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Szanowni Mieszkańcy.

1 września rozpoczął się nowy                

r o k  s z k o l n y .  D l a 

p i e r w s z o k l a s i s t ó w                 

t o  w y j ą t ko w y  m o m e n t , 

rozpoczynający przygodę ze 

s z k o ł ą .  P r z e d s z k o l a c y 

natomiast z ciekawością, 

r a d o ś c i ą  i  u ś m i e c h e m 

w k r o c z y l i  d o  n o w e g o , 

kolorowego i wygodnego  

budynku Przedszkola. Koniec 

wakacji przynosi również 

chwilę wytchnienia rolnikom, 

którzy za tegoroczne plony 

symbolicznie podziękują na 

D o ż y n k a c h  G m i n n y c h , 

zaplanowanych na sobotę            

5 września.

We wrześniu odbędą się 

zebrania wiejskie, na których 

m i e s z k a ń c y  z d e c y d u j ą                      

o zadaniach do realizacji                 

w ramach tzw. funduszu 

s o ł e c k i e g o .  P o l e c a m y 

Państwu również TEMAT 

MIESIĄCA, w którym wójt 

Roman Boguś wyjaśnia cele i 

powody emis j i  ob l igac j i 

komunalnych. 

Tym wydaniem Informatora 

kończymy cykl „Nowe plany 

nowo wybranych sołtysów”. 

Mamy nadzieję, że wszystkie 

plany i zamierzenia uda się 

sołtysom zrealizować – gorąco 

im w tym kibicujemy. 

Redakcja
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Z PRAC RADY GMINY DUSZNIKI

i

We wrześniu dyżury dla mieszkańców Gminy Duszniki pełnić będą:

DYŻURY RADNYCH

Ryszard Pacholak
Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

11 września 2015r. (piątek)
w godz. 17.00 – 18.00 w Bibliotece w Dusznikach

Tomasz Ćwian 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia

21 września 2015r. (poniedziałek)
w godz. 16.00 – 17.00 w Bibliotece w Dusznikach

W KALENDARZU NA WRZESIEŃ

5 września (sobota) - Dożynki Gminne w Dusznikach
11 września (piątek) - Przetarg na gminne działki budowlane i pod aktywizację gospodarczą - 
szczegółowe informacje pod tel. 61 29 19  075 wew. 120 lub na stronie internetowej www.duszniki.eu 
(Aktualności)
15 września (wtorek) - Upływa termin płatności III raty podatku od nieruchomości 

W okresie od maja do momentu zamknięcia tego numeru Informatora, Rada Gminy obradowała 
czterokrotnie.
18 maja br. na sesji nadzwyczajnej Radni uchylili dotychczas obowiązujące uchwały dotyczące 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie podjęto 7 uchwał w 
sprawie przystąpienia do opracowania nowego planu dla terenów wcześniej objętych uchylonymi 
uchwałami.
26 maja br. Radni uchwalili 18 uchwał, w tym najważniejszą, udzielającą absolutorium Wójtowi Gminy 
Duszniki za 2014 rok, a wcześniej uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. 
Pozostałe uchwały dotyczyły przekazania instalacji oświetlenia drogowego, rozpatrzenia skargi, która 
wpłynęła do rady oraz sprzedaży nieruchomości gminnych (14 uchwał).
23 czerwca br. podjęto 6 uchwał, w tym: o zmianie WPF i zmianie uchwały budżetowej na 2015r., w 
sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości, sprzedaży nieruchomości, zmian do 
programu profilaktyki alkoholowej oraz uchwałę związaną z wymiarem godzin pracy nauczycieli.
28 lipca br. Radni podjęli 7 uchwał, w tym: zmieniającą  obowiązującą uchwałę budżetową na 2015 rok 
oraz WPF, o emisji obligacji komunalnych, o dofinansowaniu remontu chodnika w Grzebienisku przy 
drodze powiatowej Kaźmierz – Buk, 2 uchwały związane z wyborem ławników oraz uchwałę w sprawie 
nadania nazw ulic w Wilczynie.

Treść uchwał została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Duszniki 
www.bip.duszniki.pl oraz znajduje się w Biurze Obsługi Rady w Urzędzie Gminy.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH
WE WRZEŚNIU 2015 ROKU!

