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INFORMATOR GMINY DUSZNIKI OD REDAKCJI

W 54. numerze Informatora…

Od kilku tygodni następuje stopniowe zno-
szenie obostrzeń wprowadzonych w związku
z sytuacją epidemiczną w kraju. I choć pew-
ne elementy codzienności zdają się powoli
wracać na normalne tory, nadal musimy się
stosować do pewnych zasad i ograniczeń
utrzymywanych po to, by nie dochodziło do
rozprzestrzeniania się zakażeń koronawiru-
sem. Urząd Gminy Duszniki wrócił do stałych
godzin pracy, podobnie jednostki organiza-
cyjne w gminie. Biblioteka znów umożliwia
wypożyczenia, choć jej działalność jest nadal
znacznie ograniczona. Obiekty sportowe są
już dostępne dla osób chcących aktywnie spę-
dzać wolny czas, ale również tu trzeba się sto-

sować do ograniczeń w liczbie uczestników
zajęć sportowych. 21 maja wznowiły działal-
ność opiekuńczą przedszkola, a od 25 maja
ponownie działają szkoły podstawowe na te-
renie gminy. Najważniejsze informacje związa-
ne z funkcjonowaniem gminnych instytucji
znajdą Państwo na kolejnych stronach Infor-
matora.

W czerwcu uzdolnieni uczniowie i sportow-
cy mogą składać wnioski o stypendia i na-
grody za swoje osiągnięcia. Do 15 czerwca
wnioski powinni złożyć sportowcy, którzy 
w minionych 12 miesiącach zdobyli medale
w mistrzostwach na szczeblu wojewódzkim
lub krajowym, natomiast do 26 czerwca
wnioski mogą złożyć uczniowie, który uzys-

kali wysoką średnią ocen (przynajmniej 5,40).

W ostatnich miesiącach nie organizowano
żadnych spotkań i imprez kulturalnych. Nie
odbywały się majówki, wiosenne koncerty czy
szkolne przedstawienia. Z żalem przyjmuje-
my fakt, że nie możemy Państwu umilić lek-
tury Informatora relacjami i zdjęciami 
ze spotkań mieszkańców naszej gminy. Wie-
rzymy jednak, że już wkrótce ta sytuacja się
odmieni. Tymczasem zapraszamy do obej-
rzenia prac nagrodzonych w kwietniowym
konkursie przygotowanym przez Bibliotekę
Publiczną i Centrum Animacji Kultury 
w Dusznikach. Decyzją jury, wszystkie na-
desłane elektronicznie prace zostały wy-
różnione. Redakcja 
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH
NA TERENIE GMINY DUSZNIKI W CZERWCU 2020

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 

10 czerwca (środa)

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

2 i 23 czerwca (wtorek)

Podrzewie, Sękowo 18 czerwca (czwartek)

Grzebienisko, Mieściska 17 czerwca (środa)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Wierzeja, Wilkowo 3 i 24 czerwca (środa)

Sarbia, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 5 i 26 czerwca (piątek)

Niewierz, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna 12 czerwca (piątek)

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!
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Problem z utylizacją folii powstającej 
z działalności rolniczej wiąże się m.in. 
z tym, że nie jest ona uznana za odpad ko-
munalny. 

Jak określa ustawa o odpadach, to wyłącznie na
rolniku, jako wytwórcy odpadów (w postaci np.
folii) ciąży obowiązek zagospodarowania ich
zgodnie z przepisami prawa (art. 22 ustawy o od-
padach z 14 grudnia 2012 r.). Wcześniej często to

pracownicy firm specjalizujących się w utyliza-
cji odpadów odbierali bezpośrednio tego typu
śmieci od rolników. Obecnie spotykamy się z sy-
tuacją, że koszty związane z odbiorem i trans-
portem przenoszone są na rolników.
Wójt Gminy Duszniki, dostrzegając problem
rolników związany z usuwaniem tego typu od-
padów, podjął decyzję o przystąpieniu do pro-
gramu „Usuwanie folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności rol-

