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Informator Gminy Duszniki

W 53. numerze Informatora…
Aktualne wydanie Informatora ukazuje się później
niż zwykle i nie ma świątecznego charakteru, choć
to właśnie w tym miesiącu przypada Wielkanoc.
Sytuacja, z którą przyszło nam wszystkim się zmie-
rzyć ma wpływ na niemal każdą sferę naszego
życia prywatnego, zawodowego i towarzyskie-
go. Stan epidemiczny i działania samorządu
mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania
się koronawirusa mają też wpływ na treści pub-
likowane w aktualnym Informatorze. Nie znajdą
w nim Państwo zapowiedzi imprez kultural-
nych i sportowych, a relacje ze spotkań i wyda-
rzeń z udziałem mieszkańców są nieliczne i tyl-

ko z przełomu lutego i marca, kiedy życie gmi-
ny toczyło się jeszcze normalnym torem. Posta-
ramy się jednak sprostać wyzwaniom, jakie sta-
wia przed nami ta nietypowa sytuacja.

W aktualnym wydaniu informujemy o ograni-
czeniach w funkcjonowaniu urzędu i jednostek
organizacyjnych. Instytucje te działają, a miesz-
kańcy nie pozostaną bez możliwości załatwienia
najważniejszych spraw. Warto jednak zapoznać
się z tymczasowymi zasadami działania instytucji
samorządowych. Dla Państwa wygody publi-
kujemy też najważniejsze informacje o zasadach
postępowania w sytuacjach, z którymi możemy
mieć do czynienia i ograniczeniach wprowa-

dzanych dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultu-
ry zachęca do odwiedzania jej strony interne-
towej i konta Facebook. Czas, który mamy obo-
wiązek spędzać w swoich domach, możemy wy-
korzystać w interesujący sposób. BPiCAK będzie
na bieżąco oferowała ciekawe zajęcia i spektak-
le online czy audiobooki. Z myślą o dzieciach 
i młodzieży przygotowano również konkurs
plastyczny. Szczegółowe informacje znajdą Pań-
stwo na plakatach w dalszej części Informatora.  

Życzymy Państwu zdrowia i sił na najbliższe ty-
godnie. Redakcja 
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MIEJSCOWOŚĆ DATA

Duszniki ulice: Broniewskiego, Chełmińska, Graniczna, Jakubowska, Jana Pawła II, Jaśminowa, Ko-
lejowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Nagietkowa, Niewierska, Nowotomyska, Ogrodowa, Orzechowa,
Parkowa, Podrzewska, Polna, Radosna, Różana, Słoneczna, Storczykowa, Św. Floriana, Wiosenna 

30 kwietnia (czwartek), 22 maja
(piątek)

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

21 kwietnia, 12 maja (wtorek)

Podrzewie, Sękowo 16 kwietnia, 7 i 28 maja (czwartek)

Grzebienisko, Mieściska 15 kwietnia, 6 i 27 maja (środa)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Wierzeja, Wilkowo 22 kwietnia, 13 maja (środa)

Sarbia, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 24 kwietnia, 15 maja (piątek)

Niewierz, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna 29 kwietnia, 21 maja (czwartek)
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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 REDAKCJI
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Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Duszniki.

W ostatnich tygodniach znajdujemy się wszyscy w niezwykle trudnej sytuacji. Ze względu na zagrożenie
zakażeniem chorobą COVID-19, wywoływaną koronawirusem, zmuszeni jesteśmy do ograniczenia
swojej codziennej aktywności, pracy zawodowej, edukacji, spotkań towarzyskich.
Jako Wójt Gminy Duszniki, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz pracownikom
Urzędu Gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych, podjąłem decyzję o wprowadzeniu 
pewnych ograniczeń w dostępie do budynków i obiektów użyteczności publicznej. 

Urząd Gminy Duszniki oraz jednostki organizacyjne działają, ale wprowadziliśmy zmiany orga-
nizacyjne mające zapewnić bezpieczeństwo zarówno klientom jak i pracownikom. Urzędnicy są
do Państwa dyspozycji telefonicznie i mailowo, a w sytuacjach wymagających bezpośredniego
kontaktu również służą pomocą. Zamknięte zostały place zabaw i świetlice wiejskie oraz zawieszono aż do odwołania 
wszystkie wynajmy.

Na bieżąco podejmujemy konieczne działania, wyposażamy jednostki w niezbędny sprzęt i materiały oraz zapewniamy pomoc
osobom przebywającym na obowiązkowej kwarantannie. Jestem w stałym kontakcie ze służbami i pracownikami 
zajmującymi się zarządzaniem kryzysowym. Wspólnie dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Mieszkańcom
naszej gminy.

