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INFORMATOR GMINY DUSZNIKI OD REDAKCJI

W 63. numerze Informatora…

Czerwiec jest miesiącem przełomu. Zmieniają się pory roku – wiosna
ustępuje miejsce latu. Zmienia się pogoda, kończy się rok szkolny i za-
czynają wakacje. Choć aura wiosennych miesięcy nie nastrajała nas
optymistycznie, to miejmy nadzieję, że czerwiec przyniesie więcej
słonecznej pogody i ciepłych dni.
Najbardziej uciążliwe obostrzenia epidemiczne zostały już złagodzone
– możemy spacerować i cieszyć się świeżym powietrzem na spacerach,
w parkach i lasach bez maseczek. Powoli i z nadzieją wracamy do pla-
nowania zajęć kulturalnych i sportowych, koncertów i przedstawień.
Tę nadzieję i optymizm szczególnie widać w ofercie kulturalnej przy-
gotowanej na czerwiec przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Anima-
cji Kultury. Fanów ambitnej muzyki z pewnością ucieszy koncert
Czesława Mozila oraz kwartetu smyczkowego UpBeat, który gości w
Dusznikach już po raz trzeci. Spragnionych aktywności na świeżym po-
wietrzu z pewnością zainteresuje rajd rowerowy. Organizatorzy prze-
widzieli wiele atrakcji w trakcie i po jego zakończeniu.

W aktualnym wydaniu Informatora przygotowaliśmy kolejne, istotne
informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego 2021.  Tym
razem kierujemy apel do mieszkańców o nieodmawianie rachmistrzom
wykonania spisu. Jednocześnie poruszamy ważne kwestie związane
z przekazywanymi w spisie informacjami. Zachęcamy wszystkich miesz-
kańców, a w szczególności seniorów, do przeczytania tego materiału.
W czerwcu sportowcy z osiągnięciami oraz uczniowie, którzy osiągnę-
li wysokie średnie ocen, mogą składać wnioski o stypendia. Wszelkie
niezbędne informacje znajdują się w Aktualnościach oraz na stronie
internetowej gminy.
Zachęcamy do przeczytania relacji z wydarzeń, które odbyły się w mi-
nionym miesiącu. Szczególną uwagę polecamy poświęcić relacji z pro-
jektu zrealizowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej w Duszni-
kach, którzy postanowili wyruszyć śladami dusznickiej bohaterki 
– Bożeny Kurlus.

Zapraszamy do lektury.
Redakcja

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH 
I SEGREGOWANYCH NA TERENIE GMINY DUSZNIKI W CZERWCU 2021

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 

4 i 25 czerwca (piątek)

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

15 czerwca (wtorek)

Podrzewie, Sękowo 10 czerwca (czwartek)

Grzebienisko, Mieściska 9 i 30 czerwca (środa)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Wierzeja, Wilkowo 16 czerwca (środa)

Sarbia, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 18 czerwca (piątek)

Niewierz, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna 24 czerwca (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!

Stawka opłaty za odbiór odpadów: 
12 zł od mieszkańca lub 11 zł od mieszkańca przy zadeklarowaniu kompostowania bioodpadów.
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W minionych tygodniach Rada Gminy
Duszniki obradowała na dwóch sesjach –
27 kwietnia i 18 maja. W obu uczestniczyło
po trzynastu radnych. Dwie radne były
nieobecne na posiedzeniach: Magdalena
Klupś i Justyna Bachorz. 

Sesje odbyły się w trybie stacjonarnym w sali
sportowej przy ul. Broniewskiego w Duszni-

kach, z zachowaniem zasad reżimu sanitar-
nego. Przed każdą sesją radni spotykali się na
posiedzeniach wspólnych wszystkich komis-
ji stałych. Omawiali na nich projekty uchwał
kierowane pod obrady.

Na kwietniowej sesji radni podjęli pięć
uchwał w następujących sprawach:
� zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

� zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.,
� sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
w Sędzinku i w Dusznikach (2 uchwały),
� zmiany uchwały zatwierdzającej plan pra-
cy Komisji Rewizyjnej w 2021 r.

W maju Rada również podjęła pięć uchwał.
Dotyczyły one następujących spraw:
� zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
� zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.,  
� przystąpienia do sporządzenia miejscow-
ego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla działek w Mieściskach i Sarbii,
� rozpatrzenia petycji (2 uchwały).