niczej”. Zgodnie z założeniem tego programu,
każda gmina do 20 grudnia 2019 r. mogła złożyć
wniosek i starać się o dofinansowanie do 100 pro-
cent kosztów kwalifikowanych, jednak nie wię-
cej niż maksymalna dotacja bezzwrotna, czyli 500
zł za 1 tonę odpadów, związanych z transportem
i utylizacją folii. Okres kwalifikowania kosztów trwa
od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Urząd
Gminy Duszniki złożył wniosek o dofinansowa-
nie utylizacji w sumie 201 ton odpadów rolni-
czych. 27 marca 2020 r. wniosek uzyskał pozy-
tywną ocenę formalną.
6 kwietnia 2020 r. odbyły się negocjacje pomię-
dzy Wójtem Gminy Duszniki Romanem Bogu-
siem a Katarzyną Marzantowicz - Kierownikiem
Finansowania Krajowego w Narodowym Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, których celem było uzgodnienie harmono-
gramu rzeczowo-finansowego, okresów wypłat,
zakresu rzeczowego, efektu rzeczowego i eko-
logicznego oraz sposób ich udokumentowania.
Ich wynikiem była wspólnie wypracowana kar-
ta uszczegółowienia warunków udzielenia do-
finansowania. Gmina Duszniki otrzyma 100
500 zł na program usuwania folii rolniczych.
„19 maja 2020 r. trafiła do nas umowa dotacji
wraz z załącznikami. Planujemy jeszcze w czer-
wcu ogłosić przetarg na utylizację folii rolniczej,
tak aby już w sierpniu rolnicy z Gminy Duszni-
ki mogli pozbyć się tego problemu.” – mówi Wójt
Roman Boguś.

Bezpłatna utylizacja folii rolniczej wkrótce
możliwa w Gminie Duszniki

We wtorek 19 maja odbyła się 24. sesja
Rady Gminy Duszniki. Tym razem radni nie
spotkali się w sali sesyjnej, tylko obra-
dowali zdalnie. Część radnych nie miała
możliwości technicznych obradować zdal-
nie. Czterech radnych odmówiło wyko-
rzystania prywatnego sprzętu do tego
celu. Zostali oni wyposażeni w tablety
umożliwiające połączenie zdalne. Dla
tych czterech radnych wójt zorganizował
również miejsce z łączem internetowym
i pomoc pracowników samorządowych
na wypadek problemów technicznych.

W sesji wzięli udział wszyscy radni. Podjęli oni
cztery uchwały, z czego dwie dotyczyły zmian
w tegorocznym budżecie. Rada przyjęła „Pro-
gram opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Duszniki w 2020 roku” oraz prze-

kazała skargę Wojewody Wielkopolskiego na
uchwałę z 2019 r. w sprawie Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Duszniki do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego.

RADNI OBRADOWAlI ZDAlNIE
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Do poniedziałku15 czerwca br. do godz. 17.00 można składać
wnioski o stypendia lub nagrody za osiągnięcia sportowe. Do
piątku 26 czerwca br. do godz. 15.00 można składać wnioski 
o Stypendium Wójta Gminy Duszniki.

Nagroda jest przyznawana uzdolnionym uczniom za wysokie
osiągnięcia w nauce – wysoką średnią ocen lub wysokie miejsca 
w olimpiadach i konkursach.

Regulaminy przyznawania stypendiów i nagród oraz formularze wnios-
ku są dostępne na stronie internetowej www.duszniki.eu w zakład-
ce „Strefa Mieszkańca”. Wypełnione i podpisane wnioski wraz z ko-
pią dokumentu poświadczającego uzyskaną średnią, miejsce 
w olimpiadzie/konkursie bądź w zawodach sportowych można
przesłać drogą elektroniczną na adres urzad@duszniki.eu (skan
podpisanego wniosku i załączników), pocztą na adres: Urząd Gmi-
ny Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki bądź pozostawić w Biu-
rze Obsługi Interesantów w holu urzędu gminy.