Apeluję do Państwa o zachowanie spokoju oraz o rozsądne i odpowiedzialne zachowania w miejscach ogólnie dostępnych. 

Pragnę Państwu podziękować za wyrozumiałość w tej trudnej sytuacji i stosowanie się do obowiązujących nas wszystkich 
zasad i ograniczeń. 
Zachęcam jednocześnie do zainteresowania się osobami starszymi i samotnymi w najbliższym otoczeniu, które mogą 
potrzebować pomocy np. przy zakupie leków czy zrobieniu niezbędnych zakupów spożywczych i środków higieny osobistej.

Jednocześnie chcę Państwa poinformować, że postanowiłem, w porozumieniu z Panią Starostą Beatą Hanyżak, przeznaczyć
kwotę około 15.000 złotych na dofinansowanie działań szpitala w Szamotułach związanych z walką z chorobą Covid-19. 

Roman Boguś
Wójt Gminy Duszniki

List Wójta Gminy Duszniki do mieszkańców

Ze względu na sytuację zagrożenia zakażeniem chorobą COVID-
19, wywoływaną wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus), w imie-
niu Ośrodka Zdrowia w Dusznikach zwracam się z uprzejmą pro-
śbą, by przed wizytą w ośrodku skontaktować się z personelem
telefonicznie pod numerem 61 29 19 199 w celu uzgodnienia
szczegółów wizyty – uzyskania TELEPORADY.

Jednocześnie proszę o wyrozumiałość w przypadku zajętej linii
telefonicznej. Zapewniam, że Ośrodek dokłada wszelkich starań,
by w tej trudnej sytuacji wszyscy pacjenci uzyskali niezbędną 
pomoc.

W celu usprawnienia obsługi pacjentów zwracam się z apelem
o zakładanie Internetowego Konta Pacjenta (szczegóły na 
stronie www.nfz.gov.pl w zakładce Dla Pacjenta – Jak uzyskać
dostęp do IKP).

Szczególnie apeluję do ludzi młodych, by pomagali tym, którzy
mogą mieć problemy z założeniem konta, zwłaszcza osobom 
starszym.

Roman Boguś
Wójt Gminy Duszniki

APEL DO PACJENTÓW
Ośrodka Zdrowia w Dusznikach
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W związku ze stanem zagrożenia epide-
micznego, zwracamy się z prośbą do miesz-
kańców i klientów  o ograniczenie wizyt 
w siedzibach instytucji gminnych. Informu-
jemy, że w budynkach urzędu i jednostek
organizacyjnych zostały wprowadzone
ograniczenia dostępu do pomieszczeń biu-
rowych. Ograniczenia dotyczą również
obiektów użyteczności publicznej – za-
mknięto place zabaw, świetlice wiejskie
oraz wstrzymano do odwołania wynajmy
sal sportowych i świetlic.

Ograniczenia dostępu do instytucji 
i obiektów publicznych w Gminie Duszniki

Zabezpieczenia na placu zabaw w Dusznikach

Zabezpieczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności
Zabezpieczenia w biurze obsługi interesantów 

w Urzędzie Gminy Duszniki

Ograniczenia dostępu do pomieszczeń 
w Urzędzie Gminy Duszniki

Od poniedziałku 16 marca 2020 r. aż do odwołania w budynku Urzędu Gminy Duszniki wpro-
wadza się następujące ograniczenia dostępu do pomieszczeń biurowych:
- ograniczony zostaje kontakt klientów z pracownikami, o czym będzie informować pracownik
biura obsługi interesanta oraz informacja w holu urzędu,
- klienci nie powinni poruszać się swobodnie po budynku urzędu tylko pozostawić konieczne
dokumenty w holu głównym w biurze obsługi interesanta, a następnie opuścić budynek,
- sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu z pracownikiem, będą załatwiane w wyzna-
czonym miejscu – wyjątkiem są sprawy załatwiane w Urzędzie Stanu Cywilnego i na stanowisku
ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- w przypadkach zwiększania się liczby osób oczekujących na załatwienie sprawy, będzie wy-
znaczana konkretna data i godzina spotkania z pracownikiem w celu załatwienia sprawy, 
- drzwi do poszczególnych pomieszczeń biurowych będą zamknięte.  
Ponadto, od piątku 20 marca br. aż do odwołania Urząd Gminy Duszniki będzie czynny 
w godzinach od 7.00 do 13.00, od poniedziałku do piątku.
Mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, klientów oraz pracowników
urzędu, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 61 29 19 075 oraz korzystanie ze środków ko-
munikacji elektronicznej:
- na adres e-mail urzad@duszniki.eu
- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP urzędu: 13m8d5icki 

Ograniczenia dostępu 
do pomieszczeń
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dusznikach od 20 marca 2020 r. do 
odwołania będzie czynny w godzinach
od 7.00 do 13.00.

