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W 57. numerze Informatora…

Za nami kilka tygodni jesieni. Na polach i w ogrodach trwają ostatnie
prace przed nadejściem zimy. Dobiegają końca również inwestycje
gminne zaplanowane w tegorocznym budżecie, zwłaszcza na drogach.
Przebudowano drogi w Wilkowie, Zakrzewku, Niewierzu i Sędzi-
nach. Na realizację tych inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie
zewnętrzne. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Ak-
tualnościach.

Aktualna sytuacja w kraju związana z epidemią zmienia się praktycznie
z tygodnia na tydzień.  Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kul-
tury przygotowuje ofertę zajęć kulturalnych dla mieszkańców z za-
chowaniem obowiązujących zasad w zakresie organizacji takich
spotkań. W listopadzie obchodzimy jedno z najważniejszych świąt pat-
riotycznych – Święto Niepodległości. Z tej okazji zaplanowano spek-
takl teatralny. O ofercie kulturalnej informujemy na łamach Informa-

tora z zastrzeżeniem, że w przypadku zaostrzenia zasad epidemicz-
nych, imprezy te mogą zostać odwołane, bądź przeniesione na inny
termin. 

We wrześniu i na początku października były rozgrywane liczne zawody
sportowe. Część z nich została przeniesiona z sezonu wiosennego. Ucie-
szyły nas niezmiernie sukcesy sportowców trenujących w dusznickim
klubie UKS Olimp. O medalach i sportowych wynikach młodych miesz-
kańców gminy piszemy na stronach 12 i 13.

Do końca listopada trwa konkurs „Złap spis w gminie”, który jest częś-
cią działań promujących Powszechny Spis Rolny. Mieszkańców zain-
teresowanych wzięciem w nim udziału zachęcamy do zapoznania się
z zasadami i „upolowania” oznakowanego samochodu służbowego.
Więcej o konkursie na stronie 7.

Zachęcamy do lektury.
Redakcja

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH 
I SEGREGOWANYCH NA TERENIE GMINY DUSZNIKI 

W LISTOPADZIE 2020
MIEJSCOWOŚĆ DATA

Duszniki ulice: Broniewskiego, Chełmińska, Graniczna, Jakubowska, Jana Pawła II, Jaśminowa, Ko-
lejowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Nagietkowa, Niewierska, Nowotomyska, Ogrodowa, Orzechowa,
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6 i 27 listopada (piątek)
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Prosimy o wystawienie pojemników i worków do godz. 6.00 w dniu wywozu!



W minionych dwóch miesiącach Rada Gminy Duszniki spotkała
się na dwóch sesjach: 29 września i 22 października. W pierw-
szej z nich uczestniczyło 14 radnych, natomiast w drugiej 12 rad-
nych. W sumie podjęto 12 uchwał, z czego 5 dotyczyło budżetu
i finansów gminy.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w budżecie i w Wieloletniej
Prognozie Finansowej dotyczyły między innymi:
- przeznaczenia środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych na renowację parku dworskiego w Dusznikach, 
- zwiększenia wydatków na budowę pochylni dla osób niepełnos-

prawnych, 
- remontu schodów zewnętrznych dworku w Dusznikach, 
- przeznaczenia środków na budowę drogi dojazdowej do Punktu Se-

lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podrzewiu w celu-
poprawy jego dostępności dla mieszkańców Gminy Duszniki,

- nowego zadania związanego z projektem „E-usługi publiczne dla
mieszkańców Gminy Duszniki” (Gmina Duszniki planuje złożyć
wniosek o dofinansowanie projektu, który zakłada wdrożenie wie-
lu rozwiązań ułatwiających elektroniczne świadczenie usług przez

urząd. W przypadku akceptacji wniosku i podpisania umowy, pro-
jekt otrzyma do 85% dofinansowania), 

- zakupu samochodu do przewozu uczniów oraz pieca do Szkoły Pod-
stawowej w Sędzinku, 

- zakupu sprzętu komputerowego umożliwiającego wprowadzenie
przez urząd częściowej pracy zdalnej, 

- budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Szkolnej w Sękowie.

