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Rozpoczął się nowy rok, a wraz z nim nowe wyzwania, plany i zamie-
rzenia. 
Radykalny wzrost cen paliw i energii elektrycznej oraz ilości odpadów
odbieranych od mieszkańców wpłynął na znaczny wzrost kosztów gos-
podarki odpadami, jakie musi ponosić gmina. W związku z tym, zos-
tała podjęta uchwała o podniesieniu stawki opłaty od mieszkańca za
odbiór odpadów. Szczegółowe informacje znajdują się na sąsiedniej
stronie.
W Aktualnościach przygotowaliśmy kilka informacji dla mieszkańców,
w tym o nowym świadczeniu - dodatku osłonowym, czy uzyskanych
grantach. Przypominamy również o obowiązku złożenia deklaracji do
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W styczniu Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury zaprasza
najmłodszych mieszkańców na spektakl teatralny, a wszystkie babcie
i dziadków na koncert przygotowany z okazji ich święta. Szczegóły na
plakatach.
Czytelników, którzy chcieliby wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy, zachęcamy do zasilenia puszek, które w tym roku znajdują
się m.in. w Urzędzie Gminy Duszniki i dusznickiej bibliotece. A finał 30.
edycji WOŚP odbędzie się w niedzielę 30 stycznia. Z tej okazji BPiCAK
przygotował tradycyjnie licytacje, występy artystyczne i światełko do
nieba o godz. 20.00.
Zachęcamy również do obejrzenia relacji z wydarzeń, które miały miejs-
ce w grudniu ubiegłego roku.  
Zapraszamy do lektury.

Redakcja

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

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

21 stycznia, 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 

11 stycznia, 1 i 22 lutego
(wtorek)

Podrzewie, Sękowo 27 stycznia, 17 lutego 
(czwartek)

Grzebienisko, Mieściska 26 stycznia, 16 lutego 
(środa)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko, Wierzeja, Wilkowo 2 i 23 lutego (środa)

Sarbia, Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 4 i 25 lutego (piątek)

Niewierz, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna 22 stycznia (czwartek), 
9 lutego (środa)
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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).

OD REDAKCJI
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uchwałą nr lIII/351/21 Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wybo-
ru metody ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz usta-
lenia stawki opłaty, dokonano zmiany staw-
ki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. 

Od dnia 1 lutego 2022 roku stawka opłaty za gos-
podarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

24,00 zł miesięcznie 
od każdego mieszkańca 
zamieszkującego 
daną nieruchomość.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, właścicieli nieru-
chomości zabudowanych budynkami miesz-

kalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują
bioodpady w kompostowniku przydomowym
w wysokości 3,00 zł miesięcznie od ustalonej dla
danej nieruchomości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi (zmiana sposobu
naliczania ulgi - 3,00 zł od nieruchomości).
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
w sposób selektywny, stawka opłaty pod-
wyższonej wynosi 50,00 zł miesięcznie od
każdego mieszkańca zamieszkującego daną
nieruchomość. Wysokość opłaty podwyższonej
określa wójt w drodze decyzji za miesiąc lub mie-
siące, w których nie wypełniono obowiązku se-
gregacji.

Główne czynniki powodujące wzrost opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi to ra-
dykalny wzrost ilości odpadów odbieranych

od mieszkańców w ostatnich latach, a w kon-
sekwencji wzrost kosztów odbioru, transportu
i zagospodarowania odpadów, wzrost cen pa-
liw, wzrost cen energii elektrycznej, wzrost
płacy minimalnej.
Do wszystkich właścicieli nieruchomości zo-
staną dostarczone zawiadomienia o zmianie wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi.

Ważne! 
Właściciel nieruchomości, który 

od 1 lutego 2022 r. chce skorzystać 
z ulgi za kompostowanie bioodpadów,

zobowiązany jest do złożenia 
nOWEJ deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi do dnia 10 marca 2022 r. 

Zmiana stawki opłaty za odbiór odpadów
od mieszkańca od 1 lutego 2022 r.