Sportowcy z osiągnięciami
i uzdolnieni uczniowie mogą składać

wnioski o stypendia i nagrody

AKTUALNOŚCI

WAŻNE !!!
Z uwagi na ograniczenia w dostępie do placówek bankowych
i urzędu, zachęcamy do wpisania na wniosku numeru konta ban-
kowego rodziców lub ucznia, co znacznie ułatwi i przyśpieszy
przekazanie stypendium. Prosimy również o wpisanie numeru
do kontaktu w przypadku, kiedy konieczne będzie uzupełnienie
informacji niezbędnych do wypłaty stypendium lub nagrody.

Od 18 maja ponownie możliwe jest prowadzenie zajęć w obiek-
tach sportowych należących do gminy. Wracają zajęcia w sali
sportowej w Dusznikach, prowadzone przez instruktora: Ak-
tywny Senior i Trenuj z nami. Treningi będą się odbywały 
o stałych porach. 

Wynajmujący i prowadzący zajęcia muszą jednak przestrzegać ogra-
niczeń związanych z ilością osób na danym obiekcie:
- sala sportowa w Dusznikach przy ul. Broniewskiego 3A – ma-
ksymalnie 16 osób plus trener/prowadzący zajęcia,
- boiska Orlik w Dusznikach przy ul. Broniewskiego 3A – maksy-
malnie po 14 osób plus 2 trenerów na każdym,
- boisko piłkarskie w Dusznikach przy ul. Sportowej 2 – maksymalnie

22 graczy i 4 trenerów,
- sala sportowa w Dusznikach przy ul. Sportowej 2 – maksymalnie
12 uczestników plus trener.

Osoby zainteresowane wynajmem mogą się skontaktować telefonicznie
z pracownikiem urzędu pod nr 61 29 56 530.

Zajęcia sportowe na obiektach
gminnych ponownie możliwe
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21 maja br. przedszkola i oddziały przedszkolne na terenie gmi-
ny Duszniki wznowiły działalność opiekuńczo-wychowawczą. 25
maja br. zostały otwarte szkoły podstawowe w zakresie klas 
I – III i zajęć rewalidacyjnych.

Otwarcie placówek poprzedziły liczne konsultacje, prace przygoto-
wawcze i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania re-
komendacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Szkoły i przedszkola
działają obecnie w oparciu o szczegółowe wytyczne Ministra Eduka-
cji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia
z dnia 30 kwietnia (przedszkola) i 14 maja (szkoły) 2020 r. Każda ze szkół
i przedszkola przygotowały wewnętrzne procedury bezpieczeństwa,

które mają zapobiegać i przeciwdziałać ryzyku zakażenia koronawi-
rusem. Wprowadzono szczegółowe zasady stosowane w budynkach
i poszczególnych pomieszczeniach oraz zasady dla personelu, uczniów
i rodziców dzieci w trosce o zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa.
Na wstępnym etapie przygotowań do otwarcia placówek zaintere-
sowanie skorzystaniem z usług przedszkoli wyraziło ponad czterdziestu
rodziców dzieci wcześniej uczęszczających do przedszkoli, nato-
miast do szkół zgłoszono ponad pięćdziesięciu uczniów.
Szczegółowe zasady i procedury stosowane w poszczególnych pla-
cówkach znajdują się na ich stronach internetowych:
Zespół Przedszkoli w Dusznikach: przedszkoleduszniki.edupa-
ge.org
Szkoła Podstawowa w Dusznikach: www.spduszniki.net
Szkoła Podstawowa w Grzebienisku: szkolagrzebienisko.edupage.org
Szkoła Podstawowa w Sędzinku: spsedzinko.szkolnastrona.pl

Przedszkola i szkoły w gminie znów otwarte

Gmina Duszniki bierze udział w programie
„Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” uru-
chomionego przez Ministerstwo Cyfry-
zacji. 