Klienci Ośrodka proszeni są, aby w miarę
możliwości ograniczyli bezpośrednie wizyty
w budynku. Pracownicy zachęcają aby
załatwiać sprawy za pośrednictwem
dostępnych usług elektronicznych lub tele-
fonicznie:

Pomoc społeczna, świadczenia z fun-
duszu alimentacyjnego: 61 29 19 080, 
61 29 19 128, e-mail: gops@duszniki.eu

Świadczenia rodzinne i świadczenie
wychowawcze (500+): 61 29 56 522, 
e-mail: ops500plus@duszniki.eu 

KORONAWIRUS – ważne informacje
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Zakaz wejścia do parku w Dusznikach

Zamknięty plac zabaw w Wilczynie

Ograniczenia dostępu 
do pomieszczeń 
Komunalnego 
Zakładu Budżetowego
i PSZOK-ów

Ze względu na sytuację związaną z zapobiega-
niem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
(koronawirus) Komunalny Zakład Budżetowy 
w Dusznikach wprowadził ograniczenia w dostę-
pie do swojej siedziby. Wnioski i pisma należy
przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres
kzb@duszniki.eu bądź pocztą. We wszelkich
sprawach bieżących można się kontaktować
pod numerami 61 29 19 107 oraz 61 29 19 145.

Zmianie ulegają tymczasowo zasady odczyty
wodomierzy. Od 12 marca br. do odwołania in-
kasent nie będzie dokonywał rzeczywistych od-
czytów wodomierzy w nieruchomościach
położonych w Podrzewiu, Sędzinach, Sędzinku,
Zalesiu, Wilkowie, Wierzei i Sarbii. Klientom za-
mieszkującym wyżej wymienione miejscowości
zostaną wystawione faktury szacunkowe nali-
czone według średniego zużycia wody z ostatnich
3 miesięcy, które zostaną wysłane listownie za po-
średnictwem Poczty Polskiej. W przypadku chęci
otrzymania faktury ze stanem rzeczywistym pro-
simy o podanie stanu wodomierza telefonicznie
pod nr 61 29 19 107 (w godz. od 8:00 do 15:00), 
w wiadomości sms pod numerem: 508 053 196
(całodobowo), drogą mailową na adres: kzb.fi-
nanse@duszniki.eu lub kzb@duszniki.eu lub po-

przez stronę internetową www.kzb-duszniki.pl,
klikając Panel Klienta, e-WODA.

Ograniczenia zostały również wprowadzone 
w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów,
tzw. PSZOK-ach w Dusznikach, Podrzewiu 
i Grzebienisku. Punkty będą czynne tylko do go-
dziny 12.00. Kierownik Komunalnego Zakładu
Budżetowego apeluje o zachowanie zasad bez-
pieczeństwa podczas przywożenia odpadów 
i wjazdu na teren Punktu pojedynczo. W celu
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom
gminy i pracownikom Zakładu, pracownicy
Punktu w czasie pozostawiania odpadów nie
będą opuszczali pomieszczenia służbowego, 
a wszelkie formalności będą załatwiane przy
okienku pomieszczenia. 

Ograniczenia dostępu do
pomieszczeń Gminnego
Zespołu Oświatowego 
w Dusznikach
Siedziba Gminnego Zespołu Oświatowego
znajduje się w budynku Urzędu Gminy Dusz-
niki. 

W związku z powyższym, obowiązują te same
ograniczenia, co w przypadku urzędu. W spra-
wach służbowych z pracownikami jednostki
można się kontaktować telefonicznie pod nr
61 29 19 075 wew. 112 i 113 oraz drogą elek-
troniczną kier.gzo@duszniki.eu (Kierownik
GZO), gzo@duszniki.eu

Ograniczenia dostępu 
do pomieszczeń
Biblioteki Publicznej 
i Centrum Animacji 
Kultury w Dusznikach

Od 12 marca br. aż do odwołania Biblioteka
Publiczna w Dusznikach oraz filia w Grze-
bienisku są zamknięte dla czytelników, 
a wszystkie dotychczasowe wypożyczenia zo-
staną automatycznie przedłużone o czas jej za-
mknięcia.

