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INFORMATOR GMINY DUSZNIKI OD REDAKCJI

W 59. numerze Informatora…

Rozpoczął się nowy rok i mamy nadzieję, że
przyniesie on pozytywne zmiany i umożliwi po-
wrót do rzeczywistości sprzed epidemii. Po-
czątek roku nie dał jeszcze niestety możliwości
do organizacji imprez kulturalnych i sporto-
wych, ani zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie
ferii.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku Rada
Gminy Duszniki przyjęła najważniejszą uchwałę
umożliwiającą funkcjonowanie samorządu 
w 2021 roku. Tegoroczny budżet gminy jest te-

matem przewodnim tego wydania Informa-
tora. O zaplanowanych dochodach, wydatkach
i inwestycjach oraz stawkach podatków lo-
kalnych przeczytają Państwo na stronach 4-6.   

Gminny Zespół Oświatowy zakupił nowy sa-
mochód osobowy do przewozu uczniów. In-
formację o tym znajdą Państwo na stronie 10.

Czytelników, którzy chcieliby wesprzeć Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy, zachęcamy
do zasilenia puszek, które w tym roku znajdują
się w siedzibach jednostek samorządowych: 
w Urzędzie Gminy Duszniki, Bibliotece, Gmin-

nym Zespole Oświatowym, Komunalnym
Zakładzie Budżetowym i Ośrodku Pomocy
Społecznej. W tym roku wolontariuszami zos-
tali pracownicy urzędu i jednostek samo-
rządowych. Puszki będą dostępne do piątku
29 stycznia br.

Osoby zainteresowane historią gminy zapraszamy
na ostatnią stronę Informatora. Znajdą tam Pań-
stwo historię młyna zbożowego, który uległ
spaleniu. Był on niegdyś charakterystycznym pun-
ktem wsi i ulicy Kolejowej w Dusznikach.  

Zapraszamy do lektury.  
Redakcja

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH 
I SEGREGOWANYCH NA TERENIE GMINY DUSZNIKI 

W STYCZNIU I LUTYM 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 

29 stycznia i 19 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 

19 stycznia i 9 lutego (wtorek)

Podrzewie, Sękowo 4 i 25 lutego (czwartek)

Grzebienisko, Mieściska 3 i 24 lutego (środa)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Wierzeja, Wilkowo 20 stycznia i 10 lutego (środa)

Sarbia, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 22 stycznia i 12 lutego (piątek)

Niewierz, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna 28 stycznia i 18 lutego (czwartek)

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!

Stawka opłaty za odbiór odpadów pozostaje niezmieniona: 
12 zł od mieszkańca lub 11 zł od mieszkańca przy zadeklarowaniu kompostowania bioodpadów.
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W 2020 roku Rada Gminy Duszniki ob-
radowała na 13 sesjach, podejmując na
nich 80 uchwał. Radni, oprócz sesji,
uczestniczą również w posiedzeniach
komisji stałych, do których przynależą
oraz posiedzeniach wspólnych kilku lub
wszystkich komisji. 

W Radzie Gminy Duszniki funkcjonuje 5 ko-
misji stałych. W 2020 r. komisje odbyły na-
stępującą ilość posiedzeń: 

Komisja Rewizyjna – 8 posiedzeń, 
Komisja Rolnictwa i Budżetu – 3 posiedzenia, 
Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej
i Zdrowia – 5 posiedzeń, 
Komisja Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego – 3 posiedzenia,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 4 po-
siedzenia.
Dodatkowo odbyło się 9 posiedzeń wspól-
nych wszystkich komisji oraz dwa wspólne
posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu 

z Komisją Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego. 
Każdy z radnych jest członkiem jednej lub
dwóch komisji. Sumując liczbę posiedzeń
oraz 13 sesji, które odbyły się w ubiegłym
roku, poszczególni radni byli zobowiązani do
udziału w 27, 30, 31, 32, 34 lub 35 posie-
dzeniach. 
Szczegółowe informacje dotyczące frek-
wencji radnych w posiedzeniach w 2020
r. prezentuje poniższa tabela. 