AKtuAlnOŚCI

zmIAnA DnI ORAz GODzIn FunKCJOnOWAnIA 
PszOK nA tEREnIE GmIny DusznIKI

Dni oraz godziny otwarcia PSZOK od dnia 1 lutego �0�� r.:
PSZOK w Dusznikach: ul. Niewierska 3, 64-550 Duszniki
Godziny otwarcia: WTOREK, CZWARTEK 10:00 - 18:00, SOBOTA 9:00 - 13:00
PSZOK w Grzebienisku: ul. Bukowska 11, 64-553 Grzebienisko
Godziny otwarcia: ŚRODA 10:00 - 18:00, SOBOTA 13:30 - 16:00
PSZOK w Podrzewiu: ul. Sportowa 17, 64-541 Podrzewie
Godziny otwarcia: PIĄTEK 10:00 - 18:00

Dodatkowo w związku z podjętą przez Radę Gminy Duszniki Uchwałą nr LIII/350/21 z dnia
28 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę nr XXXVI/249/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23
lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospoda-
rowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzono ograniczenia ilościowe, dotyczące
przyjmowania do PSZOK wybranych rodzajów odpadów komunalnych:
- odpady wielkogabarytowe: limit roczny - do 200 kg od właściciela nieruchomości,
- zużyte opony: limit roczny - 4 sztuki od właściciela nieruchomości,
- odpady budowlane i rozbiórkowe: limit roczny -  200 kg od właściciela nieruchomości.

GmInA DusznIKI 
nA tlE InnyCh GmIn

Przez wiele lat mieszkańcy gminy Duszniki
płacili za odbiór odpadów stawkę jedną
z najniższych w regionie. Z każdym rokiem
rośnie jednak ilość odpadów odbiera-
nych od mieszkańców, a co za tym idzie,
koszty gospodarowania odpadami. Na
ich wysokość mają również wpływ coraz
wyższe ceny paliwa i energii elektrycznej.
To powoduje, że niemal wszystkie gminy
w naszym regionie były zmuszone znacz-
nie podnieść stawki opłaty za odbiór od-
padów od mieszkańców. W gminie Dusz-
niki stawka została podniesiona do 24 zł
i jest nadal jedną z najniższych.  

od 1 lutego 2022 roku

12 zł 24 zł
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W minionym roku przebudowano i wyre-
montowano wewnętrzną instalację gazową
oraz pomieszczenie kotłowni w budynku
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji
Kultury w Dusznikach, położonym przy uli-
cy Jana Pawła II 10.

Zakres prac obejmował między innymi roboty bu-
dowlane polegające na wymianie drzwi ze-
wnętrznych do pomieszczenia kotłowni, wyko-
naniu płyty fundamentowej pod nowy kocioł ga-
zowy, położeniu nowej okładziny podłogowej 
z płytek ceramicznych, malowaniu pomieszcze-
nia kotłowni. 
Ponadto wykonano prace remontowe instalacji
elektrycznej, gazowej i grzewczej w celu montażu
nowych urządzeń kotłowni. Wszystkie prace
wraz z przeprowadzeniem właściwych prób i roz-

ruchu nowej kotłowni odbywały się pod nad-
zorem inspektora nadzoru posiadającego upraw-
nienia budowlane specjalności instalacyjno-
inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitar-
nych. 
Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo WENO
z Chodzieży, wyłonione w postępowaniu o za-
mówienie publiczne. Całkowity koszt wykona-
nych prac wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł
146 932,63 zł. Na realizację tej inwestycji Gmina
Duszniki pozyskała dotację w wysokości 73 000
zł ze środków Województwa Wielkopolskiego 
w ramach programu „Kulisy kultury”. 
Realizacja tego zadania w sposób znaczący po-
prawi warunki funkcjonowania gminnego obiek-
tu kultury poprzez wymianę wysłużonego kotła
gazowego, tym samym poprawę efektywności
i jakości ogrzewania budynku.

modernizacja ogrzewania w BPiCAK
AKtuAlnOŚCI

Do końca czerwca każdy właściciel lub zarządca budynków istniejących
ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjnoś-
ci Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
Właściciele, którzy nie złożyli jeszcze deklaracji, muszą to zrobić naj-
później do 30 czerwca �0�� r.
W przypadku nowo powstałych obiektów, właściciele mają 14 dni na
złożenie deklaracji, licząc od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła
lub spalania paliw.
Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie:
zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Duszniki,
ul. Sportowa 1. Formularz jest dostępny pod adresem:
https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/.

UwaGa!
Złożenie deklaracji jest niezbędne do złożenia 

wniosku o DODaTEK OSŁONOwY!!!

