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W 77. numerze Informatora…
W drugiej połowie sierpnia urząd zaczął przyjmować wnioski o do-
datek węglowy. We wrześniu weszła ustawa dotycząca tzw. do-
datku grzewczego na inne niż węgiel paliwa, tj. pelet drzewny, drew-
no kawałkowe, olej i gaz LPG. Do końca września wpłynęło pra-
wie półtora tysiąca wniosków o dodatek węglowy, a kolejne kil-
kaset wniosków spodziewane jest na pozostałe rodzaje opału. Wię-
cej informacji o dodatkach znajdą Państwo na sąsiedniej stronie.
We wrześniu ruszyły bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców,
które odbywają się w sali sportowej przy ulicy Broniewskiego 
w Dusznikach. Do aktywności fizycznej zachęcamy szczególnie se-
niorów, którzy mogą skorzystać z różnych form gimnastyki i po-

prawić swoją kondycję pod okiem profesjonalnej instruktorki. Dla
lubiących różnorodne treningi również przygotowano zajęcia
„Trenuj z nami” dwa razy w tygodniu.
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury zaprasza dzieci
i młodzież na stałe zajęcia. Zapisy ruszają w październiku. Do wy-
boru są zajęcia muzyczne „bum bum rurki”, nauka gry na gitarze 
i na skrzypcach oraz zajęcia z programowania i obsługi robotów
LEGO. Szczegóły na plakatach.
We wrześniu pary obchodzące swoje jubileusze małżeńskie 
zostały zaproszone na uroczystość wręczania medali i pamiątek.
Fotorelację z tej uroczystości można obejrzeć na kolejnych stro-
nach Informatora.
Zachęcamy do obejrzenia relacji z różnych wydarzeń, które miały
miejsce w ubiegłym miesiącu na terenie gminy. Redakcja   
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MIEJSCOWOŚĆ DATA
Duszniki ulice: Broniewskiego, Chełmińska, Graniczna, Jakubowska, Jana Pawła II, Jaśminowa, 
Kolejowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Nagietkowa, Nowotomyska, Ogrodowa, Orzechowa, 
Parkowa, Podrzewska, Polna, Radosna, Różana, Słoneczna, Storczykowa, Św. Floriana, Wiosenna 

21 października (piątek)

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

11 października (wtorek) 
i 31 października (poniedziałek)

Podrzewie, Chełminko 6 i 27 października (czwartek)

Grzebienisko, Mieściska 5 i 26 października (środa)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko 12 października (środa)

Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 14 października (piątek)

Sękowo, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna 20 października (czwartek)

Niewierz, Wierzeja, Wilkowo, Sarbia 17 października (poniedziałek)

Od 1 marca br.  w dni nauki szkolnej uruchomiono 4 połączenia
autobusowe na trasie Duszniki - dworzec kolejowy w Buku  -
Duszniki. W powiązaniu z połączeniami kolejowymi umożliwia
to mieszkańcom Dusznik, Sędzin, Sędzinka i Zalesia dotarcie nie
tylko do dworca Poznań Główny, ale również na Junikowo i Gór-
czyn. 

Aby jak najlepiej dopasować godziny połączeń z potrzebami pod-
różujących, w tym przede wszystkim młodzieży dojeżdżającej do
szkół ponadpodstawowych, Urząd Gminy Duszniki opracował
ankietę. Celem tej ankiety jest rozpoznanie realnych potrzeb

mieszkańców, którzy korzystają z komunikacji autobusowej i ko-
lejowej w dojazdach do Poznania.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety – jej wyniki zostaną uwzględ-
nione w planowaniu i aktualizowaniu połączeń autobusowych na
trasie Duszniki - Buk.

Ankieta jest dostępna na stronie internetowej gminy www.dusz-
niki.eu oraz w biurze obsługi urzędu przez cały październik. Wy-
pełnioną ankietę można zostawić w biurze obsługi w urzędzie
bądź przesłać drogą e-mailową na adres urzad@duszniki.eu  

Połączenia komunikacyjne Duszniki – Buk 
– Poznań autobusem i pociągiem - ANKIETA
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1 września br. Wójt Roman Boguś uroczyście wręczył akt nadania
stopnia awansu zawodowego nauczycielom mianowanym, za-
trudnionym w szkołach podstawowych w Dusznikach i w Grze-
bienisku oraz w Zespole Przedszkoli w Dusznikach. 