Pozostałe uchwały dotyczyły:
- zwolnienia Komunalnego Zakładu Budżetowego z obowiązku

wpłaty nadwyżki środków finansowych do budżetu gminy (nadwyżka
środków wypracowanych przez KZB zostanie przeznaczona na fi-
nansowanie zadań bieżących Zakładu),

- nadania nazwy ulicy w Dusznikach – ul. Zachodnia, 
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu dla działki w Wil-

czynie i Podrzewiu,
- przyjęcia Statutu Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury,
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
- zmiany regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków.

Sesja Rady Gminy Duszniki 22 października 2020 r

Sprawozdanie Wójta podczas 31. sesji Rady Gminy Duszniki

Z prac Rady Gminy

�
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W sierpniu br. Wójt Roman Boguś podpi-
sał umowę z Urzędem Marszałkowskim 
w Poznaniu na dofinansowanie przebu-

dowy dróg dojazdowych do gruntów rol-
nych na terenie Gminy Duszniki w miejs-
cowościach: Wilkowo część ul. Lipowej 

i Okrężnej, Zakrzewko, Niewierz ul. Kasz-
tanowa – etap II oraz w Sędzinach ul. Nie-
golewska. 

Gmina Duszniki otrzyma łącznie na te inwe-
stycje kwotę 150 000 zł. Pozostałe wydatki zo-
staną sfinansowane z budżetu gminy. Zgod-
nie z zapisami w umowie, inwestycje zostaną
wykonane najpóźniej do końca listopada.
Część z nich została już zrealizowana w paź-
dzierniku.

� Przebudowa dróg w Wilkowie 
i Zakrzewku

W Wilkowie położono nową nawierzchnię 
z betonu asfaltowego i zjazdy z kostki beto-
nowej w obszarze części ulicy Lipowej 
i Okrężnej. Całkowita długość wykonanego od-
cinka to ok. 285 mb. W Zakrzewku wykonano
nową nawierzchnię z betonu asfaltowego
i zjazdy z kruszywa na odcinku ok. 215 mb.
Przebudowę tych dróg wykonało Przedsię-
biorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. 
z Szamotuł za łączną kwotę 270 133 zł.
Do połowy listopada powinny się zakończyć
prace na kolejnych dwóch drogach – w Nie-
wierzu i w Sędzinach.

��Przebudowa ul. Kasztanowej 
w miejscowości Niewierz – etap II

Zakres prac w ramach tej inwestycji obejmu-

KOLEJNE INWESTYCJE DROGOWE 
W GMINIE Z DOFINANSOWANIEM

AKTUALNOŚCI

Droga w Wilkowie

Droga w Wilkowie
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AKTUALNOŚCI

Przebudowa drogi gminnej w Sędzinach

Droga w Zakrzewku

W Sędzinach w pobliżu kościoła zakończono kolejną w tym roku inwestycję drogową. 
Zakres prac obejmował wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej oraz utwardzenie z płyt betonowych

ażurowych. Drogę przebudowano na odcinku około 100 mb. 
Wykonawcą prac była firma RENOMEX Sp. z o.o. Sp. k. z Dusznik. Koszt inwestycji wyniósł 138 984 zł.

Informator GmIny DusznIkI

je wykonanie nawierzchni z betonu asfalto-
wego i zjazdów z kruszywa na odcinku około
290 mb. Przebudowa zostanie wykonana
przez firmę CAŁUS Sp. z o.o. Sp. k. z Borui No-
wejza kwotę 162 789 zł. 

��Budowa drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w Sędzinach, 
ul. Niegolewska (Obręb Sędzinko)

Budowa zostanie wykonana przez Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe Usługi-Handel-
Transport JAN- POL Jan Czepczyński z Pniew
za łączną kwotę 94 218 zł. Całkowita długość
projektowanego odcinka to ok 900 mb.

Droga w Zakrzewku
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9 października br. Państwowa Inspekcja
Pracy przeprowadziła kontrolę w Urzędzie
Gminy Duszniki. Jej celem było spraw-
dzenie, czy i w jaki sposób urząd stosuje
procedury, mające na celu zabezpieczenie
pracowników i klientów przed ryzykiem
zakażenia się koronawirusem. 