17 września (czwartek)

15 września (wtorek)

11 września (piątek)

10 września (czwartek)

14 września (poniedziałek)

16 września (środa)

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH
WE WRZEŚNIU 2015 ROKU!

Przypominamy, że opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać miesięcznie na indywidualny 
rachunek bankowy wskazany przez Urząd Gminy Duszniki w 2014 roku – numer rachunku pozostaje bez zmian.



AKTUALNOŚCI

PRZEDSZKOLE W DUSZNIKACH OTWARTE
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W pierwszym, marcowym wydaniu Informatora pisaliśmy o 

największej inwestycji Gminy Duszniki w 2015 roku. Na 

wizualizacjach można było zobaczyć plan wnętrza i widoki 

poszczegó lnych  e lewac j i .  Budynek  p rzedszko la                

został zaprojektowany dla 150 dzieci, dla których 

przygotowano 6 przestronnych sal. Każda z nich posiada 

strefę do nauki i strefę do zabawy oraz własną toaletę. Dzięki 

dużej powierzchni okien wszystkie są bardzo dobrze 

doświetlone światłem dziennym i wszystkie posiadają widok 

na park lub plac zabaw. Przedszkole oferuje wyżywienie 

przygotowywane w nowocześnie wyposażonej kuchni, 

spełniającej aktualnie obowiązujące standardy i wymogi.                  

Na zewnątrz przygotowano dla dzieci kolorowy i bezpieczny 

plac zabaw, a dla rodziców - przestronny i wygodny parking z 

wjazdem od ulicy Kolejowej. Takie rozwiązanie komunikacyjne 

zapewni większe bezpieczeństwo dzieci i rodziców,                   

bo znajduje się na drodze gminnej o dużo mniejszym 

natężeniu ruchu niż główna ulica Dusznik. 

Budowa została zakończona w lipcu. W sierpniu uzyskano 

wszystkie uzgodnienia, odbiory i pozwolenia wymagane 

do zgodnego z prawem i bezpiecznego użytkowania 

budynku przez dzieci i personel. Koszt budowy (wraz z 

nakładami na projekty, nadzory, przyłącza, itp.) wyniósł 4,7 

mln zł, natomiast na niezbędne wyposażenie (meble, 

naczynia i akcesoria dodatkowe) wydano ok. 100 tys. zł. 

W sobotę 29 sierpnia br. oficjalnie otwarto placówkę, której 

nadano nazwę „Słoneczne Przedszkole”. Mieszkańcy 

mogli zwiedzić przedszkole i przekonać się, w jakich 

warunkach będą się bawiły i uczyły przedszkolaki. W 

najbliższym roku szkolnym 2015/2016 przedszkole w 

Dusznikach będzie otwarte w godzinach od 6.30 do 16.00. 

Godziny te zostały ustalone w oparciu o zapotrzebowanie 

zgłoszone przez rodziców.



WAŻNE SPRAWY – FUNDUSZ SOŁECKI

TEMAT MIESIĄCA - EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH

14 sierpnia br. na spotkaniu wójta z sołtysami z terenu gminy ustalono harmonogram zebrań wiejskich, na których mieszkańcy 

zdecydują o wyborze zadań do realizacji w 2016 r. w ramach tzw. funduszu sołeckiego. Zachęcamy do czynnego udziału w zebraniach, 

bo tylko taki udział daje mieszkańcom realny wpływ na rozwój wsi, w których żyją. Zebrania sołeckie odbędą się w większości w 

świetlicach wiejskich. Szczegółowe informacje znajdą się na ogłoszeniach sołtysów wywieszonych na tablicach sołeckich.
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URZĄD GMINY

28 lipca br. Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę o emisji obligacji komunalnych. Wynikiem podjęcia tej uchwały będzie 

wyemitowanie przez Gminę Duszniki w bieżącym roku obligacji komunalnych o łącznej wartości nie większej niż 4.000.000 

złotych. Dlaczego Gmina Duszniki sięga po taki instrument finansowy, jaki jest cel i powody decyzji o wyemitowaniu obligacji? 

Na te pytania odpowiada Wójt Gminy Duszniki Roman Boguś.

Dlaczego obligacje?

