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jarmark.duszniki.pl

Wirtualny Jarmark

By jednak tradycja była kontynu-
owana Jarmark przenosi się do 
internetu. Na specjalnie przygo-
towanej stronie www.jarmark.
duszniki.pl duszniccy przedsię-
biorcy będą mogli prezentować 
swoje wyroby i usługi. Dzięki temu 

każdy będzie miał szansę zaopa-
trzyć się m.in.: w świąteczne ozdo-
by, kartki, ręcznie wykonane upo-
minki, ciasta i różne przysmaki. Na 
stronie jarmarku będzie można 
znaleźć także informacje odnośnie 
zapakowania produktów na pre-

zent, oraz o możliwości ich dostar-
czenia. Świąteczny Jarmark rusza 
4 grudnia 2020 r. Serdecznie za-
chęcamy przedsiębiorców, także 
tych spoza „branż świątecznych” 
do zgłaszania swoich produktów, 
a wszystkich mieszkańców do za-

kupu ich produktów – dzięki temu 
macie możliwość zaopatrzyć sie-
bie oraz bliskich w wyjątkowe po-
darki, a przy okazji wesprzeć lo-
kalny biznes.

W tym roku niestety nie będziemy mogli spotkać się wspólnie na dusznickim Rynku,
podczas tradycyjnego już Jarmarku Bożonarodzeniowego. 
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Zasady zamawiania wędlin:
Zamówienia minimum 1 kg
składane do każdego poniedziałku,
do godz . 14:00
Odbiór w sobotę, niedzielę (do uzgod-
nienia) po godzinie 16:00

Kiełbasa swojska krucha – 35 zł/kg
Kiełbasa swojska jałowcowa – 35 zł/kg
Szynka swojska – 35 zł/kg
Baleron – 38 zł/kg
Polędwica łososiowa – 42 zł/kg
Polędwica sopocka – 38 zł/kg
Boczek wędzony – 38 zł/kg
Boczek parzony – 38 zł/kg
Słonina wędzona – 18 zł/kg
Pstrąg wędzony – 20 zł/szt
Ser mozarella wędzony – 15 zł/szt
Ser twarogowy wędzony – 10 zł/szt 

Zasady zamawiania ciast:
Zamówienia składany minimum na 1 kg 
ciasta, minimum 3 dni przed odbiorem. 

Sernik mango – 38 zł/kg
Sernik waniliowy – 35 zł/kg
Makowiec – 30 zł/kg
Gwiazda makowa – 40 zł/szt
Ciasto kora dębu – 40 zł/kg
Brownie bezglutenowe – 55 zł/szt
Mus żółty ser – 30 zł/szt
Torcik Red Velvet – 80 zł/szt  

Kontakt:
Agnieszka Bajor
tel. 501 336 467 

Torcik Red Velvet. Cena za sztukę. Mus Żółty Ser. Cena za sztukę.

Agnieszka
Bajor

35 zł

80 zł
30 zł

35 zł

Swojska kiełbasa krucha lub jałowcowa. Cena za 1 kg.Swojska wędliny już od 35 zł za kilogram.
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Tegoroczne święta szczególnie zasłu-
gują na wyjątkowy, świąteczny na-
strój duchowy, smakowy, podarunko-
wy i takie właśnie są nasze produkty.

Chcemy Tobie, wirtualny gościu naszej 
restauracji zaoferować nastrojowe, 
przepyszne piernikowe domki i choinki 
w całości jadalne. Nasze wypieki oparte 
są na starych recepturach, miodzie i 
przyprawach korzennych. Posiadają 
długi termin przydatności do spożycia i 
dlatego idealnie nadają się na prezent 
gwiazdkowy, są też niezwykle nastrojo-
wą świąteczną dekoracją stołu. Chętnie 
przygotujemy na zamówienie domowe 
wypieki. Zapraszam do zakupu i życzy-
my wszystkim Wesołych Świąt! 

Kontakt:
Restauracja Czarny Staw
tel. 663 696 678
restauracjaczarnystaw@gmail.com

Oferujemy piernikową chatkę i choinki w dwóch rozmiarach.
Piernikowa chatka (20 x 20 x 17 cm) – 99,00 zł.
Piernikowa chatka (9 x 20 x 17 cm) – 69,00 zł.