Sesja Rady Gminy Duszniki, 29 grudnia 2020 r.

O pracy Rady Gminy Duszniki i radnych 
w 2020 roku – statystyka

INFORMATOR GMINY DUSZNIKIAKTUALNOŚCI
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29 grudnia 2020 r. na 33. sesji Rada Gminy Duszniki uchwaliła Budżet Gminy Duszniki na 2021 rok. 

Prace nad budżetem rozpoczęły się już we wrześniu ubiegłego roku. 14 grudnia ubiegłego roku radni omawiali projekt
budżetu na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji, a dwa tygodnie później uchwalili jego ostateczną wersję. 

DOCHODY 2021 - 44 mln 963 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 oświatę i opiekę społeczną.

WYDATKI 2021 - 47 mln 194 tys. zł.
są związane przede wszystkim z realizacją zadań publicznych, do których gminy są powołane. 

AKTUALNOŚCI

BUDŻET GMINY DUSZNIKI 2021
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PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
�mieszkania powyżej 2,20 m 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

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Stawki takie jak obowiązujące w 2020 r. 

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

Podatki gminne w 2021 r.

Na co zostaną
przeznaczone pieniądze
z budżetu w 2021 roku? 

>>> pomoc społeczna oraz świadczenia rodzinne i wychowawcze – 15 mln 156 tys. zł
>>> oświata – 13 mln 652 tys. zł
>>> administracja publiczna –   4 mln 677 tys. zł
>>> remonty i utrzymanie dróg oraz transport publiczny –   3 mln 774 tys. zł
>>> kultura –   2 mln 914 tys. zł
>>> gospodarka komunalna i ochrona środowiska –   2 mln 448 tys. zł
>>> bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –   1 mln 123 tys. zł
>>> sport –              803 tys. zł
>>> rolnictwo, w tym sieć wodociągowa i kanalizacyjna, melioracje –              481 tys. zł
>>> ochrona zdrowia i profilaktyka alkoholowa –              180 tys. zł
>>> gospodarka mieszkaniowa i planistyczna –              133 tys. zł

Planowany DEFICYT BUDŻETOWY w 2021 roku wyniesie 2 mln 231 tys. zł.
i zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów.



6

INFORMATOR GMINY DUSZNIKI AKTUALNOŚCI

DROGI PUBLICZNE
Kwota przeznaczona 

w budżecie: 2 mln 275 tys. zł
� Budowa zatok autobusowych 

wraz z zakupem wiat przystankowych
��Budowa chodnika w Podrzewiu FS
��Projekt budowy chodnika w Kunowie
��Przebudowa ul. Floriana w Podrzewiu
��Przebudowa ul. Kościelnej w Dusznikach
��Przebudowa ul. Na Wzgórzu w Wilczynie

��Przebudowa ulic w Ceradzu Dolnym i Sędzinach
��Utwardzenie dróg gminnych płytami betonowymi 

w Sarbii i Chełminku
��Pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych;

-----------------------------

KULTURA
I DZIEDZICTWO

NARODOWE
Kwota przeznaczona 

w budżecie: 848 tys. zł
��Renowacja budynków znajdujących się 

na terenie Parku Dworskiego w Dusznikach
��Remont świetlicy wiejskiej w Grzebienisku

-----------------------------

BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE

Kwota przeznaczona 
w budżecie: 450 tys. zł

��Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

-----------------------------

WODOCIĄGI 
I KANALIZACJA
Kwota przeznaczona

w budżecie: 422 tys. zł
��Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sarbii
��Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

��Projekty budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
-----------------------------

OŚWIETLENIE
DROGOWE

Kwota przeznaczona 
w budżecie: 154 tys. zł

��Budowa oświetlenia ulicznego
��Budowa oświetlenia hybrydowego

-----------------------------

OBIEKTY 
SPORTOWE

Kwota przeznaczona 
w budżecie: 70 tys. zł

��Projekt przebudowy boiska sportowego w Sędzinku
��Przebudowa schodów przy sali sportowej 

przy ul. Broniewskiego w Dusznikach

N a j w a ż n i e j s z e  z a d a n i a  i n w e s t y c y j n e  w  2 0 2 1  r o k u   
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W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy zagra już po raz 29. Celem zbiórki,
której Finał zaplanowano na 31 stycznia
2021 r. jest zakup sprzętu dla laryngologii,
otolaryngologii i diagnostyki głowy. 