W ramach programu gmina
ma szansę otrzymać łącznie
ok. 145 tys. zł na zakup
sprzętu komputerowego

dla szkół, potrzebnego do zdal-
nej edukacji. Wniosek na kwo-
tę prawie 70 tys. zł w ramach
pierwszego programu „Zdalna
Szkoła” został już w kwietniu za-
opiniowany pozytywnie, a ko-
lejnym etapem będzie podpi-
sanie umowy. Sprzęt do zdal-
nego nauczania będzie mógł
służyć szkołom już od początku
nowego roku szkolnego.

ZDAlNA SZKOłA - DARMOWY SPRZęT 
KOMPUTEROWY DLA SZKóŁ
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Od poniedziałku 4 maja br. Urząd Gminy
Duszniki wrócił do pełnego czasu pracy 
i jest ponownie czynny w następujących
godzinach: w poniedziałki od 8.00 do
17.00, we wtorki od 8.00 do 15.00, w śro-
dy, czwartki i piątki od 7.00 do 15.00.

Pozostałe ograniczenia w dostępie do po-
mieszczeń biurowych nadal są utrzymane, tj.:
- ograniczony pozostaje kontakt klientów z pra-
cownikami, o czym informuje pracownik
biura obsługi interesanta oraz informacja 
w holu urzędu,
- klienci nie powinni poruszać się swobod-
nie po budynku urzędu tylko pozostawić ko-
nieczne dokumenty w holu głównym 
w biurze obsługi interesanta, a następnie
opuścić budynek,
- sprawy wymagające bezpośredniego kon-
taktu z pracownikiem będą załatwiane w wy-
znaczonym miejscu (hol urzędu bądź inne
pomieszczenie) – wyjątkiem są sprawy załat-
wiane w Urzędzie Stanu Cywilnego i na sta-
nowisku ds. ewidencji ludności i dowodów
osobistych,
- w przypadkach zwiększania się liczby osób
oczekujących na załatwienie sprawy, będzie
wyznaczana konkretna data i godzina spot-
kania z pracownikiem w celu załatwienia
sprawy.
Do stałych godzin pracy (takich jak w urzędzie
gminy) wróciły też inne jednostki gminne:
Gminny Zespół Oświatowy i Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. Również Komunalny

Zakład Budżetowy pracuje w swoich nor-
malnych godzinach pracy, z zachowaniem
ograniczeń w dostępie do pomieszczeń biu-
rowych.

Od 8 maja br. swoją działalność wznowiła Bib-
lioteka Publiczna w Dusznikach i jej filia 
w Grzebienisku. Placówka jest czynna od po-
niedziałku do piątku od 9.00 do 15.00, jednak
w dostępie do usług Biblioteki obowiązują
pewne ograniczenia, które należało wpro-
wadzić zgodnie z wytycznymi sanitarno-epi-
demiologicznymi. Szczegółowe informacje
znajdują się na następnej stronie.

Mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo
mieszkańców, klientów oraz pracowników
urzędu, zachęcamy do kontaktu telefonicz-
nego oraz korzystania ze środków komunikacji
elektronicznej:
Urząd Gminy Duszniki: 61 29 19 075, e-mail
urzad@duszniki.eu, elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP urzędu: 13m8d5icki 
Gminnego Zespół Oświatowy: 61 2919 075
wew. 112 i 113, kier.gzo@duszniki.eu (Kie-
rownik GZO), gzo@duszniki.eu
Komunalny Zakład Budżetowy: 61 29 19 107
oraz 61 29 19 145, e-mailkzb@duszniki.eu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: po-
moc społeczna, świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego: 61 2919080, 612919128, 
e-mail: gops@duszniki.eu, świadczenia ro-
dzinne i świadczenie wychowawcze (500+): 
61 29 56 522, e-mail: ops500plus@duszniki.eu

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kul-
tury: 61 2919 480, e-mail bp@bpicak.pl 
(Dyrektor BPiCAK), wypozyczalnia@bpicak.pl,
czytelnia@bpicak.pl

DOStęP DO INStYtUCjI I OBIEKtÓW 
PUBlICZNYCH W GMINIE DUSZNIKI

Zabezpieczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności

Zabezpieczenia w biurze obsługi interesantów 
w Urzędzie Gminy Duszniki

AKTUALNOŚCI
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W południe 27 kwietnia br. odbyła się wi-
dekonferencja z wójtami i burmistrzami
z terenu powiatu szamotulskiego, której
tematem głównym była bieżąca sytuacja
epidemiologiczna. 