Emisja obligacji jako forma pozyskiwania przez gminy środków finansowych jest już powszechnie stosowana przez samorządy. 

W naszej gminie jest to jednak nowe rozwiązanie. Przewaga obligacji nad kredytem polega na tym, że w przypadku obligacji 

gmina ma większy wpływ na kształtowanie parametrów pozyskiwania środków. W wielu przypadkach emisja obligacji jest 

tańsza niż tradycyjny kredyt (marża kredytowa przy poprzednim kredycie zaciągniętym przez gminę wyniosła 0,70%, a przy 

planowanej emisji obligacji wynosi 0,55%). Pozyskanie finansowania było dla naszej gminy koniecznością (zapłata za 

budowane przedszkole). Planowana emisja obligacji umożliwi nam nie tylko dokonanie zapłaty za przedszkole, lecz także przy 

jej pomocy zrestrukturyzujemy dotychczasowe zadłużenie gminy – poprawimy wskaźniki ekonomiczne naszego budżetu, aby 

mieć „przestrzeń” do pozyskiwania tzw. wkładu własnego w przypadku ubiegania się o fundusze unijne.

Czy mieszkańcy będą mogli nabyć obligacje swojej gminy?

Niestety, nie. Planowana emisja ma charakter emisji niepublicznej i w całości zostanie objęta przez bank, który ją przygotowuje. 

Przeprowadzenie emisji publicznej, skierowanej do naszych mieszkańców, nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Koszty takiej 

emisji wyniosłyby kilkaset tysięcy złotych, a jej przygotowanie wiązałoby się z koniecznością pośrednictwa biura maklerskiego 

i postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego, co niepotrzebnie wydłużyłoby całą procedurę. Niewielkie emisje 

obligacji, a taki charakter ma obecna emisja obligacji naszej gminy, zawsze przeprowadza się w trybie niepublicznym. 

7 września – poniedziałek: godz. 19.00 PODRZEWIE

8 września – wtorek: godz. 18.30 MIEŚCISKA – SARBIA, godz. 20.00 MŁYNKOWO

10 września – czwartek: godz. 18.00 ZAKRZEWKO, godz. 20.00 NIEWIERZ

11 września – piątek: godz. 18.00 WILCZYNA, godz. 19.30 SĘKOWO

14 września – poniedziałek: godz. 18.00 CERADZ DOLNY, godz. 19.30 BRZOZA-GRODZISZCZKO, godz. 20.45 

GRZEBIENISKO

15 września – wtorek: godz. 18.00 SĘDZINY, godz. 20.00 SĘDZINKO – ZALESIE

16 września – środa: godz. 19.00 KUNOWO

17 września – czwartek: godz. 18.00 DUSZNIKI, godz. 20.00 CHEŁMINKO

18 września – piątek: godz. 18.30 WIERZEJA, godz. 20.00 WILKOWO.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH:



KULTURA

5 września, godz. 14.00 
DOŻYNKI GMINNE

29 września, godz. 15.00 
ZMALUJ SOBIE

ZAJĘCIA PLASTYCZNE 
prowadzone przez 
pracownika filii biblioteki 
w Grzebienisku:

-   WYBRANE NOWOŚCI W BIBLIOTECE   -

A.Tyl, „Magiczne lato” 
Alicja jest samotną matką siedmioletniej Matyldy. Córka bez 
przerwy choruje, ma obniżoną odporność. Za radą lekarki 
wyjeżdżają na wieś, żeby dziecko zmieniło klimat i z dala od smogu 
miasta nabierało sił. Zatrzymują się u dalekiej ciotki – Józefiny. 
Alicja dopiero na miejscu dowiaduje się, że staruszka para się 
zielarstwem, a jej specjalnością są miłosne eliksiry. Mimo że 
dziewczyna początkowo nie wierzy w magiczną moc ziół, a do 
zajęcia ciotki podchodzi z dystansem, to jednak przychodzi taki 
dzień, kiedy pokusa skorzystania z mikstury jest wyjątkowo silna…