BPiCAK działa w trybie administracyjnym
od poniedziałku do piątku w godzinach od
7.00 do 15.00. Osoby, które chcą załatwić
sprawy administracyjne proszone są o wcześ-
niejszy kontakt telefoniczny pod nr 61 29 19
480. Kontaktować można się również drogą
mailową: bp@bpicak.pl (Dyrektor BPiCAK),
wypozyczalnia@bpicak.pl, czytelnia@bpicak.pl

KORONAWIRUS – ważne informacje
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www.duszniki.eu

Oficjalna strona Gminy Duszniki 

Na stronie głównej w Komunikatach  w poście „KORONAWIRUS - informacje
dla mieszkańców od instytucji i organów publicznych” publikujemy na
bieżąco najważniejsze informacje otrzymywane od różnych organów i in-
stytucji. Mieszkańcy znajdą tam m.in. zasady postępowania podczas kwa-
rantanny, ważne telefony i procedury postępowania, informacje o działal-
ności powiatowych oddziałów m.in. Urzędu Skarbowego, ZUS, KRUS, ARiMR,
itp. Zamieszczamy tam również informacje z ZUS dotyczące świadczeń opie-
kuńczych dla rodziców, chorobowych dla osób w kwarantannie czy
wsparcia dla przedsiębiorców. 

www.gov.pl/web/koronawirus

Strona rządowa poświęcona walce 
z epidemią koronawirusa

Zawiera wszelkie informacje i zalecenia oraz statystyki, na bieżąco prze-
kazuje informacje o nowych zasadach i ograniczeniach w związku 
z epidemią, zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

www.gov.pl/web/zdrowie

Strona rządowa Ministerstwa Zdrowia

Aktualne informacje dotyczące działań podejmowanych w związku ze
stanem epidemicznym, zalecenia i informacje, filmy instruktażowe, itp.

www.nfz.gov.pl

Strona Narodowego Funduszu Zdrowia

Najważniejsze informacje dotyczące opieki zdrowotne, świadczeń le-
karskich, e-recepty, itp.

www.gov.pl/web/edukacja

Strona rządowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wszelkie informacje dotyczące nauczania zdalnego w czasie ograni-
czeń związanych ze stanem epidemicznym, w tym materiały eduka-
cyjne, e-podręczniki, itp.

Aplikacja BLISKO – serwis KORONAWIRUS

Aplikacja BLISKO uruchomiła dedykowany 
serwis informacyjny

Nadawca będzie przekazywać mieszkańcom najważniejsze komuni-
katy związane z zagrożeniem epidemią koronawirusa.  Wszystkie in-
formacje pochodzą ze sprawdzonych źródeł, które gwarantują rzetelne
powiadamianie bez wzbudzania niepotrzebnej paniki i dezinfor-
macj:  Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny, Światowa
Organizacja Zdrowia (WHO). Aplikacja jest dostępna dla posiadaczy
smartfonów. Osoby, które już mają zainstalowaną aplikację BLISKO po
otwarciu aplikacji mogą dodać nadawcę "Koronawirus - serwis infor-
macyjny". Ci z Państwa, którzy jeszcze nie korzystają z aplikacji, mogą
skorzystać ze strony https://sisms.pl/3-kanaly-komunikacji bądź
ściągnąć aplikację bezpośrednio z serwisów dedykowanych na smar-
tfony (Google Play, Windows Store, App Store).

Gdzie szukać informacji? 
Sprawdzone adresy stron w Internecie

Informator Gminy DusznikiKORONAWIRUS – ważne informacje
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28 lutego br. wójt Roman Boguś podpisał umowę z Przedsię-
biorstwem Robót Drogowo – Mostowych S.A. z Szamotuł na
realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej 
nr 263515P ul. Leśna w Niewierzu”. 

Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograni-
czonego. Realizacja przebudowy ul. Leśnej w Niewierzu podzielona zos-
tała na dwa zadania. W pierwszej kolejności zostanie opracowany pro-
jekt budowlano – wykonawczy, który następnie będzie musiał uzyskać
stosowne zezwolenia na realizację. W kolejnym etapie ulica Leśna zostanie
przebudowana poprzez położenie nawierzchni asfaltowej. Planowany od-
cinek przebudowywanej drogi to ok. 685 mb. Inwestycja ma zostać zrea-
lizowana do 18 września 2020 r. i ma kosztować 351 780 zł. Gmina Dusz-
niki na powyższą inwestycję uzyskała dofinansowanie ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w wysokości 63,63% poniesionych kosztów inwestycji.    