Sztab WOŚP przy Bibliotece Publicznej i Centrum
Animacji Kultury w Dusznikach zachęca do
wsparcia akcji. 15 grudnia ubiegłego roku ruszyła
zbiórka do puszek stacjonarnych zlokalizowa-

nych w kilku punktach na terenie gminy Dusz-
niki, m.in. w:  Urzędzie Gminy Duszniki, Komu-
nalnym Zakładzie Budżetowym, Gminnym Oś-
rodku Pomocy Społecznej, Bibliotece Publicznej
i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, Filii
Biblioteki w Grzebienisku, sklepie Multipunkt w
Grzebienisku, sklepie ChoNoTu w Ceradzu Dol-
nym oraz u sołtysa wsi Duszniki. 
Możliwe jest też wpłacenie pieniędzy przez 
eSkarbonkę. Ponadto, do 25 stycznia na stronie

Facebook Sztab Duszniki Finał WOŚP trwają li-
cytacje przedmiotów przekazanych przez WOŚP
oraz osoby prywatne. Wszystkie wośp-owe lin-
ki dostępne są na stronie internetowej  www.bpi-
cak.pl 

Niestety, z powodu sytuacji epidemicznej nie od-
będzie się coroczna, otwarta impreza towa-
rzysząca  Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy.  

29. Finał WOŚP w Dusznikach 

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 
w Dusznikach od kilku lat korzysta z programu Mi-
nistra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Jego
celem jest poprawa stanu czytelnictwa poprzez
wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i
pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia
społecznego stanowiących centrum dostępu do kul-
tury i wiedzy. 

W ubiegłym roku z pozyskanych środków Biblioteka za-
kupiła dodatkowo 426 książek oraz wzięła udział w II na-
borze, który miał umożliwić bibliotekom publicznym za-
kup zdalnych dostępów do książek elektronicznych (np. do
platform ebooków).
Dusznicka Biblioteka jako jedyna w powiecie pozyskała
środki na zakup dostępu do książek elektronicznych. Wy-
brała platformę Legimi, która jako jedyna w Polsce oferu-
je swoim użytkownikom aż 60 000 ebooków. Projekt zos-
tał w 100% sfinansowany przez Bibliotekę Narodową.
Serdecznie zapraszamy do dusznickiej biblioteki po odbiór
kodów, umożliwiających czytanie książek w sieci.

LEGIMI 
W BIBLIOTECE 

- czytanie książek 
w sieci

KULTURA
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Pod koniec ubiegłego
roku Gminny Zespół Oś-
wiatowy w Dusznikach
kupił nowy samochód,
którego głównym celem
jest dowóz dzieci do
szkół. Zakupiono fab-
rycznie nowe, bezpiecz-
ne i nowoczesne auto Re-
nault Trafic. Samochód
kosztował niecałe 109
tys. zł i został wybrany
spośród czterech różnych
ofert. 

Auto jest 9-osobowe i po-
siada tzw. „zabudowę Pef-
ron”, co oznacza, że jest
przystosowane do prze-
wozu wózka inwalidzkie-
go. Zastąpi stare i wy-
służone auto, którego utrzy-
mywanie i remontowanie
stało się nieracjonalne. 

Nowy samochód do dowozów dzieci

W związku z sytuacją epidemiczną, Fun-
dacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy przeprowadzi zbiórkę publiczną
w formie Sztabowej Puszki Stacjonar-
nej. 