J.Krygier, „Odnaleźć ślad” 
W trudnych i nierozstrzygniętych kwes�ach najwygodniej jest 
milczeć. Jednak w ten sposób nie uda się wyzwolić ze 
stereotypowego postrzegania bolesnych relacji łączących 
Polaków i Żydów.
Książka w przystępny i ciekawy sposób przedstawia tę trudną 
tematykę. Wzajemne mówienie o bolączkach językiem empa�i to 
preludium do dialogu, zrozumienia, a może nawet próby 
zabliźnienia ran. Przedstawione fakty historyczne oraz 
wypowiedzi byłego ambasadora Izraela w Polsce otwierają oczy, 
dzięki czemu łatwiej spojrzeć na temat w odmienny niż tylko 
stereotypowy sposób. Książka umiejętnie wyważa to, co 
charakterystyczne dla obu narodów, jest impulsem do dialogu. Jej 
lektura niewątpliwie zostawia ślad w czytelniku.

J. Pilch, „Zuza albo czas oddalenia”
"Zuza  a lbo  czas  odda len ia"  to  zap i s  s za leńcze j  m i łośc i 
sześćdziesięciolatka do dwudziestokilkuletniej blond piękności, 
odnaleziony przez Jerzego Pilcha w narciarskim bucie, na schodach 
jednej z warszawskich kamienic.   "Stary satyr i młodziutka nimfa - 
uparcie eksponujące ten motyw starożytne ludy wiedziały, co czynią", 
powiada Jerzy Pilch i zasiada do spisania "summy erotycznej", 
brawurowego traktatu miłosnego, w którym splatają się powieść i esej.

M.Gutowski, „Święta ziemia. Opowieści z Izraela i Palestyny” 
„Najbardziej pożądany kawałek pustyni” to nie tylko cel religijnych 
pielgrzymek i miejsce nieustannego wyniszczającego konfliktu. 
Zamieszkiwana przez Żydów, muzułmanów i chrześcijan Ziemia Święta, 
choć podzielona betonowym murem, dla tysięcy ludzi jest przede 
wszystkim domem. Każdy z bohaterów tej książki opowiada o swoim 
zwykłym życiu w niezwykłym miejscu. Dopiero patrząc na Ziemię Świętą 
oczami jej mieszkańców, można naprawdę zrozumieć jej paradoksy i 
docenić jej piękno.
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Jerzy S. Łątka, „Sulejman II Wspaniały”
Osmański padyszach Sulejman II był jednym z najwybitniejszych 
władców ery nowożytnej. Jego panowanie odcisnęło piętno na 
olbrzymim terytorium Europy i Azji, ponieważ za sprawą wielu 
zwycięskich kampanii wojennych, był on władcą imperium liczącego 14 
mln 702 tys. kilometrów kwadratowych. Prawie pół wieku panowania 
Sulejmana II to jednak nie tylko podboje. Największy osmański zdobywca 
był także najlepszym prawodawcą,  niezłym poetą i mecenasem kultury.  
W czasach jego panowania Imperium Osmańskie osiągnęło szczyt swojej 
potęgi i powszechnie nazywane jest  "złotym wiekiem" w literaturze, 
sztuce i architekturze.

D.Grechuta, „Marek. Marek Grechuta we wspomnieniach żony 
Danuty”
Wywiad – rzeka z Danutą Grechutą, która wspomina męża – 
Marka Grechutę. Ich wspólne życie trwało 36 lat, z czego większa 
część przypadła na czasy Polski Ludowej. W książce znajdziemy 
również opis czasów współczesnych oraz wspomnienia o ważnych 
dla państwa Grechutów osobach. Do tego wiele anegdot i 
ciekawostek z życia zawodowego i prywatnego. Niewątpliwą 
atrakcję stanowi duża liczba nigdy niepublikowanych zdjęć oraz 
dokumentów. Wywiad przeprowadził Jakub Baran.

Godziny otwarcia Biblioteki w Dusznikach we wrześniu:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00-16:00

środa 8:00-17:00
piątek 8:00-15:00

Zapraszamy na Dożynki Gminne, które rozpoczną się o 14.00 mszą św. w Kościele Parafialnym w 
Dusznikach, następnie barwny korowód przejdzie do miejscowego parku, gdzie o godzinie 15.30 będzie 
miał miejsce Obrzęd Dożynkowy. 
O godzinie 19.00 zapraszamy na zabawę taneczną.

