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Informator GmIny DusznIkI OD REDAKCJI

W 70. numerze Informatora…
28 grudnia ubiegłego roku Rada Gminy Duszniki uchwaliła Budżet
Gminy Duszniki na 2022 rok. W aktualnym numerze Informatora
piszemy o tym, jaki będzie tegoroczny budżet gminy. Jakie będą do-
chody gminy? Na co zostaną wydane gminne pieniądze? Jakie in-
westycje zostały zaplanowane do realizacji? Jakie stawki podatków
lokalnych będą obowiązywały w tym roku? Na te pytania znajdą
Państwo odpowiedzi na kolejnych stronach Informatora.

Mieszkańcy gminy Duszniki mogą się ubiegać o Wielkopolską Kar-
tę Rodziny. Dzięki porozumieniu pomiędzy naszą gminą a Woje-

wództwem Wielkopolskim, wnioski o przyznanie karty można
składać w urzędzie gminy. Posiadacze karty będą mogli skorzystać
z wielu ofert i zniżek. Więcej informacji znajdą Państwo w mate-
riale na sąsiedniej stronie.

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury przygotowała 
w lutym ofertę dwóch spektakli. Jeden skierowany jest do dorosłych,
a drugi do młodszych mieszkańców gminy. Szczegóły znajdują się
na plakatach w dalszej części Informatora.

Zapraszamy do lektury.
Redakcja

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH 
I SEGREGOWANYCH NA TERENIE GMINY DUSZNIKI W LUTYM 2022

MIEJSCOWOŚĆ DATA
Duszniki ulice: Broniewskiego, Chełmińska, Graniczna, Jakubowska, Jana Pawła II, Jaśminowa, 
Kolejowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Nagietkowa, Niewierska, Nowotomyska, Ogrodowa, Orzechowa, Par-
kowa, Podrzewska, Polna, Radosna, Różana, Słoneczna, Storczykowa, Św. Floriana, Wiosenna 

11 lutego (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 

22 lutego (wtorek)

Podrzewie, Sękowo 17 lutego (czwartek)

Grzebienisko, Mieściska 16 lutego (środa)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Wilkowo 23 lutego (środa)

Sarbia, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 25 lutego (piątek)

Niewierz, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna, Wierzeja 9 lutego (środa)

Redakcja: Emilia Gogołkiewicz-Kołecka (redaktor naczelna), Anna Repak, Joanna Dura, Dorota Walicka, Izabela Starosta.
Wydawca i Adres Redakcji: Gmina Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, tel. 61 29 19 075. 
Nakład: 2.700 szt., e-mail: informator@duszniki.eu. Opracowanie graficzne i druk: Djpress - Dariusz Dalaszyński
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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!

UWAGA !
Od dnia 1 lutego 2022 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

24,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym 
w wysokości 3,00 zł miesięcznie od ustalonej dla danej nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (zmiana sposobu naliczania ulgi - 3,00 zł od nieruchomości).
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Informator GmIny DusznIkIAKTUALNOŚCI

13 stycznia br. Wojewoda Wielkopolski
Michał Zieliński gościł w Dusznikach. Wi-
zyta miała na celu przegląd inwestycji, któ-
re otrzymały dofinansowanie w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład. 

Gmina Duszniki otrzyma wsparcie w kwo-
cie 4,5 mln zł na przebudowę kompleksu
sportowego przy ulicy Sportowej w Dusz-
nikach. Wojewoda spotkał się z Wójtem
Gminy Duszniki Romanem Bogusiem i Sta-
rostą Szamotulskim Beatą Hanyżak, z któ-
rymi obejrzał dusznicki stadion i ulicę
Szkolną w Grzebienisku. Remont tej drogi
planuje Powiat Szamotulski. Wspólnie złożyli

również wieniec i znicz pod tablicą w Dusz-
nikach, upamiętniającą Powstańców Wiel-
kopolskich. Na zakończenie wizyty w gmi-

nie Duszniki, Wojewoda obejrzał słynną 
w całej Wielkopolsce szopkę w kościele 
w Sędzinach.