Oznaczone puszki znajdują się we wszystkich
jednostkach gminnych: w Urzędzie Gminy
Duszniki, w Gminnym Zespole Oświatowym,
Bibliotece, Komunalnym Zakładzie Budżeto-
wym i Ośrodku Pomocy Społecznej. Wolon-
tariuszami WOŚP w tym roku zostali pra-
cownicy samorządowi.
Fundacja zbiera fundusze zgodnie z hasłem
akcji: "Laryngologia, otolaryngologia i diag-
nostyka głowy. Finał z głową!".
Wszystkich mieszkańców chcących wesprzeć
zbiórkę do puszek zachęcamy do odwiedze-
nia wybranej jednostki. W Urzędzie Gminy
Duszniki trzy zarejestrowane i oznakowane
puszki znajdują się w Biurze Obsługi Intere-
santów w holu głównym Urzędu, w sekreta-
riacie oraz w Gminnym Zespole Oświato-
wym. Z uwagi na ograniczoną możliwość po-
ruszania się osób z zewnątrz po urzędzie in-
formujemy, że w przypadku chęci wsparcia ak-

cji przez mieszkańców, wolontariusze przyjdą
z puszką do holu głównego. Każdy, kto wes-
prze zbiórkę, otrzyma naklejkę z czerwonym
serduszkiem.

Puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Gminie Duszniki
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Informujemy o możliwości składania do
31 stycznia 2021 r. pisemnych zgłoszeń:

- o nadanie medali „ZA DŁUGOLETNIE
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE” par obchodzących 
w 2021 r. jubileusz 50-lecia pożycia małżeń-
skiego,
- par obchodzących w 2021 r. jubileusz  55,
60, 65, 70-lecia pożycia małżeńskiego.
Zorganizowanie uroczystości wręczenia me-
dali uzależnione jest od terminu przekazania
ich do Urzędu Stanu Cywilnego w Dusznikach
z Kancelarii Prezydenta RP, za pośrednic-
twem Wojewody Wielkopolskiego oraz od sy-
tuacji epidemiologicznej.
W myśl ustawy dotyczącej przetwarzania
danych osobowych, Urząd Stanu Cywilnego
nie ma uprawnień do skierowania do Państwa
pisemnego pytania o zgodę, dlatego jubila-

ci, którzy nie zgłoszą się, nie zostaną ujęci 
w uroczystości.

Wnioski należy składać w Urzędzie Stanu
Cywilnego (budynek Urzędu Gminy Dusz-

niki),  ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, po-
kój 5, tel. 61 29 19 075 wew. 104. 
Zapraszamy: poniedziałek w godz. 8.00-
17.00, wtorek w godz. 8.00-15.00, czwartek
–piątek w godz. 7.00-15.00. 

Czekamy na zgłoszenia jubilatów, 
którzy w 2021 r. będą obchodzić 

jubileusze pożycia małżeńskiego 

Zdjęcie archiwalne par świętujących jubileusze w 2019 r

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących
sprzedaż alkoholu - oświadczenie o wartości 

sprzedaży alkoholu za rok 2020
Urząd Gminy przypomina, że do dnia 31 stycznia 2021 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów

alkoholowych oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W związku z zakończeniem I semestru roku szkolnego 2020/2021
uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Duszniki, któ-
rzy uzyskali wysoką średnią ocen na koniec półrocza mogą otrzy-
mać stypendium Wójta Gminy Duszniki.

Stypendium można uzyskać za wysoką średnią na koniec semestru:
minimum 5,40 w klasach IV, V i VI oraz minimum 5,2 w klasach VII i VIII
oraz za uzyskanie jednego z pierwszych trzech miejsc w olimpiadach
i konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim lub woje-
wódzkim. Stypendium ma formę nagrody pieniężnej, minimalnie 100
zł, a maksymalnie 500 zł. Poszczególne kwoty określone są w regula-
minie przyznawania stypendiów.
Wnioski o stypendium za I semestr roku szkolnego 2020/2021 będą
przyjmowane do piątku 29 stycznia 2021 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1 (hol
główny – biuro obsługi interesantów), bądź w sekretariatach szkół w
Dusznikach, Grzebienisku i Sędzinku.
Formularze wniosków oraz regulamin są dostępne na stronie inter-
netowej Gminy Duszniki www.duszniki.eu w zakładce „Strefa Miesz-
kańca”, w Urzędzie Gminy Duszniki oraz w sekretariatach gminnych szkół
podstawowych.