Przebudowa drogi gminnej w Niewierzu

5 marca br. w Starostwie Powiatowym 
w Szamotułach odbyło się spotkanie, 
w którym uczestniczyli wójtowie i bur-
mistrzowie gmin z terenu powiatu, Sta-
rosta Szamotulski oraz osoby reprezen-
tujące samorządy. 

Wzięli oni udział w wideokonferencji z Woje-
wódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowe-
go. Tematem przewodnim był stan przygo-
towania służb sanitarnych do przeciwdziałania
rozprzestrzeniania się koronawirusa na tere-
nie województwa. Gminę Duszniki reprezen-
tował wójt Roman Boguś. Kolejne takie spot-
kanie odbyło się 13 marca br., natomiast 10

marca br., z inicjatywy Przewodniczącego
Rady Powiatu Radosława Łanoszki zorgani-
zowano spotkanie dla przewodniczących rad
gmin, włodarzy i pracowników urzędów i in-
stytucji. Jego celem było poinformowanie 
o obowiązkach i zadaniach poszczególnych in-
stytucji w związku z wprowadzeniem stanu za-
grożenia epidemicznego.  

Zdjęcia ze strony Starostwa Powiatowego 
w Szamotułach www.powiat-szamotuly.pl

W Starostwie o działaniach zapobiegających
rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Informator Gminy DusznikiKORONAWIRUS – ważne informacje AKTUALNOŚCI
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4 lutego br. w Szkole Podstawowej w Dusznikach odbyło się ko-
lejne posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy. W spotkaniu
wziął udział wójt Roman Boguś oraz dyrektor Izabela Cieślewicz
i Renata Nizio.

Młodzi radni mieli mnóstwo pomysłów na organizację różnego rodzaju
przedsięwzięć. Zmobilizowani przez swoich opiekunów do roz-
ważenia możliwości ich organizacji, uczniowie postanowili skupić się
na organizacji imprezy z zakresu profilaktyki uzależnień wśród
młodych ludzi. Za pomocą przedstawień teatralnych, wystawy prac pla-
stycznych, zajęć sportowych i wspólnego pikniku radni chcieliby 
uświadomić swoim kolegom i koleżankom zgubny wpływ uzależnień
wśród młodzieży. 
Wstępnie ustalono, że impreza pod nazwą „Dzień Profilaktyki” odbę-
dzie się w połowie maja w Dusznikach w sali widowiskowej i na tere-
nie przyległym do budynku Centrum Animacji Kultury. Aktualna sy-
tuacja związana z zagrożeniem epidemicznym niestety spowodowała,
że organizacja Dnia Profilaktyki została wstrzymana do czasu zniesienia
obowiązujących ograniczeń.    

Rada Młodzieży 
z nowymi pomysłami

W niedzielę 8 marca Mieszkanki Grzebieniska zostały za-
proszone na spotkanie z okazji swojego święta. Dzień Ko-
biet w świetlicy wiejskiej był okazją do wypicia kawy, zje-
dzenia pysznego ciasta i wspólnej rozmowy. W spotkaniu
uczestniczył również wójt Roman Boguś, który złożył życze-
nia wszystkim obecnym Paniom.

Dzień Kobiet w Grzebienisku
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1 marca przypada Narodowy Dzień Pa-
mięci „Żołnierzy Wyklętych” - polskie
święto państwowe obchodzone od 2011
roku. Tego dnia składa się hołd żołnierzom
antykomunistycznego i niepodległościo-
wego podziemia.

Obchody tego święta w gminie odbyły się 
w niedzielne popołudnie przy Pomniku Walk
i Męczeństwa w Dusznikach. Przedstawiciele
samorządu, szkół, Ochotniczych Straży Pożar-

nych oraz organizacji społecznych z terenu
gminy złożyły u stóp pomnika symboliczne
wiązanki kwiatów i znicze. W uroczystości
wzięli również udział kibice Lecha Poznań.

Uczczono pamięć„Żołnierzy Wyklętych”



W piątek 28 lutego br., w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu, odbyło się jubileuszowe, 50. podsumowanie do-
rocznego Konkursu Nadziei Olimpijskich w lekkiej atletyce im.
Karola Hoffmanna za 2019 rok. Organizatorem konkursu był
Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki, a patrona-
mi Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Poznania
oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Konkurs im. Karola Hoffmanna to jedyny tego typu ran-
king w kraju. Celem konkursu jest promowanie najbar-
dziej uzdolnionych lekkoatletek i lekkoatletów z Wiel-
kopolski. Zawodników startujących w danym roku oce-
nia się w czterech kategoriach wiekowych: dzieci (do lat
13), młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy. Ranking 10 naj-
lepszych zawodników w 4 kategoriach wiekowych jest
wynikiem dość skomplikowanego regulaminu, w którym
punktuje się między innymi: udział w zawodach mist-
rzowskich różnego szczebla, wartość wyniku, reprezen-