Wprowadzone w urzędzie rozwiązania okazały
się skuteczne i wystarczające, a protokół z kon-
troli zawierał pozytywną ocenę ich stosowa-
nia. 
Biuro Obsługi Interesantów – główne miejs-
ce obsługi klientów zostało wyposażone 
w urządzenia i środki ochrony, które mają na
celu zwiększyć bezpieczeństwo odwie-
dzających urząd mieszkańców. W holu
głównym ustawiono urządzenie do bezdoty-
kowej dezynfekcji rąk i przygotowano dwa od-
dzielne stanowiska z przegrodami. Kontakt z
pracownikami i załatwianie spraw odbywa się
w tych wyznaczonych miejscach. Została
ograniczona możliwość poruszania się osób
z zewnątrz po korytarzach i biurach, jednak
pracownicy urzędu są do dyspozycji miesz-
kańców i udzielają wszelkich informacji 
w wyznaczonych miejscach obsługi. Wyjątkiem
są sprawy załatwiane w USC i na stanowisku
ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
które realizowane są bezpośrednio na tych sta-
nowiskach. Dla zapewnienia bezpieczeństwa
zarówno klientom, jak i pracownikom urzędu,

w wielu miejscach budynku udostępniono
płyny do dezynfekcji i egzekwuje się obo-
wiązek noszenia maseczek lub przyłbic. Wpro-
wadzono również zasady dezynfekcji doku-
mentów składanych, bądź przesyłanych do
urzędu, jak również długopisów wykorzysty-
wanych przez klientów do podpisywania for-
mularzy. Urząd został wyposażony w urządze-
nie do profesjonalnego odkażania doku-
mentacji papierowej. Zanim trafi ona na biur-
ka urzędników, jest poddawana ozonowaniu
i wysokiej temperaturze. Wszystkie te działania
mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa
osób załatwiających swoje sprawy w urzędzie

i obsługujących ich pracowników. 
Wiele rozwiązań zastosowanych w urzędzie
zostało wdrożonych również w jednostkach or-
ganizacyjnych gminy, których działalność
opiera się w głównej mierze na bezpośredniej
obsłudze mieszkańców, m.in. w Bibliotece
Publicznej i Centrum Animacji Kultury oraz
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Znak ograniczenia przejścia do biur

Stanowisko obsługi dla klientów urzędu

Stanowisko obsługi

Urządzenie do bezdotykowej dezynfekcji rąk 
w holu urzędu

AKTUALNOŚCI

mogą czuć się bezpiecznie
KLIENCI URZęDU 
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W poniedziałek 19 października br. Starosta
Beata Hanyżak i włodarze gmin z terenu po-
wiatu szamotulskiego spotkali się na wi-
deokonferencji poświęconej aktualnej sy-
tuacji epidemiologicznej w gminach Powia-
tu Szamotulskiego. W spotkaniu uczestniczył
Wójt Roman Boguś. Wzięli w nim udział rów-
nież dyrektor Szpitala Powiatowego w Sza-
motułach Remigiusz Pawelczak oraz Powia-
towy Inspektor Sanitarny Agnieszka Jachnik.

Dyrektor Remigiusz Pawelczak poinformował o ak-
tualnej sytuacji panującej w szamotulskiej lecznicy
oraz bieżących potrzebach. Podziękował również
samorządowcom za pomoc finansową. Warto
przypomnieć, że Gmina Duszniki wspomogła
szpital kwotą 15 tys. zł., która została przeznaczona
na środki ochrony. 
Uczestnicy spotkania przyjęli wspólne stanowisko dotyczące jed-
nolitych działań edukacyjnych i informacyjnych wśród miesz-

kańców oraz postępowania w przypadku pojawienia się kolejnych
zakażeń, przede wszystkim w jednostkach oświatowych.

Wideokonferencja Starosty 
z włodarzami gmin

Urząd Statystyczny w Poznaniu zaprasza miesz-
kańców Wielkopolski do wzięcia udziału w kon-
kursie „Złap spis w gminie”. 

Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia przedsta-
wiającego samochód oznaczony naklejką Powszech-
nego Spisu Rolnego 2020, poza miejscem stałego par-
kowania (np. poza parkingiem urzędu gminy) i potrwa do

30 listopada 2020 r. Szczegółowe informacje znaj-
dują się na stronie Urzędu Statystycznego
https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-staty-
styczna/zlap-spis-w-gminie/

Samochód służbowy Urzędu Gminy Duszniki
oznaczony zieloną naklejką PSR 2020 można

spotkać na drogach na terenie naszej gminy.