Wojewoda Wielkopolski
odwiedził gminę Duszniki

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia
rodzinom wielodzietnym korzystanie na
preferencyjnych warunkach z katalogu
oferty kulturalnej, oświatowej, rekrea-
cyjnej i transportowej.

Karta przysługuje członkom rodziny wielo-
dzietnej: rodzicom / małżonkom / opieku-
nom prawnym dzieci prowadzących wspól-
ne gospodarstwo domowe z minimum troj-
giem dzieci w wieku do 18 roku życia lub do
26 roku życia w przypadku kontynuowania
nauki w szkole lub szkole wyższej; bez
ograniczeń wiekowych – w przypadku dzie-
ci legitymujących się orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności. Do członków rodziny
w przypadku ubiegania się o Wielkopolską
Kartę Rodziny nie zalicza się dziecka po-
zostającego w związku małżeńskim lub sa-
modzielnie wychowującego własne dzieci.

Prawo do korzystania z Pro-
gramu Wielkopolskiej Karty
Rodziny przysługuje rodzinie
wielodzietnej niezależnie od
dochodu uzyskiwanego
przez członków rodziny. Ro-
dzice, którzy nabyli prawo do
posiadania WKR stają się jej
posiadaczami beztermino-
wo. Ważność karty przysłu-
gującej dzieciom to 24 mie-
siące. 
Szczegółowy wykaz zniżek,
z których można korzystać
będąc posiadaczem Wielko-
polskiej Karty Rodziny jest
dostępny na stronie inter-
netowej https://rops.poz-
nan.pl/
Wnioski o wydanie Wiel-
kopolskiej Karty Rodziny
można składać w Urzędzie
Gminy Duszniki, ul. Spor-
towa 1. Więcej informacji
oraz formularz wniosku
znajdują się na stronie gminy www.dusz-
niki.eu
Mieszkańcy mogą się również ubiegać o Kar-
tę Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego.
Wnioski składa się w Powiatowym Centrum

Pomocy Rodzinie w Szamotułach, ul. Woj-
ska Polskiego 1. Informacje o KDRPS znaj-
dują się na stronie: 
https://szamotuly.pcpr.pl/karta-duzej-
rodziny

WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY
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Informator GmIny DusznIkI

>>> DOCHODY 2022
37 mln 800 tys. zł.

to przede wszystkim wpływy z podatków i opłat, z najmu,
dzierżawy czy sprzedaży lokali i gruntów oraz subwencje i dotacje
z budżetu państwa na realizację konkretnych zadań, w tym na oś-
wiatę i opiekę społeczną.

>>> WYDATKI 2022
44 mln 149 tys. zł.

są związane przede wszystkim z realizacją zadań publicznych, do
których gminy są powołane.  

Planowany DEFICYT BUDŻETOWY w 2022 roku wyniesie 6 mln
349 tys. zł. i zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków
pieniężnych i wolnych środków pozostałych z rozliczenia budżetu
2021 oraz przychodami z pożyczek i kredytów.

Tworzenie budżetu na 2022 r. było zadaniem trudnym z uwagi na
ciągle zmieniające się przepisy prawne oraz rosnącą inflację. Te czyn-
niki sprawiają, że trudno określić, ile pieniędzy faktycznie trafi do
budżetu gminy z budżetu państwa oraz czy inwestycje będą mo-
gły być zrealizowane w zaplanowanych kosztach.
Priorytetem dla wójta oraz radnych gminy są inwestycje w po-
szczególnych sołectwach. Mają one na celu zapewnienie ich zró-
wnoważonego rozwoju oraz dostępu do usług publicznych.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze z budżetu w 2022 roku? 
Głównym elementem tegorocznego budżetu są wydatki na oświatę,

