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INFORMATOR GMINY DUSZNIKI

W 80. numerze Informatora…
Wraz z rozpoczęciem nowego roku, stajemy w obliczu nowych zadań
i wyzwań. Początek roku to moment, w którym zaczynamy snuć nowe
plany na przyszłe tygodnie i miesiące, a może nawet na dalszą przy-
szłość. W samorządzie to czas bardzo intensywnych prac. Trzeba bo-
wiem rozliczyć ubiegły rok, zakończyć stary budżet i rozpocząć to, co
zostało zaplanowane w aktualnym roku.  

W Aktualnościach przygotowaliśmy dla mieszkańców kilka ważnych
informacji, między innymi o zakończonych inwestycjach i modyfika-
cji rozkładu jazdy autobusów w 2023 roku. Przypominamy również
o terminie składania wniosków o stypendia dla uzdolnionych uczniów.
Termin ten upływa ostatniego dnia semestru, tj. 27 stycznia br. 

30 stycznia br. rozpoczną się ferie zimowe dla uczniów. Po pięciu mie-
siącach nauki, dzieci i młodzież będą miały chwilę wytchnienia i od-
poczynku. Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusz-
nikach przygotowała dla nich ofertę kulturalną ze spektaklem, warsz-

tatami plastycznymi i seansami kinowymi. Wszystkich chętnych za-
praszamy do zapisania się na zajęcia. Szczegóły znajdują się na plakacie
na str. 7 Informatora. 

W niedzielę 29 stycznia odbędzie się kolejny, 31. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszystkich mieszkańców wspierających
WOŚP zapraszamy o godzinie 16.00 do sali widowiskowej w Dusz-
nikach, gdzie będzie można wziąć udział w licytacjach darów oraz obej-
rzeć występy artystyczne. Impreza zakończy się o 20.00 tradycyjnym
światełkiem do nieba. Czytelników, którzy chcieliby wesprzeć Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy, zachęcamy również do zasilenia 
puszek w Urzędzie Gminy Duszniki i dusznickiej bibliotece. 

Zachęcamy również do obejrzenia relacji z licznych wydarzeń, które
miały miejsce w grudniu ubiegłego roku. Większość z nich była związa-
na z Bożym Narodzeniem, dlatego na chwilę jeszcze pozwoli nam to
poczuć świąteczny klimat.  

Zapraszamy do lektury.  
Redakcja

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH 
I SEGREGOWANYCH NA TERENIE GMINY DUSZNIKI W STYCZNIU I LUTYM 2023

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 

13 stycznia, 3 i 24 lutego (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 

24 stycznia, 14 lutego (wtorek)

Podrzewie, Chełminko
19 stycznia, 9 lutego (czwartek) 
(odpady selektywne w workach nie zostaną
odebrane 9 lutego tylko 10 lutego (piątek) 

Grzebienisko, Mieściska 18 stycznia, 8 lutego (środa)

Brzoza, Ceradz Dolny, Grodziszczko 25 stycznia, 15 lutego (środa)

Sędzinko, Sędziny, Zakrzewko, Zalesie 27 stycznia, 17 lutego (piątek)

Sękowo, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna
11 stycznia (środa), 2 i 23 lutego (czwartek) 
(odpady selektywne w workach nie zostaną
odebrane 2 lutego tylko 6 lutego 
(poniedziałek)

Niewierz, Wierzeja, Wilkowo, Sarbia 30 stycznia, 20 lutego (poniedziałek)

Obecna umowa gminy na odbiór odpadów komunalnych
od mieszkańców z firmą PUK TRANS-KOM sp. z o.o. 
potrwa do końca lutego 2023 r. 

Poniżej przekazujemy harmonogram na styczeń i luty 
2023 r. Nowy harmonogram zostanie przekazany miesz-
kańcom po podpisaniu nowej umowy na odbiór odpadów. 

Redakcja: Emilia Gogołkiewicz-Kołecka (redaktor naczelna).
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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Od 1 lutego 2022 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 24,00 zł miesięcznie od każde-
go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bio-
odpady 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

Uwaga!
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28 grudnia ubiegłego roku na 72. sesji Rada
Gminy Duszniki uchwaliła budżet Gminy
Duszniki na kolejny rok. Była to jedna z naj-
ważniejszych sesji w roku, bowiem gminny
budżet to podstawowy dokument i jedno-
cześnie narzędzie dla prawidłowego funk-
cjonowania i rozwoju gminy. Uchwała
budżetowa została podjęta jednomyślnie,
głosami wszystkich obecnych na sesji rad-
nych (14 głosów „za”).