Z prac Rady Gminy
38. sesja Rady Gminy Duszniki

INFORMACJA - Transmisja i nagrania sesji Rady Gminy Duszniki
Od lutego br. obrady sesji Rady Gminy Duszniki są transmitowane na żywo na stronie: 

transmisjaobrad.info
(po wejściu na stronę należy w wyszukiwarce wpisać „Gmina Duszniki”, bądź wpisać link bezpośredni:

https://transmisjaobrad.info/channels/46/gmina-duszniki). 
Na tej platformie znajdują się również nagrania z sesji, przy czym mogą pojawiać się one z kilkudniowym opóźnieniem.  Jest to spowodowane koniecznością

przygotowania napisów dla osób niesłyszących oraz anonimizacji wypowiedzi zawierających dane osobowe osób fizycznych. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Wójt zawarł
porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki  Wodnej w Poznaniu w sprawie wsparcia oraz obsługi
wnioskodawców w procesie składania wniosków o dofinansowanie
w ramach programu  „Czyste Powietrze”.

Głównym założeniem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
oraz poprawa efektywności  energetycznej budynków poprzez wymia-
nę źródeł ciepła. Na dofinansowanie w programie mogą liczyć Beneficjenci
będący właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku

mieszkalnego lub wydzielonego 
w budynku jednorodzinnym lokalu 
z wyodrębnioną księgą wieczystą. 
Wkrótce w Urzędzie Gminy Duszniki zostanie  uruchomiony punkt 
konsultacyjno-informacyjny,  w którym będzie można złożyć wniosek 
o dofinansowanie oraz uzyskać pomoc i wsparcie  w ramach programu
„Czyste Powietrze”. 
O terminie uruchomienia punktu i przyjmowania wniosków 
poinformujemy na stronie internetowej gminy  www.duszniki.eu. 
Informację można też uzyskać na miejscu w urzędzie.

Gmina wesprze mieszkańców 
w programie „Czyste Powietrze”
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Do wtorku 15 czerwca br. do godz. 15.00
można składać wnioski o stypendia lub
nagrody za osiągnięcia sportowe. 
Do piątku 25 czerwca br. do godz. 15.00
można składać wnioski o Stypendium
Wójta Gminy Duszniki. 

Nagroda jest przyznawana
uzdolnionym uczniom za wy-
sokie osiągnięcia w nauce –
wysoką średnią ocen lub
wysokie miejsca w olim-
piadach i konkursach.
Regulaminy przyznawa-
nia stypendiów i nagród
oraz formularze wnio-
sków są dostępne na stro-
nie internetowej www.dusz-
niki.eu w zakładce  „Strefa
Mieszkańca”.  Wypełnione i pod-
pisane wnioski wraz z kopią doku-
mentu poświadczającego uzyskaną śred-
nią, 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 Gminy
Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki
bądź pozostawić w Biurze Obsługi Intere-

santów w holu urzędu gminy.   

Przypominamy o konieczności wpisania
numeru konta bankowego ucznia/spor-
towca lub opiekuna prawnego, na które
ma zostać przelane stypendium!!!

Sportowcy z osiągnięciami 
i uzdolnieni uczniowie mogą składać 

wnioski o stypendia i nagrody

AKTUALNOŚCI

Pod koniec maja na stronie Gminy Duszniki
zainstalowaliśmy nową funkcję – przycisk do
kontaktu z tłumaczem Polskiego Języka
Migowego. Obecnie Głusi mogą już załatwiać
wszystkie sprawy w urzędzie bez obawy,
czy zostaną właściwie zrozumiani. Nie ma ko-
nieczności osobistej wizyty w urzędzie, bo 
z urzędnikiem można również porozmawiać

telefonicznie.Tłumaczenie w języku migo-
wym zapewnia MIGAM – firma, która 
od wielu lat wdraża i udostępnia rozwiązania
w zakresie tłumaczeń dla osób głuchych.