czyli zapewnienie bieżącego funkcjonowania szkół i przedszkoli, 
w tym zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia. Dzięki pro-
gramowi „Laboratoria przyszłości” do szkół trafią drukarki 3D, zo-
stanie utworzona pracownia krawiecka oraz zostanie zakupiony inny
sprzęt, który będzie wykorzystywany przez nauczycieli do pro-
wadzenia zajęć.
W 2022 roku zostanie
zmodernizowana Stacja
Uzdatniania Wody w Sar-
bii. Jest to pierwsza 
z zaplanowanych inwe-
stycji, które będą realizo-
wane w obszarze wodo-
ciągów i kanalizacji na
terenie Gminy Duszniki.
Drugą z nich będzie bu-
dowa kanalizacji sanitar-
nej w Sędzinku.
Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiony w ubiegłym roku
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach będzie garażować 
w swojej macierzystej siedzibie dzięki jej rozbudowie. Natomiast
dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu rozpoczniemy proces in-
formatyzacji zadań realizowanych przez samorząd. Część usług
świadczonych przez urząd gminy ma być dostępna on-line dla miesz-
kańców po realizacji projektu „E-usługi dla mieszkańców Gminy
Duszniki”. W budżecie zaplanowano również inwestycje w infra-
strukturę drogową, budowę chodników oraz oświetlenia. Budyn-
ki, z których korzysta Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kul-
tury doczekają się dwóch ważnych inwestycji. W pierwszym bu-
dynku zostanie wymieniony dach, w drugim zostanie przebudowana
część budynku, która ze względów technicznych wymaga usunię-
cia. Zaplanowana została również przebudowa świetlicy w Sarbii, 
a także przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej 
w Dusznikach i budowa boiska w Sędzinku.

BUDŻET GMINY DUSZNIKI 2022
Budżet Gminy Duszniki na 2022 rok został uchwalony 28 grudnia 2021 r. 

na 52. sesji Rady Gminy Duszniki. 

AKTUALNOŚCI

Rada Gminy Duszniki na sesji 9 listopada 2021 r. przyjęła
uchwały w sprawie stawek podatków lokalnych, 

obowiązujących na terenie Gminy Duszniki w 2022 r. 

Stawki podatkowe pozostały na tym samym
poziomie co w roku ubiegłym.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 
- mieszkania powyżej 2,20 m wysokości 0,81 zł / 1m²
- budynki zajęte na działalność gospodarczą 21,00 zł / 1m²
- budynki zajęte na działalność zdrowotną 4,90 zł / 1m²
- budynki zajęte na obrót materiałem siewnym 9,50 zł / 1m²
- budynki pozostałe 7,50 zł / 1m²
- grunty zajęte na działalność gospodarczą 0,94 zł / 1m²

- grunty pod jeziorami 4,75 zł / 1m²
- pozostałe grunty 0,46 zł / 1m²
- budowle wykorzystywane do zbiorowego 

odprowadzania ścieków 0,25% wartości
- budowle pozostałe 2% wartości

PODATEK ROLNY 
Podstawa opodatkowania od 1 ha przeliczeniowego 135 zł
(poniżej 1 ha – 270 zł)

PODATEK OD ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH
Stawki takie jak obowiązujące w 2021 r. 

Tabele stawek znajdują się na stronie 
www.duszniki.eu/podatki-lokalne

Podatki gminne w 2022 r.
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DROGI PUBLICZNE 
Budowa chodników w Mieściskach i Kunowie
Opracowanie dokumentacji na ulice Leśną i Parkową w Niewierzu

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
Przebudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach

WODOCIĄGI I KANALIZACJA 
Rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sarbii
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędzinku

OBIEKTY SPORTOWE 
Projekt i wykonanie boiska sportowego w Sędzinku
Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej
w Dusznikach

OBIEKTY KULTURALNE 
Renowacja dachu budynku zabytkowego dworku w Dusznikach
Przebudowa budynku CAK w Dusznikach
Przebudowa świetlicy w Sarbii

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
Projekt „E-usługi dla mieszkańców Gminy Duszniki”

OŚWIATA 
Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu 
„Laboratoria przyszłości”

Przykładowe zadania inwestycyjne 
planowane w 2022 r.
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Mieszkańcy gminy mogą się bezpłatnie
zaopatrzyć w jednorazowe maseczki
ochronne w urzędzie gminy przy ul.
Sportowej 1 w Dusznikach. W lutym ko-
lejna partia maseczek dla mieszkań-
ców dotarła do urzędu. 