Warsztaty z malowania na koszulkach/torbach. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. 
Prosimy o przyniesienie własnych koszulek/toreb. 
Zapisy w bibliotece, telefonicznie 61 29 19 480, mailowo: wypozyczalnia@bpicak.pl. 
Liczba miejsc ograniczona.

15 września, godz. 16.30 – Sarbia  
/w tym dniu biblioteka otwarta do godz. 16,00/
22 września, godz. 16.30 – Mieściska 
/w tym dniu biblioteka otwarta do godz. 16,00/
25 września, godz. 16.30 – Grzebienisko 
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KULTURA 

NAUKA I ZABAWA Z BPiCAK

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA ZAJĘCIA 
(ROK SZKOLNY 2015/2016):

ZAJĘCIA FLAŻOLETOWE
NAUKA GRY NA FLAŻOLECIE. ZAJĘCIA POPROWADZI JADWIGA 

MARKIEWICZ.
ZAJĘCIA „BAW SIĘ I UCZ”
ZAJĘCIA PLASTYCZNE Z ELEMENTAMI NAUKI JĘZYKA 

NIEMIECKIEGO DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM. 
ZAJĘCIA POPROWADZI DARIA OWSIANNA. WPŁATA 50 ZŁ 

ROCZNIE – NA ZAKUP MATERIAŁÓW.
KLUB OBIEŻYŚWIATÓW
W PROGRAMIE ZAJĘĆ MIĘDZY INNYMI: WYCIECZKI BLIŻSZE I 

DALSZE, KLUB DYSKUSYJNY, ZAJĘCIA PLASTYCZNE, RAJDY 

ROWEROWE DLA DZIECI KLAS 4-6. ZAJĘCIA POPROWADZI DARIA 

OWSIANNA. WPŁATA 50 ZŁ ROCZNIE – NA ZAKUP MATERIAŁÓW.
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
DLA GIMNAZJALISTÓW. ZAJĘCIA POPROWADZI MARCIN 

MALCZEWSKI.
ZAJĘCIA TANECZNE.
ZAJĘCIA POPROWADZI ANNA DRÓZD-ZALEWSKA.
MOZAIKA - EDUKACYJNE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ
DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM POD OPIEKĄ 

RODZICÓW.
ZAJĘCIA BALETOWE.
DLA DZIECI OD 6 ROKU ŻYCIA. POPROWADZI ALICJA CURUJEW. 

ZAJĘCIA PŁATNE.

ZAPISY W BIBLIOTECE, TELEFONICZNIE: (61) 29 19 480 LUB 

MAILOWO:
WYPOZYCZALNIA@BPICAK.PL
ZAPISY OD 1.09 DO 25.09
ZAJĘCIA ROZPOCZNĄ SIĘ W PAŹDZIERNIKU

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

godz. 14.00      Msza Św. w Kościele Parafialnym w Dusznikach
godz. 15.00      Przejście Korowodu Dożynkowego do miejscowego parku
godz. 15.30      Obrzęd Dożynkowy w wykonaniu Zespołu Rożanie z Roska
                         W części artystycznej Dożynek wystąpią zespoły:
                         Duszniczanka, Niewierzanka, Podrzewianka, Radość,
                         Zespół Pieśni i Tańca Pierwiosnek
                         oraz gościnnie Zespół „Trzecia Młodość” z Illuki
godz. 19.00      Zabawa Taneczna - zespół VERBIS

OGŁOSZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ



12.09.2015 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PREMIERA RP

17.09.2015 

„II DZIEŃ MAŁYCH KÓŁEK”

19.09.2015 

II DUSZNICKI DOGTREKKING 

26.09.2015 

TURNIEJ PIŁKI SIATKÓWEJ NA „OTWARCIE SEZONU”

Imprezy sportowe we wrześniu:

Informujemy, że ruszyły zapisy na poszczególne zajęcia przygotowane przez pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

W naszej ofercie przewidziane są:
 - zajęcia z koszykówki dla dzieci szkół podstawowych klas II – IV 
  zapisy pod numerem: 506  139  351 (Robert),

 - zajęcia sportowo – ruchowe dla przedszkolaków
  zapisy pod numerem: 506  139  351 (Robert),

 - zajęcia z piłki siatkowej dla chłopców i dziewcząt szkół podstawowych
   zapisy pod numerem: 502 383 750 (Konrad),

 - zajęcia z aerobiku dla Pań w każdym wieku 
   zapisy pod numerem: 517  649  171 (Anna).