Pierwszym językiem Głuchych jest Polski Język 
Migowy, który ma odrębną od polskiego gra-
matykę i składnię. W związku z tym, Głusi

mają trudności ze zrozumieniem tekstu pisa-
nego w języku polskim, a osoba nieznająca ję-
zyka migowego ma problem ze zrozumie-
niem szyku zdań napisanych przez osobę
głuchą. Do skutecznej komunikacji nie wy-
starczy zatem kartka i długopis. Barierę ko-
munikacyjną pomiędzy osobami głuchymi
i słyszącymi pomaga zlikwidować Tłumacz MI-
GAM. Usługa polega na połączeniu wideo
z tłumaczem języka migowego z poziomu
przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej
oraz dowolnego urządzenia wyposażonego 
w kamerę i z podłączeniem do Internetu.
Przycisk tłumacza migowego znajduje się na
stronie gminy duszniki.eu (na górze strony, obok
przycisków RODO, BIP i epuap). Głusi mogą rów-
nież skorzystać z wyszukiwarki i mapy instytucji
na stronie tlumacz.migam.org
Możliwość skorzystania z tłumacza MIGAM
oferuje również Biblioteka Publiczna i Centrum
Animacji Kultury na stronie bpicak.pl oraz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na stro-
nie opsduszniki.pl.

MIGAM z Urzędem Gminy Duszniki

WAŻNE !
W związku z przepisami 

dotyczącymi zasad naliczania 
podatków, do wniosku o stypendium 
wymagane jest złożenie formularza: 

OŚWIADCZENIE DO CELÓW 
PODATKOWYCH. Formularz znajduje się 

na stronie internetowej razem 
z wnioskiem. Bez dołączenia 

oświadczenia nie będzie 
możliwa wypłata 

stypendium!
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20 maja br. rozpoczęły się prace związa-
ne z bieżącym utrzymaniem dróg gmin-
nych. Gmina podpisała umowę z Za-
kładem Budowy i Utrzymania Dróg Robert
Ziemecki z siedzibą w Czerwonaku. 
Roboty będą obejmowały równanie ist-
niejących dróg gruntowych i dróg 
gruzowych oraz ścinkę przerośniętych
poboczy.

14 maja br. Wójt Gminy Duszniki podpisał
umowę z Zakładem Drogowo – Budowlanym
NOJAN Jan Nowak z siedzibą w Grodzisku
Wielkopolskim na „Przebudowę nawierzchni

ulicy Kościelnej w Dusznikach wraz z od-
wodnieniem”. 

Prace polegać będą na wykonaniu jezdni,
chodników, miejsc postojowych z kostki bru-
kowej oraz wykonania odwodnienia - kana-
lizacji deszczowej. W kierunku ul. Powstańców
Wielkopolskich powstanie ścieżka rowerowa
z dopuszczeniem ruchu pieszego oraz jed-
nopasowa jezdnia drogi dojazdowej. 

Zgodnie z umową, ta inwestycja powinna
zostać wykonana do końca października br. 
Prace rozpoczną się w najbliższym czasie.

GMINA PODPISAłA UMOWy 
NA KOlEJNE INWESTyCJE DROGOWE

20 maja br. zakończył się remont świetlicy wiejskiej w Grzebienis-
ku. Inwestycja trwała trzy miesiące, a jej głównym celem była 
poprawa funkcjonalności obiektu, zwłaszcza sali widowiskowej, 
oraz dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zakres prac obejmował: wykonanie sufitu podwieszanego z modułowych
płyt z wełny mineralnej na lekkiej, stalowej konstrukcji o dobrych właści-
wościach akustycznych i przeciwpożarowych, wykonanie instalacji elek-
trycznej i montaż oświetlenia oraz oświetlenia awaryjnego, roboty malarskie

ścian sceny i sali widowiskowej, naprawa starych powłok tynkarskich, 
rys i ubytków z wykonaniem gładzi gipsowych, zagruntowaniem i po-
malowaniem farbą emulsyjną. Odnowiono również podłogę drewnianą.
W głównej sali zostały zamontowane klimatyzatory ścienne oraz nowe kur-
tyny na scenie. Wykonano też dodatkową toaletę przystosowaną dla osób
niepełnosprawnych.
Inwestycja ta została zaprojektowana przez firmę BS ARCHITEKCI Bajer
i Partnerzy z Poznania, a wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Ogól-
nobudowlane „WAGNER” z Kostrzyna Wielkopolskiego. Koszt wszystkich
wykonanych prac wyniósł prawie 230 tys. Na realizację tej inwestycji 
Gmina Duszniki pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Zakończył się remont 
świetlicy w Grzebienisku

INFORMATOR GMINY DUSZNIKIAKTUALNOŚCI
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19 maja br. rachmistrzowie rozpoczęli
spis  telefoniczny wśród mieszkańców
gminy.