Choinka z piernika (15 cm) – 17,00 zł.

Polecamy także miody naturalne które są podstawą naszych pierników.
Miód lipowy – 40,00 zł.

Miód wielokwiatowy – 45,00 zł.

od 17 zł
do 99 zł

od
 4

0 
zł

do
 4

5 
zł

Hotel Werona w Dusznikach Zdroju 
prowadzi sprzedaż uszek i pierogów.

Pierogi z kapustą i grzybami – 35 zł/kg
Uszka z grzybami – 40 zł/kg

Kontakt:
Hotel Werona
tel. 74 811 62 30

35
 zł

wszystkie oferty sprawdź na jarmark.duszniki.pl

40 zł
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Oferuję ozdoby świąteczne oraz duży 
asortyment produktów, które idealnie 
pasują na prezenty.

Ceny produktow od 5 zł.
Zapraszam do sklepu w Dusznikach-
-Zdroju przy ul.Mickiewicza 3  

Kontakt:
Krystyna Cieślak
tel. 880 623 636
mariola1951@op.pl  

Krystyna
Cieślak od 5 zł

Wykonuję ozdoby świąteczne ręcznie. 
Większość z naturalnych produktów.

Stroiki pięknie wyglądają na wigilinym 
stole zaś Wianki świetnie nadają się na 
drzwi, nad kominek czy na ścianę.
Ceny są różne zależy od wielkości
i urozmaicenia ozdób.

Zbieram zamówienia na stroiki
z żywej choinki.
Ceny:
Stroiki od 25 do 50 zł 
Wianki od 25 do 50 zł 
Choinki od 10 do 30 zł 

Kontakt:
Renata Kanarska
tel. 603 104 889

Renata
Kanarska

Wianki w cenach od 25 do 50 zł Stroiki w cenach od 25 do 50 zł

od 25 zł
do 50 zł

od 25 zł

do 50 zł
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wszystkie oferty sprawdź na jarmark.duszniki.pl

Kwiaciarnia Pod Okienkiem zaprasza 
do zakupu kwiatów i ozdób świątecz-
nych. 

Zapewniamy, że każde indywidualne za-
mówienie tworzymy jedynie z najśwież-
szych i najwyższej jakości kwiatów oraz
produktów. W naszej ofercie znajdziecie 
Państwo bukiety, kwiaty cięte, kompo-
zycje kwiatowe, świąteczne dekoracje 
i kwiatowe aranżacje wnętrz, wieńce i 
artystyczne pakowanie prezentów.

Kontakt:
Kwiaciarnia "Pod Okienkiem"
ul. Krótka 13, 57-340 Duszniki-Zdrój
tel. 74 866 02 79
www.pod-okienkiem.pl

Nie masz pomysłu na prezent?
Kup voucher na usługę fryzjerską do 
salonu Rach-Ciach ul. Rynek 3/1A, 
Duszniki-Zdrój. 

To oryginalny upominek, który na długo 
zapisze się w pamięci. Zapraszam na 
strzyżenie męskie, damskie i dziecięce, 
koloryzacje, saunę ozonową, botoks na 
włosy oraz bomby witaminowe Loreal.

Odbior Vouchera w salonie,
a także możliwa wysyłka 

Kontakt:
Katarzyna Bielańska
Salon fryzjerski Rach-Ciach
tel. 534 542 445
kasia@rachciach.net

od 50 zł
do 200 zł
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wszystkie oferty sprawdź na jarmark.duszniki.pl

Koszulka MKS Pogoń Duszniki-Zdrój.

Dostępna we wszystkich rozmiarach. 
Kolorystyka jak na zdjęciu. Możliwość 
nadrukowania nazwiska, imienia lub 
pseudonimu na plecach. Koszulka 
wykonana z poliestru, nadruk techniką 
sublimacyjną.

Możliwość wysyłki,
zapakowania na prezent
oraz płatności przelewem.

 
Kontakt:
Paweł Skok
MKS Pogoń Duszniki-Zdrój
tel. 665 878 855
as_skoku@wp.pl 75 zł

30 zł

25
 zł

od 30 zł

Proporczyk klubowy. Dostępne rozmiary: 
 Rozmiar M: 19cm (szerokość) x 25cm (wysokość) cena 30 zł 

 Rozmiar XL: 25cm (szerokość) x 40cm (wysokość) cena 40 zł

Kubek z herbem klubu.