W uroczystości wzięli również udział dyrektorzy tych szkół
- Iwona Liczbańska i Lucyna Krajewska, dyrektor zespołu przed-
szkoli Ewa Tyczyńska oraz kierownik Gminnego Zespołu Oświa-
towego Kamila Szwedek. 
Awans na stopień nauczyciela mianowanego otrzymali:
� ze Szkoły Podstawowej w Dusznikach: nauczyciel wychowania

fizycznego Michał Skrzypczak i nauczyciele edukacji wczes-
noszkolnej Agnieszka Łodyga, Monika Makowska i Lidia Voss-
Pałyga,

� ze Szkoły Podstawowej w Grzebienisku – nauczyciel świetlicy
i wspomagający Karolina Jankowska,

� z Zespołu Przedszkoli w Dusznikach: nauczyciele wychowania

przedszkolnego Izabela Kaźmierczak i Alicja Markiewicz, która
jest również nauczycielem języka angielskiego.

To jednak nie jest jedyny awans nauczycieli z naszych gminnych
szkół. Również 1 września br. awans na najwyższy stopień nau-
czyciela dyplomowanego, nadawany przez Wielkopolskiego Ku-
ratora Oświaty, uzyskali: Izabela Uniejewska (nauczyciel pedagog)
i Mikołaj Małolepszy (nauczyciel wychowania fizycznego) ze
Szkoły Podstawowej w Grzebienisku, Ilona Szwarc (nauczyciel ję-
zyka niemieckiego) i Beata Gotowa (nauczyciel edukacji wczes-
noszkolnej) ze Szkoły Podstawowej w Dusznikach oraz Adrianna
Czelusta – nauczyciel wychowania przedszkolnego ze Szkoły Pod-
stawowej w Sędzinku. 
Pierwszy awans zawodowy nauczyciela kontraktowego, który na-
dawany jest przez dyrektora szkoły, uzyskała również Katarzyna
Chojnacka – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Szkole Pod-
stawowej w Grzebienisku.

Awanse zawodowe
nauczycieli

20 września br. weszły w życie przepisy do-
tyczące tak zwanego dodatku grzewczego.
To kolejne, po dodatku węglowym, jedno-
razowe świadczenie dla gospodarstw do-
mowych.

Dodatek grzewczy przysługuje na: 
- kocioł na paliwo stałe, kominek, kozę,
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pie-
cokuchnię, piec kaflowy zasilane peletem
drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym
rodzajem biomasy, 
- kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem
LPG,
- kocioł olejowy, 
które zostały zgłoszone lub wpisane do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do
dnia 11 sierpnia 2022 r. (a po tym dniu tylko w
przypadku nowo zainstalowanych źródeł ciepła).

UWAGA! 
Dodatek nie przysługuje w przypadku, 
gdy głównym źródłem ciepła jest piec 

na gaz sieciowy!!!
Dodatek grzewczy będzie wypłacony na je-
den adres zamieszkania, a w przypadku, gdy
wnioski na dany adres złoży więcej niż jedno
gospodarstwo domowe, to dodatek zostanie
przyznany temu, który złożył wniosek jako
pierwszy. 
Dodatek grzewczy nie przysługuje gospo-
darstwom domowym, które otrzymały do-
datek węglowy.
Jednorazowe dodatki dla gospodarstw do-
mowych wynoszą:
- 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem
ciepła jest kocioł na pelet drzewny lub inny
rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna ka-
wałkowego

- 1 tys. zł w przypadku głównego źródła ciepła
na drewno kawałkowe,
- 500 zł dla ogrzewania na LPG (gaz w butli
na zewnątrz budynku)
- 2 tys. zł na olej opałowy.
Wnioski o dodatek grzewczy należy składać
w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1,
najpóźniej do 30 listopada 2022 r. Wnioski
będą rozpatrywane w terminie miesiąca od
dnia złożenia w urzędzie.

Dodatek grzewczy - wnioski do 30 listopada

20 września br. weszła w życie ustawa 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
niektórych źródeł ciepła w związku z sy-
tuacją na rynku paliw. Ustawa została
opublikowana 19 września br. w Dzienniku
Ustaw pod pozycją 1967. 