Wielu mieszkańców nie odbiera telefo-
nów, bądź odmawia podania danych, 
o które prosi rachmistrz. W efekcie, rach-
mistrz nie może wykonać swoich zadań.

Aby uspokoić mieszkańców i zachęcić 
do podjęcia rozmowy z rachmistrzem, po-
dajemy najważniejsze informacje:

Na terenie gminy Duszniki spis przepro-
wadza czterech rachmistrzów, którzy
przedstawiają się  z imienia i nazwiska, 
a w przypadku wątpliwości, podają swój
identyfikator, po którym można sprawdzić
osobę na stronie rządowej spisu:
spis.gov.pl. Rachmistrza można również
sprawdzić dzwoniąc do Urzędu Gminy
Duszniki �1 �9 19 07�.

Obecnie, aż do odwołania, rachmistrzo-
wie wykonują spis przez telefon.  W
wyjątkowych przypadkach, kiedy nie ma
możliwości podania danych przez telefon
(osoby mające problemy ze słuchem lub

mową) istnieje możliwość umówienia się 
z rachmistrzem np. w urzędzie gminy. 
W takich sytuacjach prosimy poczekać 
na telefon od rachmistrza i umówić się 
z nim indywidualnie.

Rachmistrz dokonuje spisu osób za-
mieszkujących pod danym adresem po
numerze PESEL, zatem jego podanie
jest niezbędne! Pamiętajmy jednak, że

podanie rachmistrzowi numeru PESEl nie
wiąże się z żadnym ryzykiem - rachmist-
rzowie składają przyrzeczenie o tajemnicy
statystycznej. 

WAżNE!!!
Rachmistrz nie zapyta o numer do-
wodu osobistego!!! Nie zapyta również 
o zarobki, oszczędności, cenne przed-
mioty  w domu, numer konta, PIN do karty
czy dane logowania do bankowości 
internetowej. 
Takich pytań w formularzu spisowym nie
ma! Warto zapoznać się zawczasu z zakre-
sem pytań spisowych na stronie
www.spis.gov.pl.

PAMIęTAj! 
Spis jest obowiązkowy i wynika  z prze-
pisów ustawy o Narodowym Spisie  
Powszechnym �0�1. 

Osoba, która odmawia spisu podlega
grzywnie, a osoba, która podaje dane nie-
zgodne ze stanem faktycznym podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2.

GUS apeluje do mieszkańców 
- nie odmawiajcie rachmistrzom spisu

AKTUALNOŚCI

Rachmistrz zawsze dzwoni 
z numeru �� 8�8 88 88
- to numer rządowej linii
ustanowiony do kontaktu
rachmistrza z mieszkańcami.
Kiedy zobaczymy ten numer
możemy być pewni, 
że dzwoni nasz rachmistrz.
Jeśli na infolinii zgłosiłeś chęć
spisu telefonicznego, 
to rachmistrz może również
zadzwonić z numeru infolinii:
22 279 99 99.
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Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Biblio-
tek obchodzony jest 8 maja od 1985 roku.
Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich, od wielu lat rozpo-
czyna Tydzień Bibliotek (8-15 maja). 

Hasło tegorocznej edycji brzmiało:  „Zasmakuj w
bibliotece”.  Ze względu na obostrzenia epide-
miczne,wszelkie wydarzenia towarzyszące świę-
towaniu odbywały się w„sieci”. Dusznicka bib-
lioteka swoim użytkownikom zaproponowała
spektakl teatralny on-line dla dzieci pt. „W pra-
cowni Ambrożego Kleksa”. Podczas wydarzenia
młodzi widzowie mogli zapoznać się z treścią jed-
nej z najbardziej lubianych polskich lektur szkol-
nych. Takie połączenie polskiej klasyki literatu-
ry dziecięcej z unikalnym pokazem teatralnym
z pewnością pozostanie na długo w pamięci
wszystkich dzieci. Natomiast dorośli użytkownicy
mogli uczestniczyć w spotkaniu autorskim
z Anną Kańtoch - autorką kryminałów, fantasy
i książek z pogranicza gatunków, a także 
pięciokrotną laureatką Nagrody im. Janusza
Zajdla – najważniejszego wyróżnienia fandomu
fantastycznego. Wydarzenie to obyło się dzięki
uprzejmości WBPiCAK w Poznaniu.

Tydzień Bibliotek 2021
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dusznikach wzięli udział w III edy-
cji projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. Podprojekt nazywa
się Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski „Znane i niezna-
ne Wielkopolanki”.