Szalik kibica.
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Muzeum Papiernictwa zachęca
do zakupu ręcznie wykonanych
ozdób świątecznych, które zostały
wykonane w czerpalni ponad
czterystuletniego młyna papiernicze-
go w Dusznikach-Zdroju.

Kontakt:
Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach-Zdroju
ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki-Zdrój
tel. 74 862 74 00

Produkty dostępne są
w oficjalnym sklepie internetowy
Muzeum
https://papieryczerpane.pl/

60 zł
15 zł

8 zł



9JARMARK BOŻONARODZENIOWY 2020 KURIER DUSZNICKI

wszystkie oferty sprawdź na jarmark.duszniki.pl

W tym roku nie spotkamy się, jak co 
roku na Dusznickim rynku.

Jednakże zachęcamy do zakupu
naturalnej, pachnącej lasem choinki, 
bezpośrednio u naszych leśniczych. 

Kontakt:
Podwójna kancelaria leśnictw
„Duszniki” i „Zdrój”
ul. Wojska Polskiego 24
57-340 Duszniki-Zdrój

Leśnictwo Duszniki
Leśniczy Roman Laszewski
tel. 516 150 330
Podleśniczy Łukasz Maliszak
tel. 516 150 329

Leśnictwo Zdrój
Leśniczy Michał Smolarz
tel. 516 150 543
Podleśniczy Piotr Zatajski
tel. 516 150 331

Prosimy o wcześniejsze
umawianie się telefonicznie.
Cena choinek uzależniona
jest od ich wysokości.

CENNIK:
0,3 – 0,9 mb – 27 zł
1,0 – 1,5 mb – 39 zł
1,6 – 2,5 mb – 43 zł
2,6 – 3,5 mb – 49 zł
3,6 – 5,0 mb – 69 zł
5,1 – 10,0 mb – 96 zł

od
 2

7 
zł
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Chcesz aby twoje dzieci w tym roku 
odwiedził Mikołaj?

Takie spotkanie w tym czasie sprawi, że 
święta będą wyjątkowe i niezapomnia-
ne. Zamów wizytę już dziś!

Kontakt:
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
w Dusznikach-Zdroju
tel. 515 159 735 

Wizyta
Św. Mikołaja

100 zł
za godz.

OSZUSTWA „NA WNUCZKA”

W okresie przedświątecznym należy 
mieć wzmożoną czujność. To właśnie 
w tym okresie najczęściej dochodzi 
do oszustw „na wnuczka”.

Metoda "na wnuczka" to sposób na wy-
łudzenia pieniędzy rozpowszechniony 
przez telefonicznych oszustów. Dzwonią 
oni do starszych osób podając się za 
członków ich rodziny, którzy są aktualnie 
w bardzo trudnej i nagłej sytuacji, któ-
ra jest spowodowana np. wypadkiem 
samochodowym. Następnie proszą o 
natychmiastowe przelanie pieniędzy na 
wskazane konto, żeby mogli wyjść z kło-
potów. Złodzieje jednak dokonują róż-
nych modyfikacji przestępstwa, np. wy-

łudzeń tzw. ,,na policjanta''. Przestępcy 
dzwonią do seniora na numer stacjonar-
ny, informując go o tym, że ich wnuczek 
albo inny członek rodziny miał wypadek 
i jest w szpitalu, albo został zatrzymany 
przez policję. Potrzebne są więc pienią-
dze na jego szybką operację albo na 
zwolnienie z aresztu. Prosimy o zacho-
wanie ostrożności i poinformowanie naj-
bliższych, sąsiadów i wszystkich, którzy 
mogą paść ofiarom przestępstwa. Próby 
wyłudzeń należy zgłosić na nu-mer alar-
mowy 997 lub w najbliższym posterunku 
policji. Komisariat Policji w Polanicy-Zdro-
ju tel. 748 681 531

Seniorze uważaj!
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Wydawca: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój

WYDANIE SFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA 

www.duszniki.pl
ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU 
MIASTO DUSZNIKI-ZDRÓJ




