław 1999, s.11  
9 tamże. s.12 
10 Dane pochodzą z Urzędu Gminy w Dusznikach Wlkp. 
11 tamże 

III a
III b
IV a
IV b
V
VI
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średnim12. Na podstawie tych danych można wysnuć wniosek, że stosunki wodne są 

korzystne dla rozwoju rolnictwa w badanym regionie. 

5. Działalność rolnicza na terenie wsi. 
 

Na badanym obszarze bardzo dynamicznie rozwija się rolnictwo. Gospodarze dbają  

o to aby ich ziemia wydawała jak najobfitsze plony a hodowla zwierząt przynosiła należyte 

dochód. Postęp widać także pod względem zmechanizowania. Rolnicy umiejętnie 

wykorzystują pomoce finansowe z Unii Europejskiej i inwestują w swoją działalność. Kupują 

nowoczesne maszyny np.  kombajny zbożowe czy ciągniki, by zwiększyć wydajność pracy.  

Nie brakuje też i młodych mieszkańców Dusznik, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą na 

roli. 

5.1. Liczba i wielkość gospodarstw. 
 

W Dusznikach znajduje się 101 gospodarstw indywidualnych o zróżnicowanych 

powierzchniach i kierunkach produkcji.13  

Tab.I. Liczba gospodarstw wg powierzchni w ha14. 
 

GRUPY OBSZAROWE 
GOSPODARSTW W (ha) 

LICZBA 
GOSPODZRSTW 

do 10 23 
od 10,1 do 20 48 
od 20,1 do 30 19 
od 30,1 do 40 5 
powyżej 40,1 6 

 
 
 
 
 
 

ryc.4. Wielkość gospodarstw rolnych (opracowanie własne) 
 

                                                
12 Paczyński B.: Mapa Wody podziemne zwykłe (słodkie) w. Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Geodeta 
    Kraju, Warszawa 1993-97 
13 Wywiad w Urzędzie gminy Duszniki Wlkp. 
14 tamże 
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We wsi dominują gospodarstwa o powierzchni od 10 – 20 ha. W porównaniu do 

krajów UE nie są to gospodarstwa duże, jednak jak na polskie warunki zupełnie spore. 

Niestety stosunkowo dużo (aż 22,8%) jest gospodarstw małych – do 10ha. Odsetek 

gospodarstw największych (powyżej 40ha) jest znikomy a to takie gospodarstwa są 

najbardziej ekonomiczne. 

5.2. Struktura użytków rolnych i struktura zasiewów 
 

Ogólna powierzchnia użytków rolnych w badanej wsi wynosi 2332,89ha co stanowi 

96 % powierzchni ogólnej. Grunty orne zajmują 2117,9ha (90.8% powierzchni użytków 

rolnych), a sady 7,35ha15. 

Roślinność dusznickich pól jest urozmaicona. Rolnicy sieją zarówno zboża,  takie jak: 

pszenicę, jęczmień, kukurydzę, ale również buraki cukrowe oraz rzepak. Jednak każdy z nich 

zagospodarowuje swoje ziemie według własnego uznania, dlatego występuje duża 

rozbieżność co do powierzchni zasiewów.  

Tab.II .Powierzchnia zasiewów poszczególnych roślin uprawnych16 
 

NAZWA ZASIEWU POWIERZCHNIA W (ha) WARTOŚĆ 
PROCĘTOWA (%) 

pszenica ozima 375,82 18 
pszenica jara 11,64 1 
żyto 110,03 5,3 
jęczmień ozimy 182,11 9 
jęczmień jary 286,54 14 
owies 46,75 2 
pszenżyto ozime 495,96 24 
pszenżyto jare 8,01 0,4 
mieszanki zbożowe 
ozime 5,9 0,3 

mieszanki zbożowe jare 217,9 11 
kukurydza 60,9 3 
ziemniaki 25,16 1 
buraki cukrowe 76,95 4 
rzepak 126,95 6 
warzywa gruntowe 11,03 1 
zasiewy ogółem 2081,48 100 