Starosta Szamotulski Beata Hanyżak podzię-
kowała włodarzom za dobrą współpracę 
i odzew w kwestii wsparcia dla szamotul-
skiego szpitala. Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny Agnieszka Jachnik przed-

stawiła sytuację epidemiologiczną powiatu
w liczbach oraz działania prewencyjne podjęte
w okoliczności ostatnich wyborów uzu-
pełniających na stanowisko burmistrza mias-
ta Obrzycko. Głos zabrała również Dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy Jolanta Gałkowska.
Przedstawiła obecny stan realizacji zadań z za-
kresu tarczy antykryzysowej dla przedsię-
biorców. Kolejnym punktem wideokonferen-
cji była informacja z ostatniego posiedzenia
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzyso-
wego, dotyczącarozporządzeń Wojewody
Wielkopolskiego w sprawie odstrzału sani-
tarnego dzików i w sprawie afrykańskiego po-
moru świń i wprowadzenia określonych na-
kazów na terenie gmin Pniewy, Szamotuły,
Duszniki i Kaźmierz.
Podczas wideokonferencji wszyscy wójtowie i bur-
mistrzowie zabrali głos w kwestii działań podej-
mowanych w związku z epidemią koronawirusa.
Mówili między innymi o wprowadzonych zmia-
nach w  systemie pracy  urzędów, związanych 
z tym ograniczeniach oraz  rozwiązaniach
mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa sa-
nitarnego mieszkańców poszczególnych gmin.

Źródło:www.powiat-szamotuly.pl

Wideokonferencja wójtów i burmistrzów miast
i gmin z terenu Powiatu Szamotulskiego

Wideokonferencja Wójtów i Burmistrzów

7 kwietnia  br. odbyło się  posiedzenie Za-
rządu Powiatu Szamotulskiego, którego
tematem przewodnim była kwestia udzie-
lenia wsparcia finansowego dla Szpitala
Powiatowego w Szamotułach. 

W uzgodnieniu ze Starostą Szamotulskim Beatą Hanyżak i w
związku z sytuacją epidemii w kraju, włodarze gmin Powiatu Sza-
motulskiego - Gminy Duszniki, Gminy Kaźmierz, Miasta Obrzycko
i Gminy Obrzycko, Gminy Ostroróg, Gminy Pniewy zadeklarowali kwo-
ty środków  wsparcia w łącznej wartości  84.000, 00 zł na pilne po-
trzeby  SP ZOZ w Szamotułach (zakup testów na obecność koro-

nawirusa lub środki ochrony osobistej dla personelu medycznego).
Powiat Szamotulski na ten cel uruchomił  rezerwę celową budżetu
kwotę 50.000,00 zł. 
Wójt Roman Boguś przeznaczył z budżetu Gminy Duszniki kwotę
15.000 zł na dofinansowanie działań szpitala w Szamotułach
związanych z walką z chorobą Covid-19. 

Pomoc finansowa dla szpitala w Szamotułach



�
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Okres kwarantanny można spędzać na wiele sposobów. Dusz-
nicka biblioteka zaproponowała swoim młodym czytelnikom
wzięcie udziału w konkursie plastycznym. Zadaniem uczestni-
ków było wykonanie portretu ulubionego bohatera lektury
szkolnej.  