Informację o zajęciach oraz terminie ich rozpoczęcia znajdują się na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji 

www.osirduszniki.pl i profilu FB.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W DUSZNIKACH

SĘKOWO
ROBERT JANKOWSKI – pierwsza kadencja
40 lat, w Sękowie mieszka od urodzenia. W najbliższej kadencji zamierza podejmować działania na 
rzecz poprawy stanu dróg i czystości na terenie sołectwa. Chce również integrować mieszkańców, 
m.in. poprzez kontynuowanie tradycji corocznych Dni Sękowa.

WILKOWO
URSZULA BATURA – trzecia kadencja
59 lat, wdowa, 4 dzieci i 5 wnucząt. Mieszka w Wilkowie od 1982 roku, prowadzi gospodarstwo rolne. 
W obecnej kadencji zamierza w dalszym ciągu integrować społeczeństwo i włączać do działania na 
rzecz wsi więcej młodzieży. Chce również doprowadzić do realizacji przedsięwzięć, których do tej pory 
nie udało się zrealizować: oczyszczenie stawu w centrum wsi i utwardzenie ul. Okrężnej i Lipowej do 
końca.

ZAKRZEWKO
ZOFIA NIZIO – dziewiąta kadencja
68 lat, emerytka, 2 dorosłych dzieci i 5 wnucząt. W Zakrzewku mieszka od urodzenia. W swojej 
kolejnej kadencji chce nadal działać na rzecz mieszkańców oraz skupić się na poprawie stanu dróg we 
wsi.

NOWE PLANY NOWO WYBRANYCH SOŁTYSÓW – CZ. 4 - OSTATNIA

AKTUALNOŚCI / SPORT

http://www.osirduszniki.pl


8 września 1895r. – w Grzebienisku urodził się Marian 
Muller – uczestnik Powstania Wielkopolskiego, żołnierz 
Kompanii Odwachu Poznańskiego, zginął  14 stycznia 
1919 roku  pod Zbąszyniem.
9 września 1939r. - Niemcy wkroczyli do Dusznik.
15 września 1899r. – w Dusznikach urodził się Michał 
Chudy – uczestnik walk powstańczych  pod Zbąszyniem, 
Nakłem i Notecią. W 1938 roku odznaczony został 
Krzyżem Walecznych. Zmarł w 1981 roku i spoczywa na 
cmentarzu w Dusznikach.
18 września 1966r. –  zmarł urodzony w Zakrzewku Józef 
Kl iński ,  uczestnik Powstania Wielkopolskiego. 
Odznaczony Krzyżem Powstańczym. Spoczywa na 
cmentarzu w Dusznikach.
20 września 1900r. –  w Dusznikach  urodził się Józef 
Hoffmann – powstaniec wielkopolski, uczestnik walk pod 
Bolewicami, Sępolnem i Miedzichowem. Uczestniczył w 
wojnie polsko–bolszewickiej. Odznaczony Krzyżem 
Powstańczym, Medalem Niepodległości, i Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 21 
listopada 1979 roku. Pochowany został na dusznickim 
cmentarzu.
24 września 1906r. – w szkole w Dusznikach wybuchł 
strajk będący protestem przeciwko nasilającej się akcji 
germanizacyjnej.
27 września 1972r. – zmarł  Franciszek Hancyk – 
powstaniec wielkopolski, walczył pod Kwilczem, 
Orzeszkowem i pod Kamionną. Uczestnik wojny 
polsko–bolszewickiej. Żołnierz II wojny światowej, 
uczestnik bitwy pod Monte Casino. Oznaczony 
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Spoczywa na 
cmentarzu w Wilczynie.
29 września 1760r. – urodził się w Wierzei Michał 
Sokolnicki - herbu Nowina. W 1792 roku został 
generalnym kwatermistrzem armii. W 1812 roku był 
adiutantem Napoleona  i prowadził sekretariat do spraw 
militarno - politycznych. Zmarł w Warszawie 24 września 
1816 roku . 

Zdarzyło się we wrześniu...

Duszniki
na starych pocztówkach


