
1 Biuletyn Patriotyczny Ziemi Dzierżoniowskiej 30/2019

NR 30/IX 15 WRZEŚNIA 2019 ROKU

#DobryCzasDlaRegionu!

Dolny Śląsk to jedno z najprężniej rozwijających się województw w całym kraju, 
ale jego południe wciąż wymaga wielu inwestycji, o których regularnie rozma-

wiam z Mieszkańcami.
Mam przyjemność ogłosić, że dzięki intensywnym staraniom i decyzji Premiera 
Mateusza Morawieckiego tylko w 2019 r. przeznaczymy ponad 51 mln zł na re-

monty i modernizację wybranych ulic i kluczowych arterii w naszym regionie. Dla 
całego województwa Fundusz Dróg Samorządowych oznacza wsparcie na pozio-

mie przeszło 152 mln zł. To zdecydowanie #DobryCzasDlaRegionu!
Michał Dworczyk, kandydat PiS do Sejmu RP

PROPOZYCJE MARCINA GWÓŹ-
DZIA DLA SUBREGIONU WAŁBRZY-

SKIEGO 
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MICHAŁ DWORCZYK 
Poseł Dolnego Śląska 
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- Musimy skruszyć sufity, bo tylko dzięki temu będziemy mogli pójść do przodu. Dlatego proponujemy wyższe płace, po-
dwójną trzynastą emeryturę i równe dopłaty dla rolników - mówił Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas Konwencji Prawa 
i Sprawiedliwości w Lublinie.

Wyjaśnił, że na koniec 2020 roku minimalna pensja będzie wynosiła 3000 złotych. Na koniec 2023 roku - 4000 złotych. W 2021 
roku ogromna część emerytów otrzyma dwie „trzynastki”, a rolnicy pełne dopłaty do hektara, na prawdziwie europejskim po-
ziomie.

- Nam chodzi o realny dobrobyt. Musimy postawić przede wszystkim na wzrost płac i dochodów społeczeństwa - oznajmił.
Jak zaznaczył, Prawo i Sprawiedliwość ma plan i system wartości, którym się kieruje.
- Jest on skonstruowany wokół tego co najważniejsze - godności człowieka i jego życia. Cenimy wartości heroiczne. Dążymy 

do zwiększania poziomu równości. Człowiek musi mieć prawo do wolności, działania i współdecydowania - ocenił.
Była Premier Beata Szydło dodała, że Prawo i Sprawiedliwość stworzyło system, dzięki któremu Polacy mogą powiedzieć, 

że żyje im się lepiej.
- Służymy obywatelom. Dotrzymujemy słowa i to gwarancja tego, że nasze propozycje, o których dziś mówimy, tzw. Hat-trick 

Kaczyńskiego będą zrealizowane - oznajmiła.
Przypomniała, że wprowadzone programy społeczne stały się motorem napędowym polskiej gospodarki.
- Przyszłością Polski są najmłodsi, którzy wkrótce będą przejmowali odpowiedzialność za nasz kraj. Dlatego musimy wspierać 

rodziny. Nie wolno nam zmarnować dobrego czasu dla Polski. Musimy go jak najlepiej wykorzystać - stwierdziła.
Premier Mateusz Morawiecki mówił, że Rząd chce Polski nowoczesnej, ale także opartej o naszą tradycję, kulturę i wiarę.
- Jesteśmy gwarantem wiarygodności i dalszej realizacji naszego programu. Nasz sukces wziął się z naszej ciężkiej pracy, 

to wielki wysiłek Prawa i Sprawiedliwości - powiedział.
I dodał, że „dana jest nam przepiękna polska ziemia”.
- To zobowiązanie, którego nie możemy zmarnować. Musimy ten skarb rozwinąć, by rozkwitł jeszcze pięknej. Wybraliśmy 

dobrą, szczęśliwą przyszłość dla Polski i Polaków - spuentował.