Zajęcia projektowe rozpoczęły się w listopadzie 2020 r. a skończyły 31 maja
tego roku. W związku z pandemią koronawirusa grupa projektowa spoty-
kała się głównie on-line. Głównym zadaniem było znalezienie mieszkanki
naszej gminy, która była wielką osobowością, a o której mało kto pamięta,
bądź też w ogóle nie słyszał. Zadaniem uczniów było odnaleźć – wśród
żyjących, bądź nieżyjących – cichą bohaterkę naszej miejscowości.
Tą bohaterką została Bożena Kurlus. Pomogła ją wybrać osoba, która jest
skarbnicą wiedzy o Dusznikach i jej mieszkańcach – Mirona Wawrzyniak-
Zdziebko. Projekt został nazwany „Śladami dusznickiej bohaterki. Bożena
Kurlus”.
Bożena Kurlus urodziła się w 1911 roku w Dusznikach. Była nauczycielką
matematyki i fizyki, wybitną organizatorką życia kulturalnego. Przygoto-
wywała przedstawienia, prowadziła zespoły taneczne, uczyła gry na pianinie,
a na emeryturze angażowała się jako katechetka w dusznickiej parafii. Była
niezwykle skromną kobietą wielu talentów. Zmarła w 1986 r.

Najwięcej informacji, ciekawych fotografii i starych dokumentów ucznio-
wie uzyskali od Hanny lewandowskiej – wnuczki siostry pani Bożeny. Ucznio-
wie skorzystali również z wiedzy Haliny Błaszyk, emerytowanej dyrektor dusz-
nickiej szkoły, która udostępniła wiele interesujących materiałów.
W czasie trwania projektu udało się zorganizować jedno spotkanie grupy
w szkole, wybrać się na dusznicki cmentarz parafialny, przeprowadzić wy-
wiad on-line z Hanną lewandowską, a także uczestniczyć w zajęciach on-
line prowadzonych przez dr Annę Chudzińską – opiekuna merytoryczne-
go projektu.
Efektem pracy uczniów i ich opiekuna jest biogram Bożeny Kurlus umiesz-
czony w Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolski wraz z drzewem ge-
nealogicznym rodziny Kurlus.
W grupie projektowej „Ciekawi historii” pracowali uczniowie klas siód-
mych: Antonina Kotek, Maria Dziamska, Marcelina Szulczyk, Antonina
Schwarz, Maria Radziejewska, Dominik Stachowiak, Adam Kaczmarek, Ka-
rina Fornalik, Julia Kowalak, Michalina Woźniak i Nelli Kucz. Opiekę nad ucznia-
mi i ich projektowymi działaniami sprawowała Monika Zielińska, a nad stroną
informatyczną czuwał Jacek Bor – nauczyciele Szkoły Podstawowej w Dusz-
nikach. SP Duszniki

Śladami dusznickiej
bohaterki



INFORMATOR GMINY DUSZNIKI RELACJA Z ...

Święto Konstytucji 3 Maja w tym roku, podobnie jak w roku
ubiegłym, zostało uczczone złożeniem symbolicznych
wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Walk i Męczeństwa 
w Dusznikach przez skromną delegację samorządu gmin-
nego: Wójta Gminy Duszniki Romana Bogusia, Przewod-
niczącego Rady Gminy Duszniki Marka Liszkowskiego i re-
prezentującego sołtysów Piotra Bździela. Kwiaty oraz
znicz zostały również złożone pod tablicą przy skwerze
przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach.

Święto Konstytucji
3 Maja

W przededniu święta wszystkich mam,
dusznicka biblioteka postanowiła zaprosić
mieszkańców na warsztaty florystyczne. 
W zajęciach wzięły  udział mamy, mamy 
z córkami, a także małżeństwo.Podczas
spotkania uczestnicy pod okiem doś-
wiadczonej florystki Zuzanny Jans zdo-
bywali nie tylko wiedzę dotyczącą pielęg-
nacji roślin i tworzenia bukietów, ale prze-
de wszystkim mogli własnoręcznie wyko-
nać pachnące flowerboxy. 

Pachnące flowerboxy dla mam

1�
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Mieszkaniec, który jako pierwszy prześle prawidłową informację
na temat miejsca na fotografii, otrzyma od redakcji upominek.