Ustawa wprowadza istotne zmiany do usta-
wy o dodatku węglowym. Zostały doprecy-
zowane kryteria, jakie musi spełniać gospo-
darstwo domowe, by otrzymać dodatek
oraz wprowadzono przepisy umożliwiające
weryfikację prawdziwości danych wskaza-

nych we wniosku o dodatek.
W przypadku, gdy pod jednym adresem
miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż
jedno gospodarstwo domowe, tylko jeden
dodatek węglowy przysługuje dla wszyst-
kich gospodarstw domowych zamiesz-
kujących pod tym adresem. Natomiast w sy-
tuacji, gdy wniosek o wypłatę dodatku
węglowego złożono dla więcej niż jednego
gospodarstwa domowego mających ten
sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek
ten jest przyznawany wnioskodawcy, któ-
ry złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe

wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
Ustawa wydłuża również termin na wypłatę
dodatku węglowego do dwóch miesięcy. Za-
równo już złożone i nierozpatrzone wnioski
o dodatek węglowy, jak i wnioski składane po
19 września br. będą rozpatrywane na no-
wych zasadach. 

Zmiany w zasadach rozpatrywania 
wniosków o dodatek węglowy
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W sobotę 17 września  br. w restauracji „Ma-
libu” w Sękowie odbyła się uroczystość jubi-
leuszy 50, 55, 60, 65 i 70–lecia pożycia
małżeńskiego mieszkańców gminy Duszniki. 

W uroczystości udział wzięli Jubilaci oraz
Wójt Roman Boguś z małżonką, Przewod-
niczący Rady Marek Liszkowski z małżonką,
Zastępca Wójta Tadeusz Zimny z małżonką,
Skarbnik Gminy Justyna Kaczmarczyk 
z małżonkiem, Sekretarz Gminy Danuta Do-

lemba-Parzybut, Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Aleksandra Kubiak i Zastępca Kie-
rownika USC Jacek Lichocki. O oprawę mu-
zyczną zadbał Mirosław Bździel.
Jubilaci obchodzący 50-lecie pożycia małżeń-
skiego otrzymali medale przyznane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, kwiaty,
życzenia i upominki z rąk Wójta i Przewod-

niczącego Rady Gminy. 

Medale otrzymały następujące pary 
obchodzące „Złote Gody”:
- Zofia i Stanisław Bączkowscy z Dusznik
- Marianna i Józef Dolata z Sędzinka
- Henryka i Zenon Hoffa z Dusznik
- Janina i Józef Kabała z Mieścisk

Jubileusze
małżeńskie

w gminie
Duszniki

AKTUALNOŚCI

Anna i Stefan Paluszak 
z Sędzinka

Teresa i Henryk Pilarscy 
z Sękowa

Krystyna i Wacław Ratajczak 
z Dusznik

Irena i Kazimierz Rura 
z Niewierza

Władysława i Marian Koźlińscy 
z Zalesia

Teresa i Józef Kwaśniewscy 
z Grzebieniska

Teresa i Krystian Materak 
z Dusznik

Ewa i Zygmunt Nowak 
z Sędzinka

Elżbieta i Andrzej Kamińscy 
z Grzebieniska

Marianna i Bogdan Kijak 
z Podrzewia

Maria i Ryszard Klorek 
z Dusznik

Barbara i Zbigniew Kowalczyk 
z Ceradza Dolnego

Zofia i Stanisław Bączkowscy 
z Dusznik

Marianna i Józef Dolata 
z Sędzinka

Henryka i Zenon Hoffa 
z Dusznik

Józef Kabała z Dusznik 
z wnuczką
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- Elżbieta i Andrzej Kamińscy z Grzebieniska
- Marianna i Bogdan Kijak z Podrzewia
- Maria i Ryszard Klorek z Dusznik
- Barbara i Zbigniew Kowalczyk z Ceradza 

Dolnego
- Władysława i Marian Koźlinscy z Zalesia
- Teresa i Józef Kwaśniewscy z Grzebieniska
- Teresa i Krystian Materak z Dusznik

- Ewa i Zygmunt Nowak z Sędzinka
- Anna i Stefan Paluszak z Sędzinka
- Teresa i Henryk Pilarscy z Sękowa
- Krystyna i Wacław Ratajczak z Dusznik
- Irena i Kazimierz Rura z Niewierza
- Stefania i Marian Ruta z Grzebieniska
- Jadwiga i Marian Szukała z Niewierza
- Leokadia i Zygmunt Tarka z Dusznik.