13 października – obrońmy Dobrą Zmianę
Do wyborów parlamentarnych zostało kilka tygodni. To czas wytężo-

nej pracy dla wszystkich, którym dobro wolnej i suwerennej Polski oraz 
zamożność jej obywateli jest wartością najwyższą. Wybór jest klarowny 
i prosty. Albo zwyciężymy i na następne cztery lata obóz Zjednoczonej 
Prawicy otrzyma mandat do reformowania kraju, albo wróci to co było 
w latach 2007-2015 – klientyzm władz wobec obcych, korupcja, zapaść 
gospodarcza i wyprzedaż za bezcen majątku narodowego. 

Każdy kto pamięta czas rządów Tuska czy Kopacz lub prezydenturę 
Komorowskiego musi zdawać sobie sprawę z wagi wyborczej kartki w dniu 
13 października. 

W ciągu czterech lat rządy pani premier Beaty Szydło i pana premiera 
Mateusza Morawieckiego dokonały wiele, ale więcej jeszcze zostało do 
wykonania. Wzrosło bezpieczeństwo Polski, w sposób widoczny rośnie 
zamożność Polaków, gospodarka ma się świetnie. Gazoport w Świnoujściu 
w coraz większym stopniu uniezależnia Polskę od dostaw rosyjskiego gazu 
(przypomnę tu skrajnie niekorzystną umowę gazową z Rosją „wynego-
cjowaną” przez Tuska – Pawlaka), rośnie Via Baltica, przekop Wiślanej 
Mierzei odblokuje port w Elblągu. Mamy plan naprawy i rozbudowy dróg 
i sieci kolejowej, programy socjalne (ze sztandarowym  „Rodzina 500plus” 
na czele powodują), że znikają z rynku parabanki i „chwilówki”. Polacy to 
widzą i doceniają. Ale jednocześnie rośnie histeria i wrzask tych, którzy 
sami siebie nazwali „elytą” III RP, którzy państwo postrzegali jako worek 
bez dna do czerpania osobistych korzyści. „Totalna opozycja” wsparta 

pieniędzmi obcych i medialnym parasolem prywatnych stacjiRTV i publi-
katorów dobrze rozumie, że porażka w październiku zakończy czteroletni 
chocholi taniec pod hasłem - „ulica i zagranica”. Dlatego samozwańczy 
„władcy” Polski chwycą się każdej okazji i każdego sposobu, by atakować 
i zwalczać PiS i jego koalicjantów. Ta kampania już jest brutalna i brudna, 
a będzie jeszcze bardziej. 

Dlatego naszą powinnością jest działać zespołowo, wspierać liderów 
wyborczych list, zapomnieć na kilka tygodni o sporach i pretensjach. To 
wszystko musi odejść teraz na plan dalszy, musimy wrócić do klimatu 
i zapału z maja i października 2015 roku.

Bądźmy w tych dniach razem wokół programu reform obozu Dobrej 
Zmiany, pomóżmy zrealizować wielki plan premiera Jarosława Kaczyń-
skiego. Mamy cel, mamy możliwości, nie utraćmy tej szansy bo kolejnej 
może już nie być.

Każda rozdana ulotka czy gazeta, osobiste zaangażowanie każdego z nas, 
zwykła rozmowa z sąsiadem czy rodziną to wielki wkład w zwycięstwo. 
Przekonujmy o konieczności udziału w wyborach, mówmy o znaczeniu po-
jedynczej wyborczej kartki, pilnujmy w komisjach wyborczych uczciwości 
i transparentności głosowania, rzetelnie policzmy głosy. 

I nie przestańmy wierzyć, że pierwszy dzień po wyborach będzie rado-
snym dniem zwycięstwa - nie dla nas, ale dla Polski i Polaków.