                                                
15 Dane uzyskane z wywiadu w urzędzie gminy (spis rolny 2002) 
16 Dane uzyskane z wywiadu w urzędzie gminy w Dusznikach Wlkp. 
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 Najczęściej rolnicy obsiewają pola pszenżytem ozimym, pszenicą ozimą, jęczmieniem 

jarym i mieszankami zbożowymi 

 
5.3. Kierunki produkcji rolnej. 
 

Rolnictwo to dział gospodarki charakteryzujący się dużą różnorodnością kierunków 

produkcji. Tak naprawdę to od samego rolnika zależy jakie gatunki roślin będzie siał na 

swoich gruntach, oraz jakie zwierzęta będzie hodował w swoim gospodarstwie. Jednak  

z drugiej strony duży wpływ na to ma sytuacja na rynku zbytu. Produkuje się z reguły to, co 

przynosi największe dochody.  

Główne kierunki produkcji rolnej w Dusznikach związane są również z tym, że badana 

wieś leży w tzw. Zagłębiu świńskim i to oznacza, że większość gospodarzy nastawiona jest na 

hodowlę trzody chlewnej. Coraz mniej popularna jest hodowla krów mlecznych, gdyż cena na 

mleko jest niska a krowy często chorują. Poza tym hodowla tych zwierząt jest bardzo 

pracochłonna.. Na terenie Dusznik nie ma gospodarstw zajmujących się hodowlą drobiu.   

W całej wiosce hodowanych jest „11768 sztuk trzody chlewnej i 586 sztuk bydła w tym 199 

sztuk krów mlecznych.”17  

     Największym powodzeniem z pośród gatunków roślin u rolników cieszą się różne 

odmiany zbóż, są to np. żyto, pszenżyto, pszenica i jęczmień. Uzyskane z tej produkcji ziarno 

najczęściej przerabiane jest w gospodarstwach na paszę dla zwierząt lub sprzedawane np. do 

młynów na mąkę. Często uprawiane są także buraki cukrowe, które następnie kupuje od 

rolników cukrownia. Tak samo rzepak, który przerabiany jest na olej oraz kukurydza 

uprawiana głównie na ziarno, przetwarzane później np. na płatki kukurydziane.  

W Dusznikach jest także jeden rolnik zajmujący się produkcją i sprzedażą warzyw.  

 

 
                                                
17 Informacja z urzędu gminy (spis rolny 2002r.) 
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Fot.1. Składowane zboże /Iza Krzewina/        Fot.2. Kukurydza / Iza Krzewina/ 
 
5.3.1. Badanie środowiskowe w wybranych gospodarstwach rolnych. 
 

Aby sprawdzić dane dotyczące produkcji rolnej przeprowadziłam badanie 

środowiskowe w trzech gospodarstwach. Poniżej przedstawiam wyniki moich badań. 

Tab.III. Cechy rolnictwa w trzech wybranych gospodarstwach rolnych. 
 

 GOSPODARSTWO NR 1 GOSPODARSTWO 
NR 2 

GOSPODARSTWO 
NR 3 

1. Powierzchnia 
gospodarstwa 77ha 14ha 43ha 

2. Kierunek produkcji 
rolnej trzoda chlewna ( ok. 700 szt.) trzoda chlewna (ok. 

300 szt.) 
bydło mleczne (ok. 40 

szt.) 
3. Najczęściej siane 

rośliny 
rzepak, buraki cukrowe, 

pszenica jęczmień, pszenżyto buraki cukrowe, 
pszenica, kukurydza 

4. Jak przygotować 
ziemię by przynosiła 

obfite plony? 