towanie kraju, postęp młodych lekko-
atletów, itd. 
W tym roku wśród laureatów znalazło
się dwóch reprezentantów UKS Olimp
Duszniki. W najmłodszej grupie, czyli
uczniów szkół podstawowych do lat 13,
w kategorii chłopców 2 miejsce zajął
Krzysztof Fechner, który w ubiegłym
roku uzyskał bardzo dobre wyniki 
w rzucie oszczepem, biegu na 100 m
oraz w skoku w dal. Drugą osobą wy-
różnioną była Julia Nobik (aktualnie za-
wodniczka Juvenii Puszczykowo), któ-
ra w kategorii młodziczek zajęła 

9. miejsce. Warto
przypomnieć, że
jej największym
sukcesem w mi-
nionym roku było
zajęcie czwartego
miejsca w skoku
w dal w Mistrzostwach Polski młodzików. 
Uroczystość była również okazją do wyróżnienia
kilkunastu zasłużonych trenerów i działaczy lek-
kiej atletyki z terenu całej Wielkopolski medala-
mi 100-lecia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
Wśród nagrodzonych znalazł się trener UKS Olimp
Duszniki – Krzysztof Pluciński.

Tekst i zdjęcia: UKS Olimp

Lekkoatleci UKS Olimp Duszniki 
wyróżnieni w Konkursie

Nadziei Olimpijskich im. Karola Hoffmanna

Informator Gminy Duszniki
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Pierwszy kwartał nowego roku to tradycyjnie czas, w którym od-
bywają się walne zebrania sprawozdawcze ochotniczych straży
pożarnych. Pierwsze zaplanowano na 1 lutego w Sękowie, cały
cykl miało zakończyć spotkanie w Ceradzu Dolnym 28 marca. 

Poza wspomnia-
nym już Sękowem,
druhowie podsu-
mowali miniony rok
również w Brzozie,
Podrzewiu, Niewie-
rzu, Młynkowie,
Dusznikach, Grze-
bienisku oraz w Sar-
bii. Zarządy złożyły
przed członkami
swoich jednostek sprawozdania z działalności oraz sprawozdania fi-
nansowe za 2019 rok. Przedstawiono również plany na rok bieżący. Ko-
misje rewizyjne w zakończeniu swoich sprawozdań wnioskowały 
o udzielenie absolutorium dla zarządów za miniony rok. Dyskutowa-

no też o potrze-
bach jednostek
i planach przyję-
tych do realizacji.
W wolnych głosach
wójt dziękował
strażakom za do-
tychczasową bez-
i n t e r e s o w n ą
służbę, doceniając
ich umiejętności 
i profesjonalizm widoczny podczas działań o każdej porze dnia i nocy.
Zapewnił o dalszym wspieraniu i doposażaniu jednostek w koniecz-
ny sprzęt ratowniczy oraz wyposażenie remiz. Niestety, ze względu na
obostrzenia wprowadzone przez rozporządzenie z 13 marca br. w spra-
wie ogłoszenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, część
zebrań nie odbyła się w tradycyjnej formie. Zarządy tych jednostek roz-
liczają się z koniecznych dokumentów w określonym terminie. Mamy
nadzieje, że podsumowania w pełnym składzie nastąpią w naj-
bliższym możliwym czasie.  

In gloria Dei, pro utilitate populi 
- Bogu na chwałę, ludziom na pożytek

23 lutego br. strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Grzebienisku przy-
gotowali dla uczniów ósmej klasy
Szkoły Podstawowej w Grzebienisku
szkolenie z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy. 

Przedstawione
zostały takie
elementy jak:
udrożnienie
dróg odde-
c h o w y c h ,
sprawdzenie
p o d s t a w o -
wych funkcji
ż y c i o w y c h ,
ułożenie po-
szkodowanego w pozycję boczną oraz przeprowadzenie resuscyta-
cji krążeniowo – oddechowej. Każdy z uczniów miał możliwość prze-
ćwiczenia takiej sytuacji na fantomach. Na sam koniec została zapre-
zentowana resuscytacja krążeniowo – oddechowa z wykorzysta-
niem defibrylatora ćwiczeniowego.

OSP Grzebienisko przeszkoliła uczniów

RELACJA Z ...