OBOWIĄZEK WłAŚCICIELI 
I ZARZĄDCóW BUDyNKóW LUB LOKALI

Wielu mieszkańców gminy, a zwłaszcza młodzież ucząca się w
poznańskich szkołach średnich, dojeżdża do Poznania komu-
nikacją autobusową. Aktualne połączenia nie zawsze gwaran-
tują punktualny dojazd na zajęcia i powrót tuż po szkole. 

młodzież często nie ma wyjścia i wraca do Dusznik późnymi kursami.
Większą elastyczność i skrócenie czasu dojazdu oferuje połączenie

kolejowe z Buku do Poznania. Aby umożliwić uczniom i mieszkań-
com korzystanie z podróży pociągiem, gmina Duszniki rozpo-
częła rozmowy mające na celu uruchomienie dodatkowych kursów
autobusowych porannych z Dusznik do Buku i popołudniowych 
z Buku do Dusznik. 
O wynikach tych starań będziemy informować mieszkańców w In-
formatorze i na stronie gminy www.duszniki.eu.

GmINA STARA SIę O POłĄCZENIE 
AUTOBUSOWE DusznIKI - BuK
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Od 4 stycznia 2022 r. mieszkańcy gminy mogą
składać wnioski o dodatek osłonowy.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Zgodnie z ustawą, przyznanie dodatku osłono-
wego będzie uzależnione od spełnienia określo-
nego kryterium dochodowego, wynoszącego:
w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie
2 100 zł miesięcznie, w gospodarstwie wielo-
osobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na
osobę.
W przypadku przekroczenia kryterium docho-
dowego, dodatek osłonowy przysługuje w wy-
sokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, 
a kwotą przekroczenia - tzw. zasada  „złotówka za
złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona
według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, doda-
tek ten nie przysługuje.
Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje
tylko jeden dodatek osłonowy. W przypadku
gdy w takim gospodarstwie wniosek złoży wię-
cej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta,
która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy
pamiętać, że jedna osoba może wchodzić 
w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gdzie i kiedy można złożyć wniosek?
Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć
wniosek do 31 stycznia 2022 r. lub do 31 paź-
dziernika 2022 roku.
W przypadku złożenia wniosku  do 31 stycznia
2022 r., wypłata dodatków zostanie zrealizowana
w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do

2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca
stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wspar-
cie. Wówczas należy  złożyć wniosek do 31 paź-
dziernika 2022 r. W tym przypadku wyplata 100%
dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia
2022 r.
Wniosek należy złożyć do Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Dusznikach, ul. Jana Pawła II
8, tel. 61 29 19 080.
można to zrobić w formie elektronicznej za po-
średnictwem platformy ePUAP lub też w formie
papierowej. Wniosek oraz wskazówki, jak go wy-
pełnić, są do pobrania na stronie rządowej: 
https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

w jakiej kwocie wypłacany jest dodatek?
wysokość dodatku osłonowego wynosi rocz-
nie:
• 400 zł dla gospodarstwa domowego jedno-
osobowego;
• 600 zł dla gospodarstwa domowego składające-
go się z 2 do 3 osób;
• 850 zł dla gospodarstwa domowego składające-
go się z 4 do 5 osób;
• 1150 zł dla gospodarstwa domowego składające-
go się z co najmniej 6 osób.
Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa
domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek,
koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pie-
co-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na
paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węg-
lopochodnymi - można otrzymać podwyższony
dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie

źródło ogrzewania musi być wpisane do central-
nej ewidencji emisyjności budynków.
wysokość podwyższonego dodatku osłono-
wego rocznie wynosi wówczas:
• 500 zł dla gospodarstwa domowego jedno-
osobowego;
• 750 zł dla gospodarstwa domowego składające-
go się z 2 do 3 osób;
• 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego
składającego się z 4 do 5 osób;
• 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego
składającego się z co najmniej 6 osób.
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać
będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza
to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po
przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota
dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego prze-
kroczenia. minimalna kwota wypłacanych dodat-
ków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

więcej informacji znajduje się na stronie "Do-
datek osłonowy - pytania i odpowiedzi":
https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-
odpowiedzi-dodatek-oslonowy

Dodatek osłonowy - nowe
świadczenie dla mieszkańców

Grant z Fundacji Orlen

Gmina Duszniki otrzymała grant w Pro-
gramie „Czuwamy! Pamiętamy!” ufun-
dowany przez Fundację Orlen. wysokość
grantu wynosi 7 tys. zł. 
Projekt, na który gmina otrzymała dofi-
nansowanie, ma na celu upamiętnienie
osoby Stanisława Lasowskiego – Powstańca
Wielkopolskiego oraz Wójta Gminy Dusz-
niki w latach powojennych. Otrzymane
środki pozwolą na wymianę zniszczonego
nagrobka.

zAPOWIEDź nA luty
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RElACJA z ...