Bezpłatne 
maseczki dla
mieszkańców

20 stycznia br. Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski
Transport Regionalny” podpisał umowę z Wojewodą Wielko-
polskim na dofinansowanie nowych połączeń autobusowych.

Na wniosek Wójta Gminy Duszniki, który jest Wiceprzewod-
niczącym Komisji Rewizyjnej Związku, zmieniono przebieg 2 linii oraz
przygotowuje się uruchomienie 2 całkowicie nowych połączeń.
2 kursy w relacji Poznań – Sieraków poprowadzono tak, aby prze-
jeżdżały przez miejscowość Duszniki. Zwiększy to liczbę połączeń
pomiędzy Dusznikami, a Poznaniem, Tarnowem Podgórnym
i Pniewami. Linia 326 została uruchomiona 1 lutego br. Wraz z za-
kończeniem obowiązywania nauki zdalnej, od 1 marca br. do Dusz-
nik wjedzie kolejny kurs linii 327 łączącej Poznań z Nowym To-

myślem, który zwiększy liczbę połączeń dla osób powracających do
Dusznik z Poznania i Tarnowa Podgórnego.
Ponadto, 1 marca br. zostanie uruchomiona nowa linia 332 relacji
Duszniki – Duszniki Huby – Sędzinko – Zalesie – Buk – Buk Dwo-
rzec PKP, która umożliwi mieszkańcom gminy dojazd do po-
ciągów Poznańskiej Kolei Metropolitalnej od poniedziałku do
piątku. Docelowo, na tej linii mają być realizowane 4 pary kursów
skorelowanych z kursowaniem pociągów. Ostatnią zmianą zapro-
ponowaną przez Gminę jest uruchomienie od 1 września br. linii
autobusowej w relacji Duszniki – Wilczyna – Sękowo – Pólko –
Wierzchaczewo – Kamionka – Lipnica – Brodziszewo – Gałowo –
Szamotuły. Ma ona umożliwić dojazd mieszkańcom gminy do urzę-
dów i przychodni specjalistycznych w Szamotułach.

Nowe połączenia autobusowe 
w Gminie Duszniki 

Informator GmIny DusznIkI

30 stycznia br. odbył
się 30 finał Wielkiej
Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. 

W tym roku orkiest-
ra grała dla okulistyki
dziecięcej. Dusznicki
sztab WOŚP jak za-
wsze kwestował do
puszek oraz przygo-
tował liczne licytacje
darów przeznaczo-
nych na rzecz WOŚP.
Kwestujący wolonta-
riusze i opiekunowie
Puszek Stacjonarnych
zebrali kwotę: 33
505,68 zł. Nie jest to
jednak ostateczna suma, bowiem zbiórce do puszek towarzyszyły jeszcze aukcje na Alleg-
ro. Ostateczna kwota będzie znana w połowie lutego.
Sztab WOŚP Duszniki serdecznie dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w tegorocz-
ny Finał WOŚP - wolontariuszom, strażakom, nauczycielom, opiekunom i darczyńcom.

Mieszkańcy gminy wwssppaarrllii  WWOOŚŚPP
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Informator GmIny DusznIkI KULTURA
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Informator GmIny DusznIkIKULTURA

ZAPOWIEDŹ NA MARZEC



10

Informator GmIny DusznIkI RELACJA Z ...