„Złap spis w gminie” 
- konkurs dla mieszkańców

AKTUALNOŚCI
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27 października 2020 r. Wójt Roman Bo-
guś podpisał umowę o powierzenie gran-
tu z Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Poznaniu. Gmina Duszniki
skutecznie aplikowała o środki finansowe
z grantu w ramach projektu „STOP COVID-
19. Bezpieczne systemy społeczne w Wiel-
kopolsce”, współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. 

Projekt skierowany był do jednostek samo-
rządu terytorialnego działających na rzecz
gminnych lub powiatowych instytucji po-
mocy i integracji społecznej, pieczy zastępczej,
w tym m.in.: ośrodków pomocy społecznej. Ce-
lem powierzenia grantów było wsparcie tych
instytucji w związku z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dzię-
ki pozyskanym środkom Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Dusznikach oraz
działający w jego strukturach Warsztat Terapii
Zajęciowej zostaną doposażone w środki
ochrony osobistej, a także specjalistyczny
sprzęt niezbędny do zapobiegania, przeciw-
działania i zwalczania COVID-19. Bezpie-

czeństwo w tym zakresie jest priorytetem.
Ochrona przed zakażeniem i jego skutkami
obejmie nie tylko pracowników GOPS w Dusz-
nikach, ale również jego klientów i uczestni-
ków WTZ. Warto wspomnieć, że GOPS 
w Dusznikach przez cały czas trwania epide-

mii pracuje w normalnym trybie, przy za-
chowaniu wdrożonych procedur bezpie-
czeństwa i zasad reżimu sanitarnego.   

Karolina Leszczak
Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej

Ponad 80 tysięcy zł dla Gminy Duszniki w ramach projektu stoP CoVID-19 

BEZPIECZNE SYSTEMY
SPOłECZNE W WIELKOPOLSCE

Informator GmIny DusznIkI AKTUALNOŚCI

Warsztat Terapii Zajęciowej w Dusznikach podczas pracy

Warsztat Terapii Zajęciowej w Dusznikach podczas pracy
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Mimo to, osiągnęli znaczące sukcesy startując nie
tylko w licznych mityngach i zawodach ogól-
nopolskich, ale również zdobywając medale 
w prestiżowych zawodach wojewódzkich i mię-
dzywojewódzkich.
6 września w Poznaniu dwójka młodzików wy-
startowała w Mistrzostwach Wielkopolski U16
zdobywając złote medale w rzucie oszczepem.
W kategorii chłopców zwyciężył Krzysztof Fech-
ner z wynikiem
43,08 m, 

natomiast w kategorii dziewcząt – Wik-
toria Kosiorek z wynikiem 36,07 m - rekord
życiowy.
13 września w Poznaniu
odbyły się również Mię-
dzywojewódzkie Mistrzo-
stwa młodzików, w któ-
rych rywalizowali najlepsi
zawodnicy w wieku 14-15
lat z województwa wiel-
kopolskiego i zachodnio-
pomorskiego. W imprezie tej reprezentanci 

z Dusznik zdobyli 2 medale w rzucie oszczepem.
W kategorii chłopców złoto zdobył Krzysztof

Fechner z wynikiem 46,03 m, natomiast 
w kategorii dziewcząt srebrny medal

wywalczyła Wiktoria Kosiorek z wyni-
kiem 33,03 m.
W dniach 17-18 września w Radomiu
odbyły się Mistrzostwa Polski U18 (ju-
niorów młodszych), do których po licz-
nych mityngach zakwalifikowały się 
3 zawodniczki UKS Olimp. W rzucie
oszczepem w szerokim finale znalazły

się 2 zawodniczki z Dusznik, które osta-
tecznie zajęły: 10. miejsce Alicja Migdałek

oraz 11. miejsce Michalina Tyczyńska. 
W rzucie dyskiem 18. miejsce zajęła Zuzanna

Tyczyńska z bardzo
dobrym wynikiem
30,29 m.

W dniach 26-27 wrześ-
nia w Słupsku odbyły się
Mistrzostwa Polski U16, 

w których wystartowało
dwoje reprezentantów

Dusznik. W poszczególnych
konkurencjach mogli wy-
startować zawodnicy, któ-
rzy legitymują się wynikami
w pierwszej „20” w Polsce. 
W rzucie oszczepem
dziewcząt 14. miejsce zajęła

Wiktoria Kosiorek,
natomiast w
r z u c i e
oszczepem
chłopców
15. miejsce
zajął Krzysz-
tof Fechner.