5 grudnia ubiegłego roku po raz ósmy od-
był się Bieg mikołajkowy - prawdziwe świę-
to sportu i rodzin w naszej gminie. Bieg od-
był się w dwóch kategoriach. 

Do biegu rodzinnego zapisało się 188 osób i po-
mimo niesprzyjającej aury tego dnia, wielu z za-
pisanych stawiło się na starcie i szczęśliwie dotarło
na metę. mikołajkowa Piątka była natomiast
biegiem z rejestracją czasu. Wzięło w niej udział
82 biegaczy. Pierwszy na metę dobiegł maciej

Skórnicki, który 5 kilometrów pokonał dokładnie
w 18 minut. Razem z nim na podium stanęli mi-
chał Leśniak (2. miejsce) i Artur Piaskowski 
(3. miejsce).
Impreza miała charakter charytatywny, a jej ce-
lem – poza integracją rodzin i popularyzacją spor-
tu i biegania - było zebranie artykułów szkolnych
i papierniczych dla podopiecznych Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej. 
Imprezie sportowej towarzyszył jarmark bożona-
rodzeniowy, na którym wystawcy oferowali
ozdoby świąteczne, upominki i rękodzieło. 
Organizatorem biegu i jarmarku była Gmina Dusz-
niki i Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kul-
tury.

Bieg mikołajkowy
i jarmark bożonarodzeniowy

w Dusznikach
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Świąteczny koncert haliny mlynkovej, któ-
ry miał miejsce 17 grudnia w sali widowi-
skowej BPiCAK w Dusznikach, był prze-
piękną opowieścią o wspomnieniach, tęs-
knotach i marzeniach. 

Podczas koncertu wybrzmiały ulubione kolędy
artystki w wyjątkowych aranżacjach. Zgroma-
dzona publiczność mogła usłyszeć między innymi
„Cichą noc”, „Gdy śliczna panna”, „Dzisiaj w Bet-
lejem”, a także jedną z najstarszych kolęd „Ades-
te Fideles”. W programie pojawił się również

utwór „Po kolędzie” ze słowami taty artystki
Władysława mlynka. Był to wieczór pełen magii
i cudownych dźwięków.

Świąteczna opowieść haliny mlynkovej

27 grudnia 2021 r. obchodziliśmy 103.
rocznicę wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego. W 2021 roku dzień ten został usta-
nowiony świętem państwowym. Pierw-
szy raz mogliśmy zatem obchodzić naro-
dowy Dzień zwycięskiego Powstania Wiel-
kopolskiego.

Z tej okazji delegacje samorządu gminnego, in-
stytucji i organizacji z terenu gminy złożyły
wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową na
skwerze przy ul. Powstańców Wielkopolskich w

Dusznikach. W uroczystości wzięli udział: Wójt
Gminy Duszniki, Przewodniczący Rady Gminy
Duszniki, radni i sołtysi oraz reprezentanci jed-
nostek Ochotniczej Straży Pożarnej, szkół pod-
stawowych w Dusznikach i w Sędzinku, młod-
zieżowej Rady Gminy Duszniki, Towarzystwa

miłośników Ziemi Dusznickiej, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej i Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej, Stowarzyszenia Duszek. 
Zebrani na uroczystości wysłuchali rysu histo-
rycznego Powstania Wielkopolskiego, przed-
stawionego przez radnych z młodzieżowej
Rady Gminy Duszniki oraz wspólnie odśpiewali
hymn, Rotę i pieśń Powstania Wielkopolskie-
go.Specjalnie na tę uroczystość przygotowano

biało-czerwoną iluminację na budynku daw-
nego kościoła ewangelickiego, która była szcze-
gólnie widoczna po zmroku.

103. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Wczesnym rankiem 28 grudnia ulicami Dusznik przebiegli uczest-
nicy biegu "103 kilometry dla Generała", zorganizowanego przez
towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbora muśnickiego w lu-

sowie. Bieg miał na celu uczczenie pamięci Generała i Powstańców
Wielkopolskich oraz pokazanie miejsc, w których usytuowane są
obiekty, pomniki, ciekawe murale lub obeliski poświęcone Po-
wstańcom. 