GRODZISZCZKO
Błotny Jan 
Rodzice: Antoni, Elżbieta, ur.: 1900-06-03, Gro-
dziszczko
Błotny Jan brał czynny udział z bronią w ręku
w Powstaniu Wlkp. od 28.12.1918 r. przy
oswobodzeniu Buku i okolicy pod dowódz-
twem kpt. Zenktelera. 07.01.1919 r. wyjechał
na odcinek pod Zbąszyń, gdzie został dnia
18.01.1919 r. ciężko ranny. Leczony w szpita-
lu do 30.04.1919 r. Po wyjściu ze szpitala przy-
dzielony został do VII Pułku Strzelców Wlkp.
skąd w 1921 r. został zwolniony ze służby woj-
skowej. Po zwolnieniu z wojska pracował 
w różnych firmach. Od 1940 r. pracował w Miej-
skim Przedsiębiorstwie Wodociągów w Poz-
naniu.

Kuszewski Antoni 
Rodzice: Maciej, Katarzyna, ur.: 1890-12-18, Gro-
dziszczko.
Kuszewski Antoni po zwolnieniu ze służby 
w Armii Niemieckiej jako starszy szeregowiec
zorganizował 30 ochotników z którymi przy-
był na pomoc Kompanii bukowskiej i osobiś-
cie brał czynny udział z bronią w ręku pod No-
wym Tomyślem i Zbąszyniem.

CERADZ DOLNY
Bączyk Michał 
Rodzice: Stanisław, Marianna, ur.: 1898-09-
14, Ceradz Dolny.
Bączyk Michał brał czynny udział z bronią 
w ręku jako ochotnik w Kompanii Bukowskiej
od 27.12.1918 do 18.02.1919 r. w walkach pod
Nowym Dworem, Zbąszyniem, Rynarzewem
pod dowództwem ppor. Wegnera.

Bogacki Stanisław 
Rodzice: Kazimierz, Pelagia , ur.: 1901-04-25, Ce-
radz Dolny.
Bogacki Stanisław wstąpił dnia 28.12.1918 r. do
kompanii powstańczej w Opalenicy pod do-
wództwem por. Klemczaka. Po opanowaniu
dworca w Opalenicy oczyścili teren do Chroś-
nicy za Nowym Tomyślem, a stamtąd przez Bo-
ruję, Wieś i Tuchorze dotarli do młyna Nowy
Dwór. Po zdobyciu Młyna przeszli do natarcia
na Zbąszyń i wieś Pierzyny. Następnie prze-
niesiony został do 4 p. Strzelców Wlkp., a stąd
w lutym 1919 r. zwolniony został z szeregów
powstańczych.

Kąkol Ignacy 
Rodzice: Andrzej, Wiktoria Mazurek, ur.: 1900-
07-27, Ceradz Dolny.

Kąkol Ignacy brał czynny udział w Powstaniu
Wlkp. z bronią w ręku na odcinku Czarnków -
Mirosław k/Ujścia nad Notecią, w Kompanii sza-
motulskiej pod dowództwem kpt. Huberta, pó-
źniej por. Matuszewskiego Antoniego. Jak
wynika z życiorysu, dostał się do niewoli
Grenzschutzu, gdzie został dotkliwie pobity.

Madajczak Andrzej 
Rodzice: Walenty,  ur.: 1896-11-02, Ceradz
Dolny.
Madajczak Andrzej brał udział w Powstaniu
Wielkopolskim 1918/1919 r. w czasie od 5.01.
do 18.02.1919 r. pod dow. ppor. Zenktelera 
z Buku oraz ppor. Klemczaka we walkach pod
Zbąszyniem.

Stablewski Stefan 
Rodzice: Karol, Anna, ur.: 1895-11-09, Ceradz
Dolny.
30.12.1918 r. powrócił jako b. żołnierz armii nie-
mieckiej z I wojny światowej do domu ro-
dzinnego, a już 2.01.1919 r. zgłosił się ochot-
niczo do dowództwa powstańczego i skiero-
wany został na odcinek frontu powstańczego.
Jako podporucznik byłej armii niemieckiej
wyznaczony został na dowódcę Kompanii
Gołanieckiej, która weszła w skład batalionu do-
wodzonego przez por. Maksymiliana Bartscha.
Z Kompanią Gołaniecką brał czynny udział 
z bronią w ręku od 5.01.1919 r. w walkach o
Białośliwie, Margonin, Szamocin, Gołańcz 
i okolice Chodzieży do końca lutego 1919 r.
Po zlikwidowaniu luźnych oddziałów do-
wodzona przez niego kompania weszła jako
12 kompania 4 p. Strz. Wlkp. (58 p.p. Poznań).
Ppor. Stablewski jako oficer kawalerii przy-
dzielony został do 1 pułku Ułanów Wlkp. (15
p. Ułanów Poznań), w którym pełnił służbę
jako oficer zawodowy. W grudniu 1931 r. prze-
szedł z powodu choroby na emeryturę 
w stopniu kapitana. Brał udział w Kampanii
Wrześniowej 1939 r, dostał się do niewoli 
i przebywał w Oflagu w Woldenbergu do
1945 r.