30 stycznia 2022 roku w sali sportowej
przy ul. Broniewskiego w Dusznikach od-
był się WielkoOrkiestrowy Turniej Piłki
Nożnej. Organizatorem zmagań była Gmi-
na Duszniki, a głównym celem  zbiórka pie-
niędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy. 

Do zmagań przystąpiło osiem zespołów
podzielonych na dwie grupy. Grano syste-
mem każdy z każdym. Pierwsze dwie
drużyny z każdej grupy grały w półfinałach,
a następnie w meczu o trzecie i pierwsze
miejsce. W pierwszym półfinale Sędziny
Huby Niegolewskie Siedem pokonały Sica-
rios FC 2:0, a KS Sękowo wygrało z Gangiem
Świerzaków 1:0. W meczu o 3 miejsce
Gang Świerzaków okazał się lepszy od Si-
carios FC wygrywając 1:0. Natomiast w wiel-
kim finale Sędziny Huby Niegolewskie Sie-
dem pokonały 4:1 drużynę KS Sękowo,
tym samym zwyciężając cały turniej. 

W międzyczasie rozegrano mecze o miejs-
ca 5–8. Pierwsze trzy zespoły nagrodzone

zostały drobnymi nagrodami oraz pa-
miątkowymi statuetkami ufundowanymi
przez Gminę Duszniki. W całym turnieju ro-
zegrano 18 spotkań, w których padło 61 bra-
mek, ale co najważniejsze, udało się zebrać
1 023 zł na Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy.
Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. Sędziny Huby Niegolewskie Siedem
2. KS Sękowo
3. Gang Świerzaków
4. Sicarios FC
5. Huragan Podrzewie
6. Poznańskie Jarząbki
7. Cyprys
8. De La Riva

WielkoOrkiestrowy Turniej Piłki Nożnej
I miejsce

II miejsce

III miejsce
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Aby umilić dzieciom czas ferii zimowych, w środowe południe 
19 stycznia dusznicka biblioteka zaprosiła najmłodszych na
spektakl teatralny inspirowany filmem animowanym. 

Historia, którą przedstawili aktorzy z grupy „Blaszany Bębenek” to
opowieść o małym reniferze, który za wszelką cenę pragnął nau-
czyć się latać i dołączyć do zaprzęgu Świętego Mikołaja. Nie przej-
mując się niepowodzeniami wyruszył w świat, aby odnaleźć wios-
kę Mikołaja. Na swojej drodze spotkał wilka, który zapragnął po-
krzyżować reniferowi plany. Niko, aby zapobiec zamiarom niecnego
zwierza i uratować wioskę, musiał w końcu nauczyć się latać.
Interaktywny spektakl, muzyka na żywo oraz kolorowa scenogra-
fia sprawiły, że dzieci zaangażowały się w pomoc bohaterom, ba-
wiąc się przy tym znakomicie.

Renifer Niko ratuje zimę
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Mieszkaniec, który jako pierwszy prześle prawidłową informację na temat miejs-
ca na fotografii, otrzyma od redakcji upominek. Przypominamy jednocześnie,
że elektroniczne wydanie Informatora jest zamieszczane na stronie 
duszniki.esamorzad24.pl w dniu przekazania papierowych wydań na pocztę.

Odpowiedzi z określeniem miejscowości albo bliskości jakiegoś charaktery-
stycznego miejsca lub punktu na mapie gminy należy przesłać na adres e-mail
redakcji: informator@duszniki.eu

Dla osoby, która jako pierwsza prześle poprawną lokalizację mamy zestaw upo-
minkowy gadżetów promujących gminę.  

CZY ZNASZ TO MIEJSCE?
fotografie z gminy - rozwiąż zagadkę

Rozwiązanie zagadki z 69. wydania Informatora
Fotografia przedstawiała przydrożną kapliczkę z figurą Matki Boskiej. Ka-
pliczka znajduje się przy polnej drodze – ul. Polnej w Dusznikach, w pobliżu
fermy drobiu.

Pierwszą prawidłową odpowiedź przesłał Marcel Kurasz z Wilkowa. Gra-
tulujemy i dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy przesyłali odpowiedzi.