Przypominamy jednocześnie, że elektroniczne wydanie Informa-
tora jest zamieszczane na stronie duszniki.esamorzad24.pl w dniu
przekazania papierowych wydań na pocztę.

Odpowiedzi z określeniem miejscowości albo bliskości jakiegoś charak-
terystycznego miejsca lub punktu na mapie gminy należy przesłać na ad-
res e-mail redakcji: informator@duszniki.eu.
Dla osoby, która jako pierwsza prześle poprawną lokalizację mamy ze-
staw upominkowy gadżetów promujących gminę: kubek emaliowany
z grawerem dworku w Dusznikach i notes formatu B5 oprawiony w eko-
skórę. 

Rozwiązanie zagadki z ��. wydania Informatora

Zdjęcie zostało wykonane na tzw. Dziwnej Górze. Miejsce to jest również zwane Dziwą Górą, Sędzińską
Górą, czy też lisią Górą. Znajduje się w okolicy Sarbii i Sędzin, za dusznickim lasem. 

W tle widoczne są rozlewiska Mogilnicy.

Pierwszą prawidłową odpowiedź przesłała Pani Mariola Fornalik z Sędzin. Gratulujemy i dziękujemy
wszystkim mieszkańcom, którzy przesyłali odpowiedzi.

CZy ZNASZ TO MIEJSCE? 
Fotografie z gminy - rozwiąż zagadkę
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DUSZNIKI, cz. V

Sieczka józef 
Rodzice: Józef, Marianna; 
ur. 1900-09-28, Duszniki.
Ochotnik - brał udział w walkach na froncie za-
chodnim.

Sobański Antoni 
Rodzice: Józef, Franciszka; 
ur. 1888-05-05, Duszniki.
Z końcem grudnia wstąpił do oddziału po-
wstańczego i brał udział w przejmowaniu
dworca i urzędów w Szamotułach. Po wcie-
leniu oddziału 6 stycznia 1919 r. do kompa-
nii Szymandery, uczestniczył w walkach pod
Kamionną 17 i 18 stycznia 1919 r. i pod Kol-
nem, gdzie 8 lutego 1919 r. odniósł kontuz-
ję. Po wyzdrowieniu wcielony został do 
7 Pułku Strzelców Wlkp., gdzie pozostał 
do demobilizacji 18 marca 1920 r. 

Sobański Czesław 
Rodzice: Józef, Franciszka; 
ur. 1890-07-08, Duszniki.
Brał czynny udział z bronią w ręku w Powsta-
niu Wielkopolskim od stycznia do lutego 1919
roku pod dowództwem por. leona Napierały,
walcząc w okolicach Grolewa i Kamionnej.
Jako telefonista utrzymywał łączność z innymi
oddziałami. Po zakończeniu powstania po-
zostawał w służbie Wojska Polskiego do 20 paź-
dziernika 1919 rokudo czasu demobilizacji.

Sobkowiak jan 
Rodzice: Franciszek, Anna; 
ur. 1900-06-15, Duszniki.
Wstąpił jako ochotnik do oddziałów po-
wstańczych w Poznaniu 1 stycznia 1919 r. 
i z 2 Kompanią Straży Bezpieczeństwa pod do-
wództwem por. Antoniego Witkowskiego brał
czynny udział z bronią w ręku w zdobywaniu
obiektów państwowych i wojskowych, od-
znaczając się odwagą i walecznością. Walczył
o koszary i lotnisko w ławicy do 6 stycznia 1919
r. Od lutego 1919 r. wcielony do 10 Pułku Strzel-
ców Wlkp. pod dowództwem por. Wieczorka.
Brał czynny udział w walkach na froncie o Szu-
bin, Rynarzewo, Czarnków i Węglowo. Po akcji
o lwów służył w tej formacji do dnia zwolnie-
nia z Wojska Polskiego, następnie do września
1939 r. pracował jako czeladnik rzeźnicki. Jako
zmobilizowany rezerwista brał udział w obro-
nie Warszawy i przebywał w niewoli niemiec-
kiej. 

Stanisławski Franciszek 
Rodzice: Stanisław, Anastazja ; 
ur. 1891-03-30, Duszniki.
Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim
z bronią w ręku od 28 grudnia 1919r. Walczył

pod Pniewami i Sierakowem pod dowództwem
Sobańskiego. Od 1 stycznia 1919r. walczył
pod Zbąszyniem pod dowództwem Krauze. Po
zakończeniu powstania zwolniony jako rocz-
nik niepoborowy.