Na zakończenie sezonu, zawodnicy naszego
klubu wzięli udział w dwóch prestiżowych im-
prezach sportowych.
30 września we Wrześni odbyły się Mistrzostwa
Wielkopolski LZS Młodzieży Szkolnej w lekkiej at-
letyce. Wśród licznego grona zawodników (po-
nad 400 osób) reprezentujących trzy woje-
wództwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie
oraz opolskie nie zabrakło również czterech za-
wodniczek naszego klubu, które wystartowały 
w konkurencjach rzutowych. Impreza ta zaliczana
była również do współzawodnictwa powiatów
o Puchar Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego, a startować w niej mogli zawodnicy i za-
wodniczki w wieku 15-17 lat. Nasza ekipa 
z Dusznik wywalczyła 4 medale.  W rzucie oszcze-
pem wszystkie miejsca na podium zajęły nasze

UDANY SEZON 
LEKKOATLETÓW 

UKS Olimp  Duszniki 

Krzysztof Fechner ze złotym medalem 
Mistrzostw Wielkopolski U16

Oszczepniczki UKS
Olimp na podium 
Mistrzostw Polski LZS
we Wrześni

Krzysztof Fechner na
Mistrzostwach Polski U16

We wrześniu i na początku października rozgrywane były najważniejsze dla na-
szych lekkoatletów zawody rangi mistrzowskiej w tym roku. Okres ten zbiegł
się również z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, stąd lekkoatletom dusz-
nickiego klubu niejednokrotnie ciężko było pogodzić systematyczny trening
z nauką i przyjazdami ze szkół. 



zawodniczki, które zdominowały konkurs: złoty
medal zdobyła Michalina Tyczyńska, uzyskując
bardzo dobry wynik  39,58 m, srebrny medal zdo-
była Alicja Migdałek, także z dobrym wynikiem
– 36,02 m, brązowy medal wywalczyła Wiktoria
Kosiorek z wynikiem 32,38 m.  W rzucie dyskiem

złoty medal wywalczyła Zuzanna Tyczyńska,
która  wynikiem 31,58 ustanowiła  swój nowy re-
kord życiowy.
2 października pięcioosobowa reprezentacja
klubu UKS Olimp Duszniki wzięła udział w Mist-
rzostwach Euroregionu  „Pro Europa Viadrina” dzie-

ci i młodzieży w Słubicach, w których wystarto-
wało ponad 300 zawodników z 3 województw.
W tych zawodach wszyscy nasi zawodnicy upla-
sowali się na medalowych miejscach, prezentując
jak na koniec sezonu bardzo dobrą formę.
Wyniki dziewcząt: rzut dyskiem U18 - 2. miejsce
Zuzanna Tyczyńska z wynikiem 30,43 m, rzut
oszczepem U18 - 2. miejsce Michalina Tyczyń-
ska z wynikiem 37,82 m, 3. miejsce Alicja Mig-
dałek z wynikiem 36,18 m, rzut oszczepem U16 
- 1. miejsce Wiktoria Kosiorek z wynikiem 33,96
m, w kategorii chłopców w rzucie oszczepem
U16 1. miejsce zajął Krzysztof Fechner z wyni-
kiem 42,35 m.
To był bardzo trudny rok pod względem orga-
nizacyjnym i sportowym, przede wszystkim ze
względu na trudności z pogodzeniem przez
uczniów szkół średnich sportu z nauką, ograni-
czenia związane z pandemią, a także przesunięcie
okresu startowego o przeszło 2 miesiące. Za-
wodnicy, w miarę swoich możliwości, próbowali
podołać wyzwaniom, dlatego ten sezon należy
uznać za bardzo udany, pełen sukcesów spor-
towych i rekordów życiowych! 
Należy również zaznaczyć, że osiągnięcia klubu
UKS Olimp Duszniki były możliwe dzięki wielu
przychylnym osobom i instytucjom. Należą do
nich Zarząd Klubu, rodzice oraz przede wszyst-
kim główny sponsor klubu – Gmina Duszniki.