Jury w składzie: dyrektor
placówki oraz jej pra-
cownicy, po burzliwych
obradach postanowiło
wyróżnić wszystkie na-
desłane prace.  Laurea-
tom dziękujemy za za-
angażowanie i po-
mysłowość – bo jest co
podziwiać. O terminie 
i formie wręczenia na-
gród uczestnicy zostaną
poinformowani telefo-
nicznie.  

Konkurs plastyczny pt. „Ulubiony bohater
lektury szkolnej” rozstrzygnięty
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ŚWIętO KONStYtUCjI 3 MAjA

Święto Konstytucji 3 Maja obchodzone
jest w ramach upamiętnienia uchwale-
nia Konstytucji w 1791 roku. Była to
pierwsza w Europie i druga na świecie
ustawa regulująca ustrój prawny pań-
stwa.

W ubiegłych latach narodowe święto było upa-
miętniane w Gminie Duszniki uroczystym
złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Walk i Mę-
czeństwa w Dusznikach przez delegacje sa-
morządu, szkół, ochotniczych straży pożarnych
i lokalnych organizacji społecznych.
Z uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epi-
demicznego i zakaz zgromadzeń, Święto Kon-
stytucji 3 Maja w tym roku zostało uczczone

złożeniem symbolicznej wiązanki kwiatów
pod pomnikiem przez Wójta Gminy Duszniki
Romana Bogusia, Przewodniczącego Rady
Gminy Duszniki Marka Liszkowskiego, repre-
zentującą sołtysów Barbarę Jóźwiakowską
oraz proboszcza parafii w Dusznikach ks. Sta-
nisława Łopuszańskiego.

Samorząd Województwa Wielko-
polskiego we współpracy z Regio-
nalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Poznaniu – mając na
uwadze obecną sytuację epidemio-
logiczną – od miesiąca maja 2020 r.
uruchamia linię wsparcia psycho-
logicznego, informacyjnego i do-
radczego dla mieszkańców
województwa wielkopolskiego.
Porady udzielane są bezpłatnie.
Wielkopolska INFOlinia Wsparcia
dostępna jest w godzinach od 8.00
do 20.00 przez 7 dni w tygodniu

pod wskazanymi poniżej numerami
telefonów lub adresami e-mail. Ze
wsparcia mogą skorzystać osoby
starsze, osoby w kryzysie psychicz-
nym oraz osoby doświadczające
przemocy.
Wsparcie dla seniorów obsługi-
wane jest przez Fundację ORCHi-
dea
Telefon dla wielkopolskiego seniora
został uruchomiony w celu prze-
ciwdziałania samotności i izolacji
osób starszych w obecnej sytuacji
epidemiologicznej. Mogą z niego
skorzystać wszyscy seniorzy z woje-
wództwa wielkopolskiego, którzy
potrzebują rozmowy, porady bądź
pomocy, również psychologicznej.
W celu uzyskania wsparcia należy
zadzwonić pod nr telefonu 782
271 227 lub napisać e-mail na
adres: 
fundacjaorchidea@poczta.fm
Wsparcie dla osób doświad-

czających przemocy obsługi-
wane jest przez Poznańskie Cen-
trum Profilaktyki Społecznej
(PCPS)
W punkcie informacyjno-konsulta-
cyjnym PCPS pod numerem tele-
fonu 61 221 11 12 osoby doświa-
dczające przemocy, osoby sto-
sujące przemoc i jej świadkowie,
mogą uzyskać informacje o do-
stępnych formach wsparcia psy-
chologiczno-terapeutycznego,
procedurach pomocowych 
i działaniach, jakie można podjąć 
w sytuacji przemocy.  W celu uzys-
kania wsparcia należy zadzwonić
pod nr telefonu 61 221 11 12 lub
napisać e-mail na adres: 
pomoc@pcps.pl
Wsparcie dla osób w kryzysie psy-
chicznym i ich rodzin obsługiwane
jest przez Stowarzyszenie Osób i
Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicz-
nego „Zrozumieć i Pomóc”.