Podczas uroczystości świętowano również ju-
bileusze 55, 60, 65 i 70-lecia pożycia małżeń-
skiego. Gratulacje i upominki otrzymały na-
stępujące pary:

55-lecie pożycia małżeńskiego:
- Krystyna i Marian Beszterda z Młynkowa
- Urszula i Kazimierz Beszterda z Dusznik
- Aurelia i Edward Henczke z Sękowa
- Janina i Marian Kaźmierczak z Ceradza 

Dolnego
- Maria i Bronisław Knop z Dusznik
- Urszula i Zbigniew Piechowiak z Sędzinka
- Teresa i Stanisław Szustakiewicz z Chełminka

60-lecie pożycia małżeńskiego:
- Bożena i Stanisław Bajer z Dusznik
- Sabina i Franciszek Flis z Niewierza
- Jadwiga i Stefan Łodyga z Podrzewia
- Maria i Walerian Maćkowiak z Dusznik
- Aleksandra i Stanisław Schulz z Dusznik

65-lecie pożycia małżeńskiego:
- Teresa i Jan Derda z Sędzin
- Stanisława i Czesław Kaczmarek z Dusznik

70-lecie pożycia małżeńskiego
- Marianna i Marian Szwedek z Grzebieniska

Jubilatom gratulujemy i życzymy dalszych lat
wspólnego życia w zdrowiu i miłości!

USC DusznikiStanisława i Czesław Kaczmarek z Dusznik Marian Szwedek z Grzebieniska

Sabina i Franciszek Flis 
z Niewierza

Maria i Walerian Maćkowiak 
z Dusznik

Aleksandra i Stanisław Schulz 
z Dusznik

Teresa i Jan Derda 
z Sędzin

Aurelia i Edward Henczke 
z Sękowa

Janina i Marian Kaźmierczak 
z Ceradza Dolnego

Maria i Bronisław Knop 
z Dusznik

Bożena i Stanisław Bajer 
z Dusznik

Stefania i Marian Ruta 
z Grzebieniska

Leokadia i Zygmunt Tarka 
z Dusznik

Krystyna i Marian Beszterda 
z Młynkowa

Urszula i Kazimierz Beszterda 
z Dusznik

AKTUALNOŚCI
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Przejażdżki bryczką i oryginalnymi autami, także z minionej epo-
ki, wodne tatuaże i tańce przy muzyce, to atrakcje imprezy pod
hasłem GRUNT TO RODZINKA, która odbyła się 15 września br. 

Piknik Rodzinny organizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej
w Dusznikach odbył się już po raz trzeci. Wydarzeniu przyświe-
cał ważny cel integracji podopiecznych WTZ i ich rodzin, a nic bar-
dziej nie łączy ludzi, jak wspólne biesiadowanie. Na społeczność
WTZ i gości czekały smaczne regionalne i jesienne potrawy oraz
słodki poczęstunek. 
Ponadto, uczestnicy Warsztatu mogli zaprezentować swoje umie-
jętności taneczne, wokalne i teatralne. Wśród gości nie zabrakło
Wójta Gminy Duszniki Romana Bogusia i Kierownik GOPS w Dusz-
nikach Karoliny Leszczak. Dziękujemy za przybycie i pomoc w or-
ganizacji rodzicom. Bardzo pomogli nam panowie: Zygmunt Bis-
tuła, Mariusz Lisek, Marcin Zambrzycki, Paweł Kubaczyk i Emil
Wrembel oraz Pan Grzegorz Gmurowski i Pani Izabela Wrembel.
Dziękujemy za wspaniałe atrakcje.

WTZ Duszniki

Piknik Rodzinny WTZ w Dusznikach

INFORMATOR GMINY DUSZNIKIRELACJA Z ...

16 września br. przy okazji zebrania wiejskiego w Za-
krzewku, wójt Roman Boguś uroczyście uhonorował
sołtys Zofię Nizio. 

Pani Zofia już od 40 lat pełni społeczną funkcję
sołtysa wsi. Jest przy tym osobą najdłużej pełniącą
funkcję sołtysa w gminie. Wójt wręczył Jubilatce list
gratulacyjny oraz pamiątkowy upominek z herbem
gminy i kwiaty. 

40 lat sołtysowania 
w Zakrzewku
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Wypełniona po brzegi widownia w sali
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji
Kultury w Dusznikach  to najlepszy dowód
na to, że Stare Dobre Małżeństwo nie-

zmiennie od ponad 30 lat cieszy się nie-
gasnącym zainteresowaniem. 

Sobotni wieczór 10 września był wręcz
ucztą, szczególnie dla miłośników poezji

śpiewanej. Podczas prawie dwugodzinne-
go koncertu artyści pod wodzą Krzysztofa
Myszkowskiego zaprezentowali nie tylko
stare przeboje, ale również utwory z ostat-
nich  krążków. Bo pomimo, iż grupa jest nie-
obecna w mediach, jej muzyki nie prezen-
tują stacje radiowe, a płyt nie kupimy w po-
pularnych sklepach muzycznych, to cały
czas istnieją, tworzą i koncertują.