Wnioski o stypendia dla uzdolnionych
uczniów do 29 stycznia br.
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27 stycznia br. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dusznikach Iza-
bela Cieślewicz kończy pracę na stanowisku i przechodzi na eme-
ryturę. Od 28 stycznia obowiązki Dyrektora będzie pełnić Iwona
Liczbańska, dotychczasowa Wicedyrektor szkoły.

Zmiana na stanowisku 
Dyrektora Szkoły Podstawowej

w Dusznikach
Wójt Gminy Duszniki, działając na podstawie § 3. ust. 5. Uchwały
nr VIII/39/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w spra-
wie zasad korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Dusz-
niki, powierzył z dniem 31 grudnia 2020 r. funkcję opiekuna świet-
licy wiejskiej w Podrzewiu Pani Katarzynie Krawczyk. Nie pełni już
tej roli sołtys wsi.

Nowy opiekun świetlicy
wiejskiej w Podrzewiu

Mimo, iż aktualna sytuacja nie pozwala na organizację wydarzeń
kulturalnych z udziałem publiczności to jednak BPiCAK w Dusz-
nikach wychodzi temu naprzeciw. 

Takim działaniem było m.in. spotkanie autorskie on-line  z Nataszą
Sochą. Pisarka literatury obyczajowej w ponad 30 minutowej rozmo-
wie opowiedziała o swojej pracy, inspiracjach do książek, świętach i
planach na przyszłość. Wydarzenie to czytelnicy mogą nadal obejrzeć
na profilu społecznościowym BPiCAK w Dusznikach.

Natasza Socha dla czytelników
BPiCAK w Dusznikach

Tuż przed Bożym Narodze-
niem dusznicka biblioteka
zaprosiła małych widzów do
obejrzenia  świątecznego
widowiska. 

„Choinka i jej wigilijne krea-
cje” pozwoliła dzieciom poczuć
magię nadchodzących świąt.
A wszystko za pośrednictwem
internetu, bo to właśnie na pro-
filu społecznościowym BPiCAK
w Dusznikach zostało udo-
stępnione przedstawienie. Z
oferty skorzystały min. przed-
szkolaki  z Sędzinka.   

Choinka i jej wigilijne kreacje

AKTUALNOŚCI
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27 grudnia ubiegłego roku ob-
chodziliśmy 102. rocznicę wybu-
chu Powstania Wielkopolskiego. 

Z tej okazji Wójt Gminy Duszniki Ro-
man Boguś, Przewodniczący Rady
Gminy Duszniki Marek Liszkowski
oraz reprezentujący sołtysów Piotr Bź-
dziel złożyli wiązanki kwiatów pod
tablicą pamiątkową w Dusznikach.
Kwiaty zostały złożone także pod Po-
mnikiem Walk i Męczeństwa w Dusz-
nikach.

102. rocznica wybuchu
Powstania Wielkopolskiego

Tegoroczne ferie zimowe wyglądały
inaczej niż do tej pory. Choć biblio-
teka nie mogła spotkać się z dziećmi
twarzą w twarz, to jednak o nich nie
zapomniała. 

Właśnie z myślą o najmłodszych, BPiCAK
w Dusznikach przygotowała zimową
propozycję spędzenia czasu. Wśród
zaproponowanych działań były m.in. za-
jęcia gimnastyczne oraz manualne. 
A wszystko odbywało się w sieci.