KONKURS

SARBIA, cz. I
Ćwiertnia Franciszek 
Rodzice: Wiktoria; ur. 1896-08-14.
Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku od 9 stycz-
nia do 20 lutego 1919 r. jako ochotnik w Kompanii Pniewskiej 
w walkach pod Międzychodem. Po zakończeniu powstania
pozostał w służbie czynnej Wojska Polskiego do 
9 lipca 1921 r. Zmarł 6 lutego 1941 r. w obozie
koncentracyjnym w Mauthausen. 

Gryszczyński Leon 
Rodzice: Aleksander, Pelagia; ur. 1894-04-04.
Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim
1918/1919 r. Od 14 listopada do dnia 26 grud-
nia 1918 r. był w służbie przygotowawczej. Od
27 grudnia 1918 r. do 18 lutego 1919 r. walczył
w Powstaniu Wielkopolskim w walkach ulicznych
miasta Poznania, zdobywaniu koszar pod dowódz-
twem por. Zygmunta Manysia. Od 4 lutego 1919 r. brał udział
w walkach pod Zbąszyniem pod dowództwem por. Łągow-
skiego. Służył w Wojsku Polskim jako oficer zawodowy 
w stopniu kapitana. 

Konyś Franciszek 
Rodzice: Józef, Magdalena Antoniewska; ur. 1886-10-01.
Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim od 27 grudnia 1918 r. 
w walkach ulicznych miasta Poznania, a szczególnie przy zdobywa-
niu Prezydium Policji Niemieckiej pod dowództwem por. Nogaja i ppor.
Leszczyńskiego. 24 lutego 1919 r. został wcielony do Straży Ludowej
w Poznaniu pod dowództwem płk. Langego i pełnił służbę wartow-
niczą. 30 kwietnia 1919 r. został przydzielony do 10 Pułku Strzelców
Wielkopolskich i pełnił służbę wojskową do 30 sierpnia 1919 r.

Krówczyński Feliks 
Rodzice: Wawrzyn, Maria; r. 1900-11-20.
Brał udział z bonią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim. 2 stycznia 1919
r. wstąpił w szeregi Straży Ludowej, gdzie brał udział przy rozbraja-
niu pociągów oraz wojska niemieckiego. 8 stycznia 1919 r. zgłosił się
do biura werbunkowego w Poznaniu, skąd został wysłany do Bied-

ruska do 9 kompanii I Pułku Strzelców Wielkopolskich.
Następnie został przeniesiony do plutonu łączno-

ści I Pułku Strzelców Wielkopolskich. W walkach brał
udział z bronią w ręku w miejscowości Buk. Zde-
mobilizowany z wojska został 25 listopada 1921 r. 
z 55 Pułku Piechoty w Lesznie. 

Kunikowski Andrzej 
Rodzice: Andrzej; ur. 1900-11-01.
Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bro-
nią w ręku. Od 1 stycznia do 18 lutego 1919 r. w wal-

kach pod Rynarzewem i Inowrocławiem w I Ko-
mpanii Telegraficznej w stopniu szeregowego

pod dowództwem Wolskiego i dowódcy pułku ppłk
Kaczmarka. Od 19 lutego 1919 r. do 20 grudnia 1921 r. służył

w Batalionie Łączności pod dowództwem ppłk Szalińskiego.

Kunikowski Stanisław 
Rodzice: Andrzej, Michalina; ur. 1898-09-13.
Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku od 
2 stycznia do 20 lutego 1919 r. Walczył w Kompanii Wolsztyńskiej
pod dowództwem st. sierżanta Kowalskiego, pod Dziurlą, Skrzynka-
mi i Rawiczem. 
Po zakończeniu powstania pozostał w Wojsku Polskim jako zawodowy
żołnierz do 30 września 1939 r. W obozie jeńców wojennych prze-
bywał od 30 września do 21 listopada 1939 r.

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