Walewicz Piotr 
Rodzice: Jan, Agnieszka Nowak, ur.: 1891-12-
02, Ceradz Dolny.
Piotr Walewicz jest zweryfikowanym Po-
wstańcem Wlkp. Dnia 27.12.1918 r. zgłosił się
ochotniczo do formującej się Kompanii po-
wstańczej Opalenickiej i pod dowództwem
płk. Zenktelera brał udział dnia 30.12.1918 r.
przy oswobodzeniu miasta Opalenicy, a na-
stępnie wyjechał na front zachodni i brał
udział w walkach na odcinku zbąszyńskim.
Ponieważ w Powstaniu Wlkp. poległ mu

brat, został dnia 30.01.1919 r. zwolniony do
prac w gospodarstwie ojca.

Woźniak Franciszek 
Rodzice: Marcin, Marianna Mazurek, ur.:
1898-11-16, Ceradz Dolny.
Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim 
w okresie od 2.01.1919 r. do 20.02.1919 r. oraz
udział w wojnie polsko - rosyjskiej od
2.02.1919 r. do 31.08.1921 r. - łącznie: 2 lata
i 8 miesięcy. W czasie od 2 stycznia 1919 r. do
20 lutego 1919 r. brał udział w walkach z za-
borcą pruskim o zdobycie Zbąszynia, Babi-
mostu i Kargowej, pod dowództwem ppor.
K. Zenktelera. Po zakończeniu Powstania
Wielkopolskiego, jako żołnierz XV Dywizji Ar-
tylerii Polowej brał udział w kampanii na
wschód od Poznania, poprzez Warszawę,
na Kijów i Mińsk i z powrotem do Warszawy.
Po bitwie 15 sierpnia 1920 r. dalej szedł na
wschód. W roku 1923 przeszedł do rezerwy.
Za udział w wojnie polsko - rosyjskiej wy-
różniony został w dniu 15.08.1921 r. Krzyżem
Walecznych. Po II wojnie światowej nie brał
czynnego udziału. Po 1945 r. prowadził 
samodzielny warsztat stolarski.

Woźniak Michał 
Rodzice: Marcin, Marianna Mazurek, ur.:
1890-09-28, Ceradz Dolny.
Jest zweryfikowanym weteranem Powstania
Wlkp. Ochotniczo walczył od 06.01.1919 r. Od
końca grudnia do 06.01.1919 r. zorganizował
z pobliskich wsi: Ceradza Dolnego i Kościel-
nego, Grzebieniska, Brzozy i Kalw kompanię
powstańczą, z którym stawił się pod Zbąszy-
niem i tam pod dow. por. Szulca, jako do-
wódca plutonu, stoczył zaciętą walkę z od-
działami niemieckimi. Później pełnił służbę
frontową pod Zbąszyniem, a po 22.02.1919
r. służył w Artylerii Konnej na Sołaczu w Poz-
naniu do 01.11.1920 r. Po zwolnieniu z woj-
ska pracował na majątku rolnym w Lutomiu,
pow. Międzychód, a od 1924 r. do 1939 r. pro-
wadził warsztat usług kołodziejskich w Sza-
motułach. W czasie wojny został wysiedlony
w lubelskie k. Chełma, gdzie pracował przy
karczowaniu lasu. Od maja 1945 r. brał udział
w zagospodarowaniu ziem odzyskanych 
w Świebodzinie, w Spółdzielni Szczotkarskiej.
Wrócił do Ceradza.

CHEŁMINKO
- nie odnotowano odznaczonych

Źródło: Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Dusznickiej,

https://tmzd.pl.tl/Odznaczeni.htm

LISTA ODZNACZONyCH WIELKOPOLSKIM KRZyŻEM POWSTAńCZyM 

Informator Gminy Duszniki HISTORIA

16

W związku z przypadającą w 2020 roku 100. rocznicą wojny polsko-bolszewickiej, zwracamy się z prośbą do rodzin, których przodkowie
walczyli w tej wojnie, o udostępnienie ich dokumentów i zdjęć. Informacje w tej sprawie prosimy przesyłać 

do urzędu na adres e-mail ewidencja@duszniki.eu bądź telefonicznie pod nr 61 2919075 wew. 105.