Bieg rozpoczął się 27 grudnia o godzinie 18.00 w miejscowości łupice za
Wolsztynem. Następnie ultramaratończycy biegli przez Wolsztyn, Nowy
Tomyśl, Wąsowo, Duszniki aż do Lusowa. W Dusznikach biegacze zatrzymali
się przy muralu powstańczym, namalowanym na ścianie szkoły podsta-
wowej w setną rocznicę Powstania, a następnie złożyli kwiaty pod tab-
licą pamiątkową na skwerze przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Pra-
cownicy urzędu towarzyszyli maratończykom podczas składania kwia-
tów pod tablicą oraz przygotowali dla nich ciepły posiłek. Na pamiątkę
biegu i krótkiego pobytu w Dusznikach, uczestnicy ultramaratonu prze-
kazali pamiątkowy medal.

103 KIlOmEtRy DLA GENERAłA
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na początku grudnia Warsztat terapii zajęciowej w Dusznikach zorganizował Kiermasz
Świąteczny. Od 6 do 10 grudnia mieszkańcy mogli obejrzeć i zakupić ozdoby świąteczne przy-

gotowane własnoręcznie
przez uczestników Wtz.
Środki uzyskane ze sprze-
daży zostaną przeznaczone
na ich integrację społeczną.

Organizatorzy Biegu mikołajko-
wego, który odbył się 5 grudnia,
przekazali uczestnikom Warsz-
tatu artykuły szkolne i papierni-
cze, które zostały przekazane
przez biegaczy. Posłużą one do
tworzenia kolejnych ozdób
i produktów w WTZ.

Przedświąteczna atmosfera
w Warsztacie Terapii Zajęciowej 

W pierwszej połowie grudnia ubiegłego roku w Przedszkolu w sę-
dzinku odbyła się zbiórka środków czystości, słodyczy oraz arty-
kułów biurowych dla dzieci z Domu Dziecka w lipnicy. 

Pracownicy, przedszkolaki i ich rodzice jak zwykle wykazali się ogromnym
zaangażowaniem, zrozumieniem, ofiarnością i dobrocią. Kiedy akcja do-
biegła końca, wspólnie z dziećmi zapakowano wszystko do ogromnych
skrzynek. Przedszkole w Sędzinku składa podziękowanie wszystkim za
ogromne wsparcie i czynny udział w zbiórce.

Akcja dla Dzieci z Domu
Dziecka w lipnicy

Święta Bożego narodzenia to wyjątkowy
i magiczny czas, pełen radości i rodzinnych
spotkań. O tę świąteczną atmosferę w przed-
szkolu zadbały przedszkolaki z sędzinka,
które w czwartek 16 grudnia 2021 r. zapre-
zentowały całej szkolnej społeczności przy-
gotowywane od kilku tygodni „Jasełka
bożonarodzeniowe”.  

Podczas występu przedszkolaki zaprezentowały
się w grze na instrumentach muzycznych do ko-
lędy „Cicha noc” oraz w tańcu. Piękna scenogra-
fia nawiązująca do Betlejem oraz stroje przed-
szkolaków były idealnym dopełnieniem całego
przedstawienia. Za swój występ otrzymali grom-
kie brawa od publiczności oraz wyrazy uznania
i podziękowania od dyrektor Renaty Nizio. Na ko-
niec były życzenia świąteczne i noworoczne

skierowane przez dyrektor do dzieci i wszystkich
pracowników. Wszystko to sprawiło, że w przed-
szkolu zapanował uroczysty i nastrojowy klimat.   

JAsEłKA W SęDZINKU
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W 2021 r. sportowcy uczniowskiego Klubu
sportowego "Olimp" Duszniki odnieśli licz-
ne sukcesy w imprezach wojewódzkich
i krajowych. największym sukcesem klubu
były dwa brązowe medale w mistrzostwach
Polski lzs w słubicach. zdobyły je: michali-
na tyczyńska w rzucie oszczepem w kategorii
u-20(oszczep 600g) z bardzo dobrym wyni-
kiem 40,95 m oraz Wiktoria Kosiorek w rzu-
cie oszczepem w kategorii u-18 (oszczep
500g) z wynikiem 38,33 m.