Tekst i zdjęcia: UKS Olimp
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Krzysztof Fechner na najwyższym miejscu podium Mistrzostw międzywojewódzkich

Wiktoria Kosiorek na drugim miejscu podium Mistrzostw międzywojewódzkich. 
Na trzecim miejscu Julia Nobik, trenująca w UKS Olimp w poprzednich latach 

(obecnie w innym klubie).

Zawodniczki UKS Olimp z trenerem Krzysztofem
Plucińskim na zawodach w Radomiu
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18 września br. drużyna UKS Sokół Duszniki
prowadzona przez Szymona Szymańskiego,
dzięki środkom pozyskanym z Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
udała się na ogólnopolski turniej piłki nożnej
młodzieży. 

Podczas dwudniowych zmagań zespół rozegrał osiem spotkań z takimi drużynami, jak: Błękitni
Dobiegniew, MUKS CWZS Bydgoszcz, AP Orlik Łagiewniki, Górnik Wałbrzych. Dzięki pozyskanym
funduszom udało się opłacić udział w turnieju i zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem dla 18-
osobowej grupy w ośrodku w Pogorzelicy oraz zapewnić przejazd kolejką wąskotorową. Dodat-
kowo, zespół został wyposażony w nowe stroje meczowe i wyjściowe koszulki polo. Mamy nadzieję,
że doświadczenie zdobyte w tak silnie obsadzonym turnieju przyniesie efekty w przyszłości. 

Sokół Duszniki na BAŁTYK CUP
2020 w Niechorzu

Cykl „twórczych śród” wystartował. Podczas szydełkowych spotkań dla dorosłych można zarówno nauczyć się dziergać, jak
i dokończyć swoją „robótkę” rozpoczętą w domowym zaciszu. Jest to też doskonała okazja, aby  podzielić się swoją wiedzą
i doświadczeniem z innymi uczestnikami oraz zainspirować do dalszej pracy.  

Szydełkowe środy w bibliotece

RELACJA Z ...
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DUSZNIKI – cz. II

Hofman Józef
Rodzice: Ignacy, Stanisława, ur. 1900-09-20, Duszniki
Józef Hofman brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim 
od 06.01.1919 do 11.02.1919 r. W okresie tym walczył z bronią w ręku 
w okolicy Bolewic i Sępolna, gdzie dostał się do niewoli niemieckiej.
Po powrocie z niewoli w dniu 10.10.1919 r. odbywał służbę wojskową
w 66 Pułku Piechoty do 12.10.1921 r. Następnie zwolniony ze służby.

Hojan Jan 
Rodzice: Szczepan, Maria, ur. 1893-12-03, Duszniki
Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim pod
dowództwem por. Fligiera w Kompanii Pniewskiej od 30.12.1918 do
04.01.1919 w walkach o oswobodzenie miast Pniewy, Lwówek, Ka-
mionka i w dalszym natarciu na Międzychód. 05.01.1919 r. przenie-
siony do 3 Zapasowej Kompanii C.K.M. Dowódca - chorąży Kościań-
ski. Brał udział w dniach 05-06.01.1919 r. w zdobywaniu lotniska Ławi-
ca. 07.01.1919 r. otrzymał polecenie zorganizowania i uruchomienia
warsztatów taborowych oraz kuźni do kucia koni, gdzie objął kie-
rownictwo. Z tej jednostki
stworzył się 1 Baon C.K.M.,
który był włączony do 1
Pułku Strzelców Wielko-
polskich. 20.04.1921 r. zos-
tał przeniesiony do rezer-
wy. 

Hojan Walenty 
Rodzice: Franciszek, Halina,
ur. 1897-02-03, Duszniki 
Walenty Hojan brał czyn-
ny udział w Powstaniu
Wielkopolskimz bronią 
w ręku. Od 01.01.1919 do
30.03.1919 r. walczył 
w Kompanii Wielichow-
skiej, brał udział w po-
tyczkach pod Wolszty-
nem, Zbąszyniem i Kar-
gową. Dowódcy: Bobkiewicz, Szczęśniak. Po zakończeniu powstania
został wcielony do 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich, skąd został zwol-
niony w 1920 r. jako rocznik niepoborowy. Był członkiem Związku Sa-
mopomocy Chłopskiej w dziedzinie kontraktacji roślin.