Ferie on-line w bibliotece
RELACJA Z ...
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W minionym roku, pomimo sytuacji związanej z pandemią
i utrudnień w organizacji działalności sportowej, Zarząd Lu-
dowego Zespołu Sportowego „HURAGAN” Podrzewie podjął sta-
rania o wsparcie finansowe z Ministerstwa Sportu. 

Wniosek uzyskał wysoką punktację, czego efektem było dofinansowanie
w wysokości 10 000 zł na działalność sportową klubu. Pozyskane środ-
ki pozwoliły na zgłoszenie w nowym sezonie rozgrywek 2020/2021

drużyny młodzików z rocznika 2008 i drużyny klasy „B”. Klub zatrud-
nił również dwóch trenerów z wymaganymi licencjami. HURAGAN pod
względem organizacyjnym jest przygotowany do nowych wyzwań.
Obecnie drużyna „Młodzików” składa się z 23 zawodników i osiąga
dobre wyniki w rywalizacji z innymi drużynami. Drużyna klasy „B” jest
najmłodszą drużyną w swojej grupie, a młodym zawodnikom również
nie brakuje talentu do uprawiania piłki nożnej. 

Źródło: LZS HURAGAN Podrzewie

LZS HURAGAN Podrzewie otrzymał 
dofinansowanie na działalność sportową

INFORMATOR GMINY DUSZNIKI RELACJA Z ...

W grudniu ubiegłego roku, podobnie jak w poprzednim roku,
uczniowie Punktu Filialnego w Podrzewiu zbierali pluszowe mi-
sie, by przekazać je jednostce Straży Pożarnej zajmującej się ra-
townictwem drogowym. 

Do 18 grudnia trwała zbiórka
maskotek, następnie dzieci, za
pośrednictwem swoich opie-
kunów, dostarczyły pluszaki
do szkoły. Niektórzy przekaza-
li zabawki bezpośrednio do
miejscowej jednostki OSP.
Okazało się, że uczniowie mają
ogromne serca i potrafią dzie-
lić się z potrzebującymi. Misie
i inne pluszowe maskotki będą podczas akcji ratunkowych dodawały
otuchy dzieciom, które staną się uczestnikami wypadków drogowych.
Również w grudniu, dzieci z podrzewskiej szkoły podstawowej zor-
ganizowały przedstawienie świąteczne on-line. Dzieci z pomocą ro-
dziców nagrały krótkie filmy ze swoich występów, które później w całość
zgrała nauczycielka Iwona Buszczak. Zachęcamy do obejrzenia przed-
stawienia. 
Link znajduję się na stronie Szkoły Podstawowej w Dusznikach
http://spduszniki.net/a,591,boze-narodzenie-w-podrzewiu.

Szkoła w Podrzewiu pomaga na różne sposoby 
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"Przedstawienie świąteczne online to na-
sza odpowiedź na nową rzeczywistość pan-
demiczną."

Uczniowie klas III i VI Szkoły Podstawowej 
w Sędzinku pod kierunkiem Moniki Suchoc-

kiej przygotowali online przedstawienie
świąteczne w języku angielskim pt. All about
Christmas. 
"Chcieliśmy tym samym sprawić naszej społecz-
ności radość oraz aby Święta zachowały swoją
magię!"

Zachęcamy do obejrzenia filmiku, który za-
mieszczony jest na stronie internetowej szkoły:
spsedzinko.szkolnastrona.pl

Tekst i zdjęcia: 
Szkoła Podstawowa w Sędzinku

Przedstawienie świąteczne dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Sędzinku 

- All about Christmas

Wigilia Bożego Narodzenia to jeden z naj-
piękniejszych dni w roku, na który czeka-
my i przeżywamy go uroczyście w domach,
jak i  w „przedszkolnej rodzinie”. W przed-
szkolu w Sędzinku dzieci każdego roku
poznają tradycje i zwyczaje świąteczne i ak-
tywnie uczestniczą w przygotowaniach.
Wykonują ozdoby choinkowe i łańcuchy,
które potem zawieszają na przedszkol-
nych choinkach. 