Wsparcie kierowane jest do osób
zmagających się z problemem
zdrowia psychicznego oraz rodzin i
opiekunów towarzyszących oso-
bom doświadczającym kryzysu
psychicznego. W celu uzyskania
wsparcia należy zadzwonić pod
wskazany nr telefonu lub napisać
e-mail na adres: info@zielone-
centrum.org.pl
Poniedziałek – piątek
w godz. 08.00 - 14.00
tel. 61/8551-780 lub 61/8306-888
Poniedziałek, środa, piątek 
w godz. 14.00 - 20.00 
tel. 723-223-343
Wtorek w godz. 14.00 - 20.00 
tel. 691-750-794
Czwartek w godz. 14.00 - 20.00 
tel. 516-140-928
Sobota w godz. 08.00 - 20.00 
tel. 691-750-794
Niedziela w godz. 08.00 - 20.00 
tel. 516-140-928

WIElKOPOlSKA INFOLINIA WSPARCIA

INFORMATOR GMINY DUSZNIKI RELACJA Z ...
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INFORMATOR GMINY DUSZNIKI hISTORIA

DUSZNIKI – cz. I

Braniewicz Walenty 
Rodzice: Ignacy, Franciszka Sobańska, ur. 1885-02-06, Duszniki.
Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku od koń-
ca listopada 1918 r. do lipca 1920 r. Jako organizator Straży Ludowej
pod kier. dr. Stanisława Bobkowskiego - kapitana rezerwy dow.
komp. Straży Ludowej, odbierając Niemcom broń palną, rzeczy woj-
skowe, internował Niemców do lagru do Szczypiorna, ćwiczył kom-
panie Straży Ludowej, a w końcu został mianowany dowódcą kom-
panii "Straży Ludowej", która to kompania miała czasowo swą siedzi-
bę w Tarnowie Podgórnym. Po lipcu 1920 r. nie był więcej czynnym
żołnierzem.

Buda Franciszek 
Rodzice: Walenty, Józefa. ur. 1893-01-02, Duszniki. 
Od 1912 do 1918 r. pełnił służbę w armii niemieckiej. Po powrocie
z frontu niemieckiego z luźnymi oddziałami powstańczymi wziął udział
z bronią w ręku w walkach ulicznych, od 27.12.1918 r. do 06.01.1919
r. przy zdobywaniu prezydium policji niemieckiej - koszar strzelców
konnych. Był obecny przy zdobywaniu lotniska w Ławicy. Bezpośrednio
w oddziałach strzelców konnych walczył na odcinku Szubin, Rynarzewo
pod dowództwem por. K. Ciążyńskiego. Następnie przeszedł do 1 Pułku
Ułanów Wlkp. (późniejszy 15 Pułk Ułanów), w którym pełnił służbę do
1926 r. i został zwolniony w stopniu st. wachmistrza.

Bzdziel Nikodem 
Rodzice: Antoni, Józefa, ur. 1895-09-14, Duszniki.
Jako uczeń brał udział w strajku szkolnym
1907/08 w Dusznikach.Od 1918 r. był w od-
dziale Straży Ludowej.Od 6.01.1919 r. do
20.02.1919 r.  brał udział w Powstaniu Wlkp.
w kompanii nowotomyskiej pod do-
wództwem st. sierz. Walentego Intka na te-
renie powiatu nowotomyskiego aż do
Drawskiego Młyna. 21.02.1919 r. został
zwolniony z oddziału powstańczego jako
jedyny żywiciel rodziny, był jednak nadal
czynny w Straży Ludowej.

Chudy Michał 
Rodzice: Marcin, Maria, ur. 1899-09-13,
Duszniki. 
Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim od
07.01.1919 r. do 20.02.1919 r. W tym okresie walczył 
z bronią w ręku pod dowództwem por. Czarneckiego w oddziale
kawalerii w Poznaniu, następnie pod Zbąszyniem, Nakłem, 
Notecią. Po zakończeniu powstania został zwolniony.