Obrońmy Dobrą Zmianę w niedzielę 13 października…
Janusz Maniecki
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MICHAŁ DWORCZYK  
Poseł Dolnego Śląska

Urodziłem się 22 lipca 1975r. 
w Warszawie. Ukończyłem Wy-
dział Historii na Uniwersytecie 
Warszawskim. Po zakończeniu 
studiów jako ochotnik odbyłem 
służbę wojskową. Przez wiele 
lat byłem harcerzem i instrukto-
rem Związku Harcerstwa Rze-
czypospolitej. Moją pasją są 
dawne Kresy Rzeczypospolitej 
i wspieranie Polaków, którzy tam 
mieszkają. Od ponad 20 lat pra-
cuję na ich rzecz m.in. w ramach 
Stowarzyszenia Wspólnota Pol-
ska, Fundacja Pomoc Polakom 
na Wschodzie oraz  w założonej 
przeze mnie Fundacji Wolność 
i Demokracja.

Udało mi się także połączyć 
tę pasję z zaangażowaniem 
w politykę. W 2005r. jako eks-
pert ds. polityki wschodniej oraz 
polonijnej zostałem powołany 
na stanowisko Doradcy Preze-
sa Rady Ministrów, zaś w latach 
2008 – 2010 pracowałem jako 
Doradca Prezydenta RP ds. Po-
lonii i Polaków za Granicą. Mam 
żonę Agnieszkę i czworo dzieci.

Od 19 grudnia 2017 roku 
pełnię funkcję szefa Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów. Moim 
zadaniem jest zbudowanie 
sprawnego urzędu, który efek-
tywnie wspomaga pracę Premie-
ra Mateusza Morawieckiego.

Zapewniam, że zrealizujemy 
wszystkie zapowiedzi programo-
we przedstawione na konwencji 
w Lublinie. Wykonaliśmy nasze 
zobowiązania z 2015 roku wy-
konamy również te z 2019 roku, 
jeżeli ponownie nam państwo 
zaufacie i powierzycie Zjedno-
czonej Prawicy rządy w następ-
nej kadencji. Nasze propozycje 
- poza podwyższeniem płacy mi-
nimalnej - m.in. druga trzynasta 
emerytura w 2021 r., zrównanie 
dopłat do hektara dla rolników, 
zwiększenie do 1200 zł minimal-
nej emerytury, przeznaczenie po 
2 mld zł na fundusz modernizacji 
szpitali oraz fundusz moderniza-
cji szkoły, podniesienie ryczałtu 
dla małych i średnich przedsię-
biorstw z 250 tys. do 1 mln euro 
i dalej do 2 mln euro oraz powo-
łanie specjalnego Funduszu 100 
obwodnic.

Drodzy Mieszkańcy Dzierżo-
niowa!

Dzięki naszym staraniom i 
pozytywnej decyzji Premiera 
Mateusza Morawieckiego prze-
każemy ponad 5 milionów zł na 
przebudowę ulicy Cichej oraz 
remont infrastruktury na osiedlu 
Kolorowym. Łącznie na poprawę 
stanu dróg w naszym regionie 
przekażemy przeszło 51 mln zł. 
To dobry czas dla Dolnego Ślą-
ska.

Czeka nas jeszcze wiele wy-
zwań. 13 października proszę o 
Państwa głos!

Godność, heroizm, wolność, 
solidarność, równość, sprawie-
dliwość, rodzina - to fundamenty 
polityki. Na tych fundamentach 
opierają się nasze działania. 

Michał Dworczyk

Wybory parlamentarne 
13.10.2019 – samouczek

- Wybory odbędą się w niedzielę 13 październi-
ka w godzinach od 7.00. do 21.00.