odpowiedni płodozmian, 
nawożenie sztuczne i 

organiczne 

wysiew poplonu, 
odpowiedni 
płodozmian 

odpowiedni 
płodozmian, sianie 

ziarna 
kwalifikowanego, 

nawożenie sztuczne i 
organiczne 

5. Unia Europejska 
w gospodarstwie 

budowa płyt obornikowych i 
zbiorników na gnojowicę, 
dopłaty bezpośrednie do 

użytków rolnych, 
dofinansowanie do inwestycji w 
gospodarstwie rolnym na zakup 

maszyn 

budowa płyt 
obornikowych i 
zbiorników na 

gnojowicę, dopłaty 
bezpośrednie do 
użytków rolnych 

budowa płyt 
obornikowych i 
zbiorników na 

gnojowicę, dopłaty 
bezpośrednie do 
użytków rolnych 

6. Stopień 
zmechanizowania 

gospodarstwa 

kombajn zbożowy, nowoczesne 
agregaty do uprawy ziemi, 

ciągniki 

kombajn zbożowy, 
ciągniki 

zbiornik do mleka, 
kombajn zbożowy, tur 

zamontowany do 
ciągnika ułatwia np. 

podnoszenie balotów 

7. Stan budynków 
nowy budynek mieszkalny, 

dwie nowe świniarnie, dwa biny 
na ziarno 

nowa świniarnia i 
budynek mieszkalny 

zmodernizowana 
obora, wyremontowany 

budynek mieszkalny 
(opracowanie własne na podst. wywiadu) 
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Fot.3. Trzoda chlewna /Iza Krzewina/                 Fot.4. Młoda jałówka /Iza Krzewina/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fot.5. Zbiornik na mleko                                  Fot.6. Praca na polu  
          /Iza Krzewina/                                                /Iza Krzewina/       
 
6. Działalność pozarolnicza mieszkańców Dusznik Wlkp. 
 

Nie wszyscy mieszkańcy Dusznik trudnią się rolnictwem. Wielu z nich prowadzi 

własną działalność gospodarczą. Przede wszystkim są to różnego rodzaju usługi począwszy 

od handlu po oferowanie ubezpieczeń na życie.  

W miejscowości znajduje się 12718 podmiotów gospodarczych. 

 

 

 

 

 
                                                
18 Informacja z urzędu gminy 
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Tab.IV. Typy pozarolniczych podmiotów gospodarczych 

                     

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                    
ryc.5. Rodzaje działalności gospodarczej  

 
    

 

7. Kulturalne i folklorystyczne oblicze wsi  

Ośrodkiem kultury w Dusznikach jest znajdujący się w centrum wsi dworek 

klasycystyczny, w którym najprężniej rozwija się działalność chóralna. Chór Mieszany Halka 

założony w  1947r.19 jest kontynuacją powstałych w czasie I wojny światowej Kół Śpiewu 

Lutnia i Cecylia. Działa tu także Zespół Pieśni Ludowej Duszniczanka. Reprezentuje on 

mieszkańców na licznych festiwalach i przeglądach muzycznych. Charakterystyczny jest 

strój, w który ubrane są śpiewające kobiety. Jest to tradycyjny ludowy strój szamotulski 

składający się między innymi z białej bluzki z kołnierzykiem i szerokimi rękawami, czarnej 

kamizelki z czerwoną lamówką, białego haftowanego fartucha, czerwonej spódnicy  

i ozdobnych czerwonych korali. 

 

 

 

 

 

                                                
19 Broszura „Gmina Du8szniki” 

DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZA ILOŚĆ 

TRANSPORT 21 
HANDEL 28 
MECHANIKA 
POJAZDÓW 8 

UBESPIECZENIA 6 
USŁUGI BUDOWLANE 13 
SPRZEDAŻ 11 
USŁUGI MEDYCZNE 5 
USŁUGI 
KOSMETYCZNE 4 

GASTRONOMIA 4 
INNE 27 

TRANSPORT HANDEL

MECHANIKA POJAZDÓW UBESPIECZENIA

USŁUGI BUDOWLANE SPRZEDAŻ

USŁUGI MEDYCZNE USŁUGI KOSMETYCZNE

GASTRONOMIA INNE
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       Fot .7. Chór Halka                                            Fot.8. Zespół Duszniczanka 
        /broszura Gmina Duszniki/                                      /broszura Gmina Duszniki/                                                                               
 
8. Problemy w Dusznikach 
 

Duszniki, tak jak każda inna miejscowość, ma swoje zalety jak i wady. Największym 

problemem w wiosce są przestarzałe linie wysokiego napięcia co znacznie utrudnia życie 

mieszkańcom. Często wystarczy niegroźna burza by zostały przerwane dostawy prądu. 