Szafer Michał 
Rodzice: Stanisław, Julianna; 
ur. 1900-09-20, Duszniki.
Brał czynny udział z bronią w ręku w Powsta-
niu Wielkopolskim od 9 stycznia 1919 r. do 28
lutego 1919 r. w oddziałach zorganizowanych
w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej, a następ-
nie w walkach pod Szubinem, Rynarzewem, Pa-
terkiem i Chodzieżą pod dowództwem por.
Krauzego i por. Urbanowicza. Później służył 
w Wojsku Polskim w 68 p.p. do 1921 roku.

Szymański Franciszek 
Rodzice: Walenty, Julianna; 
ur. 1897-07-23, Duszniki.
Po zwolnieniu z armii niemieckiej 
w 1918 roku wstąpił jako ochotnik do od-
działów Powstania Wielkopolskiego i brał
czynny udział w walkach po
zakończeniu 1919 r. Udział 
w powstaniu pod dowódz-
twem por. Talarczyka w okolicy
Kcyni, Nakła, Buku.

Ślotała Stefan 
Rodzice: Wincenty, Agnieszka; 
ur. 1899-05-22, Duszniki.
Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim.

Talarowski Antoni 
Rodzice: Stanisław, Franciszka; 
ur. 1897-12-14, Duszniki.
Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim
od 8 stycznia do lutego 1919 r. Walczył z bro-
nią pod dowództwem sierżanta Fligra, w oko-

licy Kolna, Chołbienic, Zbąszynia. Był ranny 
w nogę. Po zakończeniu powstania pozostał 
w służbie wojskowej Wojska Polskiego 
od lutego 1919 r. do września 1921 r., następ-
nie został zwolniony. W cywilu był rolnikiem.

Turkot Andrzej 
Rodzice: Marcin, Juljanna; 
ur. 1897-11-23, Duszniki.
Brał czynny udział z bronią w ręku w Powsta-
niu Wielkopolskim od grudnia 1918r. przy
zdobywaniu koszar i lotniska w Poznaniu. Na-
stępnie walczył pod Szubinem i Kcynią pod do-
wództwem por. Talarczyka. Po powstaniu zos-
tał zwolniony do rezerwy.

Turkot Sylwester 
Rodzice: Marcin, Julianna; 
ur. 1883-12-19, Duszniki.
Brał czynny udział w Radach Żołnierskich oraz
w Straży ludowej od listopada 1918 r. do za-
kończenia Powstania Wielkopolskiego w 1919
r. Walczył z bronią w ręku pod Kamionną i Mię-
dzychodem. Po zakończeniu powstaniapo-
zostawał w służbie wojskowej, a następnie zwol-
niony do rezerwy. Został zamordowany przez
gestapo w obozie koncentracyjnym w Gusen. 

Turkot Teofil 
Rodzice: Józef, Michalina; ur. 1896-12-08, Dusz-
niki.
Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim
od 9 stycznia do 20 lutego 1919 r. W okresie tym
brał udział w walkach z bronią w ręku pod do-
wództwem kapitana Śliwińskiego w okolicy
Szubina, Paterek, Nakła i Chodzieży. Po za-
kończeniu powstania pozostawał w służbie woj-
skowej w Wojsku Polskim- od lutego 1919 r. 
do 1921 r. w 68 Pułku Piechoty, po czym 

został zwolniony.

Turkot Teofil 
Rodzice: Wojciech, Antonina; 
ur. 1896-04-11, Duszniki.

W listopadzie 1918 r. oddalił się z armii nie-
mieckiej i 6 grudnia 1918 r. wstąpił
do kompanii wartowniczej w Poz-
naniu (Wach- undSicherheits -
Kompanie). 27 grudnia 1918 r.

brał czynny udział w walkach w Poznaniu na
Placu Wolności, w zdobywaniu koszar 6 P. P.,
koszar saperów i lotniska ławicy. Wcielony

do 75 P. P. pozostał w nim do 7 marca 1921 r.,
tj. do czasu zwolnienia do rezerwy. Po zwol-
nieniu z wojska pełnił służbę w Straży Granicznej
do roku 1927, skąd na własną prośbę został
zwolniony i na stałe zamieszkał w Zębowie. Po-
siadał własne gospodarstwo rolne, w którym
pracował. 

Źródło: Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Dusznickiej,

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