W budżecie gminy na 2023 r. dochody zos-
tały zaplanowane na kwotę 43 mln 912 tys.
zł, a wydatki na 52 mln 524 tys. zł. Deficyt
w kwocie 8 mln 611 tys. zł zostanie pokryty
ze środków, które pozostały z rozliczenia
ubiegłorocznego budżetu (3 mln 788 tys. zł),
z pożyczek i kredytów (4 mln 551 tys. zł)
oraz innych rozliczeń przychodów i dotacji
(272 tys.). Na inwestycje w tym roku gmi-
na zamierza przeznaczyć 12 mln zł, a na za-
dania w ramach funduszu sołeckiego 597
tys. zł.       

W ubiegłym, 2022 roku Rada Gminy Dusz-
niki obradowała na 20 sesjach, w tym 
6 zwołanych w trybie nadzwyczajnym. Rad-
ni podjęli na nich w sumie 107 uchwał. 
Dotyczyły one różnych spraw związanych 

z funkcjonowaniem samorządu, jak choćby
bieżących zmian wprowadzanych w budżecie
gminy, bezpieczeństwa i straży pożarnych, na-
zewnictwa ulic, sporządzania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego,
zarządzania nieruchomościami gminnymi,
ochrony środowiska czy udzielania dotacji na
realizację zadań publicznych. Treść podjętych
przez Radę uchwał jest publikowana w Biu-
letynie Informacji Publicznej – urzędowej stro-
nie internetowej, na której umieszcza się pub-
licznie dostępne dokumenty z prac Rady Gmi-
ny Duszniki i urzędu. Adres strony to bip.dusz-
niki.eu.   

Oprócz udziału w sesji, radni pracowali rów-
nież w pięciu komisjach stałych Rady. Komisje
te zwołują swoje posiedzenia zgodnie 
z ustalonym planem pracy, albo w związku 

z różnymi zadaniami i sprawami dotyczący-
mi działalności Rady. Część posiedzeń komisje
odbywają wspólnie. Ma to miejsce szcze-
gólnie wtedy, kiedy pewne kwestie dotyczą
zadań więcej niż jednej komisji oraz w celu
omówienia projektów uchwał kierowanych
na sesję Rady Gminy Duszniki.

W 2022 roku odbyły się w sumie 53 posie-
dzenia, w tym 16 posiedzeń wspólnych
wszystkich komisji oraz 27 posiedzeń 
poszczególnych komisji. Komisja Rewizyjna
samodzielnie odbyła 3 posiedzenia, Komis-
ja Rolnictwa i Budżetu - 4 posiedzenia, 
Komisja Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego - 12 posiedzeń, Komisja 
Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
– 5 posiedzeń, a Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji – 3 posiedzenia. 

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 zawie-
rających dane osobowe osób fizycznych. 

INFORMACJA - dyżury Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady Gminy Duszniki przyjmuje mieszkańców 

w sprawach skarg, wniosków i petycji 
w każdy wtorek od 14.00 do 15.30 

w Urzędzie Gminy w Dusznikach, przy ul. Sportowej 1.

Z prac Rady Gminy

Budżet na 2023 r. i prace Rady 
Gminy Duszniki w 2022 r.
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Od lipca do listopada ubie-
głego roku trwała przebudo-
wa drogi - ulicy Stawnej 
w Dusznikach. W ramach tej
inwestycji wykonana została
nowa nawierzchnia jezdni 
z kostki brukowej oraz zato-
ki parkingowe i chodnik. 

Wykonano również odwod-
nienie nowej drogi - kanaliza-
cję deszczową. Wykonawcą
robót była firma RENOMEX
z Dusznik, a ich koszt zgodnie
z umową wyniósł 1 472 877 zł.
Gmina otrzymała dofinanso-
wanie na realizację tego zada-
nia z Rządowego Funduszu
Dróg w kwocie 667 597,15 zł.

Nowa inwestycja 
w Dusznikach - ulica Stawna

Dusznicki mural 
na medalu 
„IV Ultramaratonu 
Generała Józefa 
Dowbora Muśnickiego”
W 103. rocznicę wybuchu Powstania
Wielkopolskiego ulicami Dusznik prze-
biegli ultramaratończycy w biegu "103
kilometry dla Generała", zorganizowa-
nego przez Towarzystwo Pamięci 
Generała Józefa Dowbora Muśnickie-
go w Lusowie. 