Ostatnio zdarzają się również przypadki braku elektryczności w czasie słonecznej pogody, 

gdyż przewody zbyt mocno się nagrzewają. W dzisiejszych czasach takie sytuacje są bardzo 

nie przyjemne gdyż człowiek praktycznie nie potrafi w pełni funkcjonować bez energii 

elektrycznej. Utrudnia mu to pracę i codzienne życie. Takie przerwy w dostawach może 

wyeliminować jedynie wymiana starych linii przesyłowych na nowe. Oczywiście jest to 

bardzo droga inwestycja lecz myślę, że kiedy wejdzie w życie plan budowy wiatraków 

prądotwórczych na obszarach sąsiadujących ze wsią, to problem ten zostanie rozwiązany. 

Utrudnieniem dla ludności jest także to, że Duszniki położone są w dość dużej 

odległości od większych miast, takich jak Poznań, czy Szamotuły. Szczególnie doskwiera to 

młodzieży dojeżdżającej do  szkół zlokalizowanych w tych miastach. Jest to bariera 

praktycznie nie do przeskoczenia. Ułatwieniem może być jedynie wprowadzenie 

dodatkowych kursów autobusów lub pojawienie się prywatnego przewoźnika świadczącego 

usługi transportowe dla ludności. W wielu gminach Polski (szczególnie górskich) bardzo 
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dobrze sprawdziła się idea transportu małymi busami. Myślę, że takie rozwiązanie tego 

problemu dla Dusznik byłoby najlepsze. 

Na terenie wsi brakuje również dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, które mogłyby 

zatrudniać większą liczbę rodzimych pracowników. Wtedy osoby te nie musiałyby szukać 

pracy w innych miejscowościach i byłoby to dla nich bardziej komfortowe. Myślę, że tą   

sytuację mogłaby poprawić odpowiednia promocja Dusznik, która zachęciła by inwestorów 

do lokalizacji swoich przedsiębiorstw właśnie tutaj. Wieś ma dobrą ofertę dla inwestorów. 

Przede wszystkim duże połacie ziemi łatwe do przekształcenia na grunty budowlane, bliskość 

dróg krajowych takich jak trasa 92, którymi można by łatwo transportować wytworzone 

produkty. 

Duszniki biedne są także w infrastrukturę społeczną. Brakuje tutaj wielofunkcyjnego 

boiska sportowego gdzie młodzi ludzie mogliby uprawiać liczne dyscypliny. Są wielkie plany 

i duże społeczne zapotrzebowanie na ten typ inwestycji, lecz główną przeszkodą w ich 

realizacji jest brak funduszy. Myślę, że jedynym wyjściem z tej sytuacji jest postaranie się  

o pieniądze z funduszy Unii Europejskiej, która wspiera tego typu przedsięwzięcia chcąc 

rozwijać zdolności Europejczyków. 

Oprócz tych kilku przeszkód badana wieś nie ma większych kłopotów i rozwija się 

dynamicznie. Jest ona wyposażona w stu procentach w gazociągi, wodociągi i sieć 

telekomunikacyjną. Ludność ma dostęp do Internetu. Duszniki Wlkp. posiadają nowoczesną 

oczyszczalnię ścieków oraz stację uzdatniania wody. W ostatnich latach wizerunek Dusznik 

znacznie się poprawił. Położono nową nawierzchnię na drogę a na poboczu zbudowano 

chodniki. 

 Myślę, że Duszniki Wielkopolskie będą miały szansę na pokonanie trudności i szybki 

rozwój. 
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