W imprezach rangi wojewódzkiej, reprezentanci
klubu zdobyli łącznie 9 medali, w tym 5 złotych
i 4 srebrne. W mistrzostwach Wielkopolski ju-
niorów i juniorów młodszych LZS w Pile spor-
towcy zdobyli 4 medale. W rzucie oszczepem
U20 złoty medal wywalczyła michalina Ty-
czyńska (40,80 m), a srebrny medal Alicja mig-
dałek (34,97 m).  W rzucie oszczepem U18
srebrny medal zdobyła Wiktoria Kosiorek (34,97
m). Kolejny złoty medal zdobyła Zuzanna Ty-
czyńska w rzucie dyskiem U20 na odległość
28,88 m. W mistrzostwach Wielkopolski junio-
rów i juniorów młodszych w Poznaniu spor-

towcy również wywalczyli 4 medale. michalina
Tyczyńska w rzucie oszczepem U20 zdobyła
złoty medal z rekordem życiowym 41,08 m, sreb-
ro zdobyła Alicja migdałek (32,42 m). W rzucie
oszczepem U18 złoty medal zdobyła Wiktoria
Kosiorek (37,20 m), a w rzucie dyskiem U20 srebr-
ny medal wywalczyła Zuzanna Tyczyńska (30,86
m). W mistrzostwach Wielkopolski młodzieży
Szkolnej LZS do lat 16 we Wrześni, złoty medal
zdobyła Wiktoria Kosiorek z wynikiem 37,74 m.
Warto wspomnieć, że dwie oszczepniczki UKS
Olimp zakwalifikowały się również na mistrzostwa
Polski Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.W mist-
rzostwach Polski U20 w Lublinie wystartowała mi-

chalina Tyczyńska. W eliminacjach już w pierw-
szym rzucie uzyskała świetny wynik 41,95 m,
będący jej nowym rekordem życiowym, który oka-
zał się 4 wynikiem eliminacji. W ścisłym finale uzys-
kała także bardzo dobry wynik - 39,70 m,  który
dał  jej ostatecznie 7 miejsce w kraju. W mistrzo-
stwach Polski U18 we Włocławku, w rzucie
oszczepem wystartowała Wiktoria Kosiorek. W eli-
minacjach spisała się znakomicie z wynikiem 39,70
m, ustanawiając swój nowy rekord życiowy i awan-
sując do finału z 7 wynikiem. W zawodach zajęła
ostatecznie 11 miejsce w kraju.

Na uwagę zasługują również osiągnięcia wy-
chowanek UKS Olimp Duszniki, które trenują obec-
nie w klubie Juvenia Puszczykowo, dokąd prze-
niosły się ze względu na naukę w tamtejszym li-
ceum. Najlepsza sprinterka w historii dusznickiego
klubu, Julia Dziamska, w 2021 roku dostała się do
kadry narodowej juniorek oraz reprezentowała
Polskę w mistrzostwach Europy w Tallinie, gdzie
zajęła 12. miejsce w biegu na 200 m z wysokiej kla-
sy wynikiem 23,98 s. Ogromne nadzieje na przy-
szłe wielkie sukcesy należy wiązać również z Ju-
lią Nobik, która w 2021 roku zadebiutowała w no-
wej i bardzo trudnej konkurencji - siedmioboju,
zajmując w mistrzostwach Polski U18 bardzo
dobre 7. miejsce. UKS Olimp

POSUmOWANIE SEZONU LEKKOATLETóW 
uKs OlImP DusznIKI
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mieszkaniec, który jako pierwszy prześle pra-
widłową informację na temat miejsca na fotografii,
otrzyma od redakcji upominek. Przypominamy 
jednocześnie, że elektroniczne wydanie Infor-
matora jest zamieszczane na stronie duszni-
ki.esamorzad�4.pl w dniu przekazania papie-
rowych wydań na pocztę.

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

Dla osoby, która jako pierwsza prześle po-
prawną lokalizację mamy zestaw upominkowy
gadżetów promujących gminę.  

CZY ZNASZ TO MIEJSCE?
fotografie z gminy - rozwiąż zagadkę

Rozwiązanie zagadki z 68. wydania Informatora

Fotografia przedstawiała budynek starej gorzelni w Wilkowie. 

Pierwszą prawidłową odpowiedź przesłała Pani Magdalena Pempera z Grodziszczka. Gratu-
lujemy i dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy przesyłali odpowiedzi.
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