W dzień przedszkolnej Wigilii 22 grudnia 2020
r. w całym przedszkolu panowała radosna,
ożywiona atmosfera. Świąteczne dekoracje 
w całej placówce i dzieci w galowych strojach

wprowadziły nastrój ocze-
kiwania na wyjątkowe, nie-
codzienne wydarzenia.
Wszystkie przedszkolaki
otrzymały prezenty od
Gwiazdora. Po występach
wszyscy zasiedli przy odś-
więtnie nakrytych stołach
w sali wiejskiej. Dyrektor
placówki złożyła dzieciom
i pracownikom przedszko-
la bożonarodzeniowe

życzenia i wszyscy wspólnie zjed-
li tradycyjną rybę.
Kultywowanie tradycji jest dla dzie-
ci szczególnie ważne. Kiedyś one
zastąpią nas – dorosłych w ich
przekazywaniu kolejnym pokole-
niom. Takie podniosłe chwile nie
tylko utrwalają w dzieciach znajo-
mość zwyczajów świątecznych,
lecz również wzmacniają serdecz-
ne relacje między nimi. Wigilia od
zawsze była świętem radości, po-
jednania i życzliwości.

Tekst i zdjęcia: Oddział 
Przedszkolny w Sędzinku

Kolędowanie w przedszkolu w Sędzinku



Budowę młyna rozpoczęto 
w 1911 roku. W połowie 1912
roku młyn, który posiadał na-
pęd motorowy, osiągał wydajność przemiałową 8 ton na
dobę mąki tzw. pytlowej. W późniejszym czasie, w dobudo-
wanym pomieszczeniu, zamontowano silnik spalinowy 
o mocy 70 Km. Budowniczym i właścicielem młyna był Max
Klinge.

W 1922 r. wykopano studnię głębinową o głębokości 70 metrów,
z której woda była tłoczona do schłodzenia mechanizmów mielących
i silnika. W 1927 roku zbudowano silos oraz magazyn, które służyły
do magazynowania gotowych produktów. W 1937 roku przebu-
dowano wnętrze i zautomatyzowano pracę młyna. Jego zdolność
przemiałowa wynosiła wtedy 
15 ton na dzień.

W czasie okupacji młyn zbożowy
działał normalnie. Po wojnie młyn
upaństwowiono i wydzierżawiono
Aleksandrowi Matuszewskiemu. 
W tym czasie o młynie pisano w pra-
sie, że „pracuje na pełnych obrotach
z pokaźnym zapasem zboża i koksu”.
Do młyna ściągali liczni klienci, po-
nieważ sąsiednie młyny we Lwówku, Kuślinie, Buku, Bytyniu
i Pniewach pracowały jeszcze na napędach parowych i nie posia-
dały brakującego w owych czasach węgla.

W 1950 roku młyn przejęła Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska” w Dusznikach. Rok później młyn został wcielony do Re-
jonowego Przedsiębiorstwa Młynów Gospodarczych w Poznaniu.
Od maja 1958 roku młyn posiadał już silnik elektryczny. Urządze-
nia starej siłowni mechanicznej częściowo sprzedano, a części na-
dające się do dalszego użytku przekazano m.in. do Nowej Huty.

1 maja 1965 roku właś-
cicielem młyna została
Gromadzka Rada Na-
rodowa w Dusznikach,
a 1 stycznia 1972 roku
przejęła go ponownie
Gminna Spółdzielnia.
Z braku opłacalności
młyn zamknięto 29 lu-
tego 2000 roku. Dwa
lata później młyn wraz
zabudowaniami przeszedł w ręce prywatne. Spłonął w listopadzie
2004 roku. 

Obecnie w miejscu dawnego młyna przy ulicy Kolejowej wybu-
dowano dwa bloki mieszkalne, a dwa kolejne w miejscu dawnych
zabudowań gospodarczych i domu młynarza.

HISTORIA
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HISTORIA MłYNA ZBOżOWEGO W DUSZNIKACH