Depa Stanisław 
Rodzice: Walenty, Marianna, ur. 1901-09-22, Duszniki.
Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim na szlaku bojowym Dusz-
niki - Nowy Tomyśl - Zbąszyń. W czasie kampanii wrześniowej
1939 r. walczył w ramach Armii Poznań 14 DP, saper. 22.09.1939
r. został ranny pod Łomiankami i zabrany z pola walki do szpi-
tala. Po wyleczeniu zwolniony do cywila. W okresie okupacji nie-
mieckiej pracował w Fabryce Opon w Poznaniu. Po wyzwole-
niu, w 1947 r., osiedlił się w Drezdenku, pow. Strzelce Krajeń-
skie, gdzie założył warsztat wulkanizacyjny, który prowadził

przez kilka lat. Później pracował w Spółdzielni Zdobycz Ro-
botnicza w Drezdenku, aż do czasu przejścia na emeryturę 
w 1968 r. 

Duszak Stanisław 
Rodzice: Franciszek, Zofia, ur. 1897-11-06, Duszniki.
Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim od stycznia do 20 lu-
tego 1919 r. W okresie tym walczył pod Kamionną, Kolnem, Zaton,
Zbąszyniem, pod dowództwem st. sierż. Fligera. Po zakończeniu Po-
wstania pozostawał w służbie wojskowej Wojska Polskiego do
13.07.1921 r., następnie został zwolniony. 

Fludra józef 
Rodzice: Józef, Maria Kaczmarek, ur. 1892-12-12, Duszniki.
07.01.1919 r. wstąpił jako ochotnik do 14 Pułku Artylerii Ciężkiej w Poz-
naniu - Sołaczu i brał czynny udział w walkach pod Rawiczem, Kwil-
czem, Międzychodem, Lesznem i Kościanem. Od 05.09.1919 r. na fron-
cie białoruskim.

Fludra Stanisław 
Rodzice: Józef, Maria, ur. 1894-09-21, Duszniki.
Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim w walkach o Poznań

w okresie od 7 stycznia do 4 lutego 1919
r. Od 5 lutego 1919 r. pełnił służbę

ochotniczo w 7 kompanii 1 pułku
Strzelców Wlkp. i brał udział w wal-

kach pod Paterkiem (Nakło) do dnia 
1 kwietnia 1919 r. gdzie został

ranny w prawą nogę i rękę.

Fornalik Nikodem 
Rodzice: Antoni, Franciszka, ur.

1902-09-11, Duszniki.
Od 29.01.1919 r. do 30.12.1920 r.

brał czynny udział w Powstaniu
Wielkopolskim przeciw Niemcom
w miejscowościach Piła, Krzyż,
Marianowo, Jabłonowo pod do-
wództwem kpt. Lewickiego.

Gettler Stefan 
Rodzice: Antoni, Bronisława,
ur.: 1880-08-10, Duszniki

Brał czynny udział w Powstaniu Wiel-
kopolskim jako ochotnik z bronią w ręku 

w Kompanii Bukowskiej w czasie od 10.01.1919 r. do
18.02.1919 r. pod dowództwem ppor. Wegnera, pod

Nowym Tomyślem, Chrośnicą i Zbąszyniem. W czasie
II Wojny Światowej ukrywał się jako powstaniec przed
okupantem.
Hofman Józef 

Rodzice: Ignacy, Stanisława, ur. 1900-09-20, Duszniki. 
Hofman Józef brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim od
06.01.1919 r. do 11.02.1919 r. W okresie tym walczył z bronią w ręku
w okolicy Bolewice - Sępolno, gdzie dostał się do niewoli niemieckiej.
Po powrocie z niewoli służył w 66 Pułku Piechoty do 12.10.1921 r.
Następnie zwolniony ze służby.

Źródło: Towarzystwo Miłośników Ziemi Dusznickiej,
https://tmzd.pl.tl/Odznaczeni.htm

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.

LISTA ODZNACZONyCh WIELKOPOLSKIM KRZyżEM POWSTAńCZyM 