Bieg miał na celu uczczenie pamięci 
Generała i Powstańców Wielkopolskich
oraz pokazanie miejsc, w których usy-
tuowane są obiekty, pomniki, ciekawe
murale lub obeliski poświęcone 
Powstańcom. 

Biegacze zatrzymali się wtedy przy mu-
ralu powstańczym namalowanym 
w setną rocznicę Powstania na ścianie
Szkoły Podstawowej w Dusznikach. Mu-
ral ten stał się motywem przewodnim na-
stępnego biegu - „IV Ultramaratonu 
Generała Józefa Dowbora Muśnickiego
104 km na 104-tą rocznicę wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego”, który roz-
począł się 27 grudnia ubiegłego roku 
w Lusowie. Nagrodą w biegu były medale
i dyplomy z dusznickim muralem.

W podziękowaniu za możliwość umiesz-
czenia muralu na medalu, organizatorzy
biegu przekazali pracownikom urzędu pa-
miątkowy medal i podziękowania.
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Gmina Duszniki uzyskała dofinansowanie na
realizację zadania „Modernizacja pomiesz-
czeń Biblioteki Publicznej i Centrum Ani-
macji Kultury w Dusznikach” w ramach
Programu „Kulisy Kultury” Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Wielkopol-
skiego.

Zadanie obejmowało od-
nowienie pomieszczeń
stanowiących zaplecze
socjalne dla gwiazd i goś-
ci dusznickiego centrum
kultury. W ramach tej
inwestycji wyremonto-
wano dwie garderoby,
dwie łazienki i korytarz. Prace obejmowały
malowanie ścian i sufitów, położenie nowej

okładziny podłogowej z płytek ceramicznych,
wymianę stolarki drzwiowej i osprzętu elek-
trycznego. Remont wykonała firma REMSTAL
z Dusznik, a jego koszt zgodnie z umową wy-
niósł 159 898 zł. 

Na realizację tego zada-
nia gmina otrzymała do-
finansowanie z budżetu
Województwa Wielko-
polskiego w ramach pro-
gramu „Kulisy kultury” 
w kwocie 70 000 zł.

Dofinansowanie z programu
"Kulisy Kultury"

W porozumieniu ze Związkiem Powia-
towo-Gminnym Wielkopolski Transport
Regionalny została podjęta decyzja o za-
wieszeniu od 1 stycznia 2023 roku
połączeń komunikacji autobusowej na li-
nii nr 332 relacji Duszniki – Dworzec Ko-
lejowy w Buku. Decyzja ta wynika 
z bardzo małego zainteresowania miesz-
kańców tym połączeniem. 

Połączenie zostało uruchomione w 2022
r. na wniosek mieszkańców oraz dzięki
uzyskanemu dofinansowaniu z Funduszu
Rozwoju Przewozów Autobusowych. 

Linia nr 332  miała w 2022 roku najniższe
obłożenie spośród wszystkich linii funk-
cjonujących na terenie gminy Duszniki.  

Modyfikacja rozkładu jazdy autobusów w 2023 r.
– zawieszenie połączeń z dworcem kolejowym w Buku

Do piątku 27 stycznia br. do godz. 15.00
można składać wnioski o Stypendium Wój-
ta Gminy Duszniki. Nagroda jest przyzna-
wana uzdolnionym uczniom szkół podsta-
wowych w Dusznikach, Grzebienisku
i Sędzinku za wysokie osiągnięcia w nauce
– wysoką średnią ocen lub wysokie 
miejsca w olimpiadach i konkursach.

Regulamin przyznawania stypendiów oraz
formularz wniosku są dostępne na stronie in-
ternetowej www.duszniki.eu w zakładce
„Strefa Mieszkańca” oraz w sekretariatach
szkół. 

Wypełnione i podpisane wnioski wraz z ko-
pią dokumentu poświadczającego uzyskaną
średnią lub miejsce w olimpiadzie/konkursie
należy składać w Urzędzie Gminy Duszniki 
w Biurze Obsługi Interesantów lub w sekre-
tariacie szkoły ucznia. W przypadku złożenia
wniosku w sekretariacie szkoły, potwier-
dzenia uzyskanej średniej dokonuje dyrektor
szkoły.   

Przypominamy o konieczności wpisania nu-
meru konta bankowego ucznia lub opieku-
na prawnego, na które ma zostać przelane
stypendium!!!