Stare Dobre Małżeństwo na scenie sali
widowiskowej BPiCAK w Dusznikach

W środowe popołudnie 14 września dusz-
nicka biblioteka miała ogromną przyjemność
gościć Justynę Bednarek, autorkę niezwykle
popularnych wśród dzieci i rodziców histo-
rii, szczególnie entuzjastycznie przyjętej
serii książek o przygodach dziesięciu skar-
petek. 

Ale Justyna Bednarek jest też autorką wie-
lu innych pozycji, np.: „Pięć sprytnych kun”,
„Historie spod podłogi”, „Dusia i Psinek-
świnek”. Pisarka w czasie spotkania odkryła
przed młodymi słuchaczami sekrety swojej
pracy twórczej, opowiedziała o źródłach in-
spiracji i ulubionych postaciach. Pani Justy-
na, romanistka z wykształcenia, pracująca jako
dziennikarka, od dziecka marzyła, aby zostać
pisarką. Przez lata zbierała materiały, pisała

opowiadania, które notorycznie chowała do
szuflady, w obawie przed krytyką. Ale w koń-
cu zdobyła się na odwagę i dzięki temu
możemy cieszyć się cudownymi historiami.
A inspiracją do napisania pierwszej książki
stała się właśnie znaleziona na chodniku, ko-
lorowa skarpetka i to właśnie ona zapo-
czątkowała kochaną przez wszystkich skar-
petkową serię.

Podczas spotkania młodzi słuchacze wyka-
zali się sporą wiedzą z literatury. Dużo en-
tuzjazmu wzbudziły również warsztaty, pod-
czas których dzieci z zaangażowaniem two-
rzyły pacynki ze skarpetek.
Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek
zostało zorganizowane w ramach „Nocy
Bibliotek”.

Zakończenie lata w Grzebienisku
W sobotę 3 września br. sołtys i Rada sołecka Grzebieniska zorganizowali dla miesz-
kańców zabawę taneczną na zakończenie lata. Impreza odbyła się w miejscowym
parku, o oprawę muzyczną zadbał DJ MK. Zabawę sfinansowano ze środków 
funduszu sołeckiego. 

SKARPETKOWE SPOTKANIE Z JUSTYNĄ BEDNAREK
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Ogromna moc atrakcji czekała na uczest-
ników WTZ Duszniki w popularnym ku-
rorcie nadmorskim Międzyzdroje. To właś-
nie tam pojechali na wycieczkę w pierw-
szym dniu września. Międzyzdroje przy-
witały ich ładną, choć wietrzną pogodą, co
najbardziej mogli odczuć spacerując po
molo. 

Odwiedzili także tamtejsze oceanarium.
Mieli okazję zachwycić się urokiem nad-

morskich uliczek, przemierzając je kolejką tu-
rystyczną. Dużo radości sprawił nie-
pełnosprawnym pobyt na plaży i spacer po
promenadzie. Dotarli także do Alei Gwiazd,
gdzie mogli przyłożyć dłonie do odcisków,
które zostawili ci znani i popularni. Ciekawą
atrakcją było zwiedzanie Muzeum Figur
Woskowych. Tu pozowali do zdjęć 
z woskowymi postaciami znanymi z fil-
mów, historii, a nawet bajek.

Międzyzdroje i ich atrakcje 

W sierpniu Warsztat Terapii Zajęciowej
w Dusznikach gościł Pana Tomasza Dra-
ba - Mistrza Świata, Europy i Polski we
fryzjerstwie. 

Uczestnicy mogli wysłuchać wspaniałego
gościa, poznać jego historię i tajniki zawodu
fryzjera. Można też było podejrzeć Pana

Tomka przy pracy, bowiem dwie chętne oso-
by zostały obsłużone przez tego znakomitego
fryzjera.

W piątek 16 września br. w sali wido-
wiskowej BPiCAK w Dusznikach wy-
stąpił Kabaret Czesuaf prezentując
zgromadzonej publiczności swój naj-
nowszy program kabaretowy - "Skan-
dal!".