Intek Walenty 
Syn Marii, ur. 1889-02-03, Duszniki
Walenty Intek brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim od stycz-
nia 1919 do lutego 1919 r. W tym okresie walczył w okolicy Lwówka
i Miedzichowa pod dowództwem por. Szuba. Po zakończeniu powstania
został zwolniony do rezerwy. Przedstawił dowody brania udziału w Po-
wstaniu Wielkopolskim - odpis książeczki wojskowej wydanej przez
P.K.U. Szamotuły.

JanasNikodem 
Rodzice: Franciszek, Antonina, ur. 1897-09-08, Duszniki
Nikodem Janas brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim od grud-
nia 1918 r. do lutego 1919 r. W tym okresie walczył pod Kamionną, Kol-
nem i Zbąszyniem pod dowództwem st. sierż. Fligra. Po zakończeniu
powstania służył w Wojsku Polskim do 1921 r., do chwili zwolnienia
do rezerwy.

Kaczmarek Józef 
Syn Marcina, ur. 1901-03-07, Duszniki
Józef Kaczmarek brał czynny udział w Powstaniu
Wielkopolskim z bronią w ręku, od 01.02.1919 r.
do 18.02.1919 r. jako ochotnik Kompanii Pniew-
skiej i brał udział w walkach pod Pnie-
wami i Szamotułami. Dowódca - sierżant
Szemczak i Kazimierz Chłanowski. 
Od 19.02.1919 r. przydzielony do VI
Kompanii 3.Pułku Strzelców Wielkopol-
skich (później 57 pułk) oraz mianowany w tym cza-
sie plutonowym. Dnia 14.05.1927 r. został zwol-
niony z wojska do rezerwy. 

Kotliński Ignacy 
Rodzice: Teodor, Wiktoria, ur. 1902-07-22, Duszniki
Ignacy Kotliński brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bro-
nią w ręku w okresie od dnia 8.02.1919 r. do końca Powstania. Walczył
na odcinku Grupa Leszno w 8. Kompanii 1.Pułku StrzelcówWielko-
polskich pod dowództwem kpt. Otworowskiegooraz w okolicach-
miejscowości Poniec, Sowiny, Gościejewice, Pawłowice, Kąkolewo. 

Kotliński Walenty
Rodzice: Teodor, Wiktoria Frącko-
wiak, ur. 1889-02-07, Duszniki
Po powrocie z niemieckiej armii
jako plutonowy zorganizował 
w Pniewach i okolicy Pniew
08.01.1919 r. grupę powstańców
w liczbie około 50 ludzi. Z tym od-
działem walczył o zdobycie Pniew,
a następnie udał się na front i wal-
czył na odcinku Kamionna, Kolno,
Zatom, Międzychód. Po zakończe-
niu walk powstańczych zgłosił się
ochotniczo do Wojska Polskiego, 
w którym służył jako sierżant do
30.10.1919 r. Po zwolnieniu z wojska
wstąpił do służby w Zarządzie Miej-
skim w Poznaniu. W czasie okupa-
cji hitlerowskiej jako uciekinier do-

stał się do Węgier, gdzie został internowany i przebywał tam w obo-
zie dla internowanych Polaków do 1945 r. Po powrocie do Poznania
w 1945 r. zgłosił się do pracy w Spółdzielni Społem, gdzie pracował
aż do przejścia na rentę w 1964 r. W czasie okupacji narodowości i oby-
watelstwa nie zmieniał. 

Kurlus Nikodem 
Rodzice: Kazimierz, Maria Janas, ur. 1898-11-05, Duszniki 
Nikodem Kurlus brał udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku
w Kompanii Bukowskiej przy zajęciu Buku i Zbąszynia pod dow. por.
Wegnera. Bezpośrednio wcielony do 2. Pułku Strzelców Wielkopolskich
i brał udział w tej formacji do 1921 r. W czasie walk pod Zbąszyniem,
na skutek wybuchu granatu, został przysypany w schronie, przez co
stracił słuch. Po zwolnieniu z wojska pracował nadal w swoim zawo-
dzie jako ślusarz, również w czasie okupacji, aż do chwili przejścia na
rentę inwalidzką w 1955 r. Z Wojska Polskiego został zwolniony w stop-
niu plutonowego.

Źródło: Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Dusznickiej, 

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

LISTA ODZNACZONyCH WIELKOPOLSKIM KRZyżEM POWSTAńCZyM 
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Źródło grafiki: https://slideplayer.pl/slide/12047483/