Uzdolnieni uczniowie
z wysoką średnią ocen
mogą składać wnioski

o stypendium

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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W piątkowy wieczór 16 grudnia salę widowiskową BPiCAK w Dusz-
nikach wypełniły dźwięki tradycyjnych polskich kolęd oraz piose-
nek świątecznych. 

Do świata pełnego radości i świątecznego wytchnienia zabrał licznie

zgromadzoną publiczność Łukasz Zagrobelny – wokalista i aktor mu-
sicalowy. W tym wyjątkowym i nastrojowym koncercie można było
usłyszeć między innymi kolędy Cicha noc, Pójdźmy wszyscy do sta-
jenki, Przybieżeli do Betlejem oraz standardy świąteczne Christmas Time
czy Merry Christmas Everyone.

Świąteczny koncert Łukasza Zagrobelnego

Zespół Podrzewianka przygotował 
dla mieszkańców Podrzewia świąteczno
-noworoczną niespodziankę. 

W czwartek 29 grudnia ubiegłego roku pa-
nie odwiedziły ze słodkimi upominkami 
i świątecznymi stroikami najstarszych miesz-
kańców wsi, a potem przygotowały otwar-
te dla wszystkich spotkanie przy kawie i cias-
tku w świetlicy wiejskiej. Podrzewianka
przygotowała również dla zebranych mu-
zyczne przedstawienie. 

W spotkaniu uczestniczył wójt Roman
Boguś i radny Podrzewia Andrzej Daniel-
czak.  

Podrzewianka świątecznie 
dla mieszkańców Podrzewia
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W grudniu dusznicka biblioteka przygotowała dla mieszkańców
świąteczne warsztaty. 

14 grudnia podczas warsztatów rękodzielniczych ich uczestnicy
tworzyli własnoręcznie bożonarodzeniową dekorację. Pod okiem
instruktora powstawały "zakręcone”, ekologiczne choinki ze sznu-

rka i różnorodnych ozdób. Uczestniczki spędziły miło czas i świe-
tnie się bawiły. 
Ozdabianie pierników okazało się równie wyśmienitą zabawą. Do
takiej zabawy biblioteka zaprosiła 21 grudnia najmłodszych. Do dys-
pozycji małych „cukierników” poza piernikami były kolorowe po-
sypki oraz lukier. Było słodko, pysznie i świątecznie.  

Choinkowo-piernikowy zawrót głowy

Grudniowe spotkania zespołów, stowa-
rzyszeń i organizacji społecznych są już tra-
dycją w Gminie Duszniki. 

Przedświąteczny okres od zawsze obfito-
wał we wspólne wigilie, które są okazją nie
tylko do przekazania sobie życzeń, ale
również do podsumowania całorocznej

działalności. Okres pandemii wszystkich nas
zmusił do unikania spotkań w większym gro-
nie, ale w tym roku wiele osób z radością
wróciło do kultywowania tradycji świątecz-
nych spotkań.

15 grudnia swoje spotkanie świąteczne zor-
ganizował zespół Duszniczanka. Zapro-
szenie Duszniczanek przyjęły wspierające
je osoby, w tym przedstawiciele samorządu:
Wójt Roman Boguś, Przewodniczący Rady
Marek Liszkowski, radny Paweł Henicz,
Przewodniczący Rady Powiatu Radosław
Łanoszka oraz Dyrektor BPiCAK Piotr
Przewoźny. Wszyscy składali sobie życze-
nia świąteczne przekazując symboliczne
światełko.

Świąteczne spotkanie 
Duszniczanki
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27 grudnia br. obchodziliśmy 104. rocznicę
wybuchu Powstania Wielkopolskiego i usta-
nowiony rok temu Narodowy Dzień Zwy-
cięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Z tej okazji delegacje samorządu gminnego,
instytucji 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, delegacje radnych i sołtysów,
druhowie jednostek Ochotniczej Straży Pożar-
nej i Zarządu Gminnego, uczniowie i nau-
czyciele Szkoły Podstawowej w Dusznikach
i Sędzinku oraz delegacje Młodzieżowej Rady
Gminy Duszniki, Towarzystwa Miłośników
Ziemi Dusznickiej, Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej i Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej. Wiązanki delegacji odbierali i układa-
li pod tablicą absolwenci dusznickiej szkoły,
a obecnie uczniowie szkoły średniej mudu-
rowej.    
Zebrani na uroczystości wysłuchali rysu his-
torycznego Powstania Wielkopolskiego,
przedstawionego przez uczennice dusznickiej
szkoły, wspomnienia o powstańcach przy-
gotowanego przez Prezesa Towarzystwa
Miłośników Ziemi Dusznickiej, a następnie
wspólnie odśpiewali hymn i pieśń powstańczą.  
Uroczystość ta była również okazją do za-
prezentowania nowego masztu na flagę pań-
stwową, który znajduje się na skwerze, kilka

metrów od pamiątkowej tablicy. Maszt zos-
tał sfinansowany z projektu „Pod biało-czer-
woną” pod honorowym patronatem Prezesa
Rady Ministrów. 

104. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia przypada 104. rocznica Po-
wstania Wielkopolskiego. Z tej okazji Wójt
Gminy Roman Boguś uczcił pamięć Po-
wstańców Wielkopolskich, w tym swoich
poprzedników na urzędzie włodarza gmi-
ny. 

Wspólnie z Jackiem Lichockim, prezesem To-
warzystwa Miłośników Ziemi Dusznickiej,
złożył wiązanki kwiatów i znicze na grobach

Czesława Huberta oraz Stanisława Lasow-
skiego, którego nagrobek odnowiono dzię-
ki funduszom z budżetu gminy i Fundacji Or-
len. Kwiaty złożono również na mogile 
ks. Teofila Poprawskiego, posła na Sejm
Dzielnicowy, oraz poległych w powstaniu
mieszkańców spoczywających na wilczyńskim
cmentarzu. Mogiły powstańców odwiedziła
też grupa wolontariuszy z dusznickiej szkoły
z opiekunką Agnieszką Pustkowiak.

Uczczenie pamięci bohaterów Powstania Wielkopolskiego

INFORMATOR GMINY DUSZNIKI RELACJA Z ...
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12 grudnia uczniowie klas drugich dusznickiej podstawówki uda-
li się na wycieczkę do fabryki bombek w Gnieźnie. 

Wycieczka miała na celu poznanie procesu wytwarzania tych naj-
popularniejszych ozdób choinkowych. Uczniowie mieli okazję zo-

baczyć jak się wytwarza, posrebrza i maluje bombki. Prawdziwą
gratką dla nich były zajęcia własnoręcznego ozdabiania swoich bom-
bek.

Zdjęcia ze strony SP Duszniki spduszniki.net

WYCIECZKA DO FABRYKI BOMBEK

20 grudnia ubiegłego roku odbyły się Jasełka Filii Szkoły 
Podstawowej w Podrzewiu. Uczniowie wraz z nauczycielkami
przygotowali spektakl świąteczny dla rodziców i zaproszonych
gości.  

Dzieci miały również prezen-
ty dla wszystkich obecnych na
jasełkach - własnoręcznie
przygotowane bombki na
choinkę. Spotkanie odbyło
się w sali wiejskiej w Podrze-
wiu. Wśród zaproszonych
gości był wójt Roman Boguś,
sołtys Joanna Zimna, dyrektor
szkoły podstawowej Iwona Liczbańska oraz wicedyrektorzy Mi-
rosława Filipiak i Marietta Starosta-Cicha.

Jasełka w Podrzewiu
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Aura za oknem zdecydowanie wpasowała się
w grudniowy kalendarz wydarzeń kulturalnych. 

Zimową scenografią oraz kolorowymi kostiu-
mami, aktorzy z grupy KRAK-ART z Krakowa
wprowadzili młodych widzów i ich bliskich 
w baśniowy świat. 7 grudnia na scenie sali wi-
dowiskowej BPiCAK w Dusznikach została za-
prezentowana jedna z najbardziej znanych baś-
ni H.Ch. Andersena - „Królowa Śniegu”. Inte-
raktywne przedstawienie niosło ze sobą
przesłanie, że siła dobra, przyjaźni i miłości po-
konuje wszelkie trudności. Było energetycznie,
klimatycznie i edukacyjnie.

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

Przypominamy jednocześnie, że elektro-
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 
upominkowy gadżetów promujących 
gminę.  

Czy znasz to miejsce? Fotografie z gminy - rozwiąż zagadkę

Rozwiązanie zagadki z 79. wydania Informatora
Fotografia przedstawiała przydrożny krzyż na końcu wsi Niewierz przy drodze 
na Brody.

Pierwszą prawidłową odpowiedź przesłała Zofia Przysiecka z Dusznik. Gratulujemy
i dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy przesyłali odpowiedzi. 

"Królowa Śniegu" 
- spektakl teatralny dla dzieci