Wbrew tytułowi, obyło się bez skan-
dalu. Przezabawne historie, intrygujące
postaci, nieoczekiwane rozwiązania, 
a to wszystko osadzone w naszej co-
dziennej rzeczywistości. Dwóch przy-
stojnych mężczyzn i piękna i energicz-
na blondynka z dużym wdziękiem pre-
zentowali swoje numery. Była to blisko
dwugodzinna rozrywka na wysokim
poziomie.

"Skandal" 
w wykonaniu 

Kabaretu Czesuaf

Mistrz fryzjerstwa w WTZ w Dusznikach 
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Niedziela 18 września br. należała na
ścieżce edukacyjnej Zalesie do wyjątko-
wych. Po dwóch latach pandemicznej
przerwy, Stowarzyszenie Gród Zalesie
ponownie zaprosiło do uczestnictwa 
w Wiecu Zaleskim. 

Wiec Zaleski to cykliczne wydarzenie upo-
wszechniające związki kulturowe z pra-
dawną Słowiańszczyzną. Nieprzypadkowo
organizowane jest w pobliżu jednego 
z ważniejszych świąt w kalendarzu słowiań-
skich plemion - święta równonocy jesien-
nej oraz w czasie Europejskich Dni Dzie-
dzictwa. Wprawdzie pogoda niedzielnego
poranka nie należała do zachęcających do
plenerowej aktywności ze względu na za-
chmurzenie, opady deszczu i ziąb, lecz
nieustraszeni Wiecowi Goście nie zawied-
li i przybyli! Dla goszczących na Wiecu po
raz pierwszy Organizatorzy przygotowali
zwiedzanie "klejnotu w koronie" zaleskiej
ścieżki czyli wczesnośredniowiecznego
słowiańskiego grodziska w towarzystwie
przewodniczki. Opowieści słowiańskie roz-
toczone sugestywnie przez Szymona Gó-
ralczyka z Karawany Opowieści przy wtó-

rze niezwykłego instrumentarium w na-
miotowej przestrzeni przeniosły i dzieci i do-
rosłych do świata bajkowo-mitycznego.
Było i śmiesznie i strasznie, a Południca i Ra-
dunica - postacie rodem z demonologii
słowiańskiej zafascynowały wielu słuchaczy.
Losowanie fantów od Partnera wydarzenia
- Nadleśnictwa Grodzisk - wywołało falę 
uśmiechów na twarzach obdarowanych.
Uczestnicy 7. edycji Wiecu chętnie częs-
towali się przy ognisku przygotowanymi
własnoręcznie przez Członkinie Stowarzy-
szenia Gród Zalesie potrawami na-
wiązującymi do tradycji średniowiecznej
kuchni słowiańskiej - była m.in. polewka
grzybowa, kasza jaglana z owocami, pęczak
z makiem, soczewica z cebulą, podpłomy-
ki z białym serem, konfitura z czarnego bzu,
napar z kwiatów lipy i ogórki w miodzie. 
Takie wydarzenia jak Wiec tworzą prze-
strzeń do dzielenia się fascynacją nie-
zwykłym i wyjątkowym miejscem, jakim jest
grodzisko Sędzinko-Zalesie i jego okolica
oraz kulturowymi tropami, jakie w dzisiej-
szej rzeczywistości prowadzą ku dziedzic-
twu Słowiańszczyzny. 

To było dobre spotkanie - ciekawe rozmo-
wy, świetni ludzie, pozytywny klimat i ge-
nius loci. Wydarzenie zostało sfinansowa-
ne przez Gminę Duszniki. Na kolejny Wiec
zapraszamy za rok!

Stowarzyszenie Gród Zalesie
Fot. Oliwia Kaczmarek

Mieszkaniec, który jako pierwszy prześle pra-
widłową informację na temat miejsca/obiek-
tu na fotografii, otrzyma od redakcji upo-
minek. 

Przypominamy jednocześnie, że ele-ktro-
niczne wydanie Informatora jest zamiesz-
czane na stronie duszniki.esamorzad24.pl.
Odpowiedzi z określeniem miejscowości

albo bliskości jakiegoś charakterystycznego
miejsca lub punktu na mapie gminy należy
przesłać na adres e-mail redakcji: informa-
tor@duszniki.eu

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

Czy znasz to miejsce? Fotografie z gminy - rozwiąż zagadkę

Rozwiązanie zagadki z 76. wydania Informatora

Fotografia przedstawiała dzwonnicę przy kościele parafialnym w Sędzinach.

Pierwszą prawidłową odpowiedź przesłał Paweł Henicz z Dusznik. Gratulujemy 
i dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy przesyłali odpowiedzi. 

7. Wiec Zaleski
KONKURS