- Każdy wyborca otrzy-
ma dwie karty – na jed-
nej będą listy kandyda-
tów z poszczególnych 
komitetów wyborczych 
(w naszym okręgu nr 2 
zarejestrowanych jest 6 
komitetów), a na drugiej 
kandydaci do Senatu 
w kolejności alfabetycz-
nej (w naszym okręgu 
nr 5 jest 3 kandydatów 
na senatora).
- Karta jest nieważna je-

żeli została przedarta lub zniszczona.
- W wyborach do Sejmu głos ważny jest wtedy 
gdy oddamy go na jednego kandydata z listy 
danego komitetu (stawiamy znak „x” w kratce 
po lewej stronie obok nazwiska wybranego 
kandydata).
- Głos jest także ważny jeżeli znaki „x” postawi 
się przy nazwiskach dwóch lub kilku osób z tej 
samej listy danego komitetu. Jest on wtedy 
przydzielany kandydatowi z najwyższego miej-
sca na tej liście wyborczej.
- Głos jest nieważny jeżeli nie postawi się zna-
ku „x” przy nazwisku żadnego z kandydatów 
oraz jeżeli postawi się więcej niż jeden znak 
„x”  przy nazwiskach kandydatów z różnych 
list wyborczych.
- W wyborach do Senatu głos jest ważny jeżeli 
postawi się znak „x” przy nazwisku jednego 
z kandydatów. Głos będzie nieważny jeśli znak 
„x” postawi się przy nazwiskach dwóch lub 
więcej kandydatów do Senatu.

Janusz Maniecki

Elementarnym wyrazem współczesnego patriotyzmu każdego 
pełnoletniego Polaka powinno być uczestnictwo w wyborach. Są 
one nierozłączną cechą demokracji. Wybory służą wyłonieniu przez 
pełnoprawnych członków społeczeństwa swoich reprezentantów 
do stanowienia prawa i rządzenia w ich imieniu. Głosowanie w wy-
borach jest przywilejem i obowiązkiem każdego obywatela. Choć 
nasz pojedynczy głos może wydawać się mało istotny, to jednak 
ostateczny wynik wyborów w systemie demokratycznym jest na tyle 
znaczący dla perspektyw rozwoju kraju i jakości naszego życia, że 
rezygnacja z głosowania jest dowodem naszej nieodpowiedzialno-
ści. Rezygnacji z głosowania w wyborach nie może usprawiedli-
wiać często podkreślany niechętny stosunek do angażowania się 
w politykę, nieufność do polityków lub zdeklarowana apolityczność. 
Demokracja nie może istnieć bez polityków i partii politycznych.  
To jednak jacy politycy zostają wybierani zależy przede wszystkim 
od głosujących, czyli od nas samych.
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Szanowni Wyborcy
Mam 57 lat. Jestem szczęśliwym mężem, ojcem  i dziadkiem. Ukończy-

łem studia magisterskie na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Przez 35 lat pracowałem w szkołach różnego szczebla jako 
nauczyciel i dyrektor szkoły. Obecnie jestem zastępcą dyrektora Oddziału 
Wrocławskiego  Agencji Mienia Wojskowego.

Od lat studenckich (lata 80-te) angażowałem się w działalność opozycyj-
ną. Uczestniczyłem w działaniach  „Studenckiego Komitetu Solidarności”, 
a potem „Niezależnego Zrzeszenia Studentów” i  NSZZ  „Solidarność”. 
Od 15 lat  należę do Prawa i Sprawiedliwości .

Od 2010 r. przez dwie kadencje byłem radnym Rady Powiatu Kłodzkiego. 
Aktywnie uczestniczę w życiu społecznym. Byłem inicjatorem i współor-
ganizatorem czterech edycji „ Biegu tropem wilczym” - biegu i wydarzenia 
upamiętniającego „Żołnierzy Wyklętych” na Ziemi Noworudzkiej, a także 
pierwszego na Dolnym Śląsku pomnika „Żołnierzy wyklętych” w Nowej 
Rudzie.

Czynnie i skutecznie wspieram inicjatywy lokalne.  Skutecznie wspiera-
łem i wspieram polskich przedsiębiorców w walce o repolonizację handlu 
i usług. Skutecznie działam w sprawach  remontów, odbudowy i budowy 
dróg w naszym regionie. Mocno zabiegałem i zabiegam o tak konieczną 
dla powiatu kłodzkiego i całego regionu wałbrzyskiego budowę drogi  S8 
i połączenie jej z drogą S3.

W wyborach samorządowych 2018 r. uzyskałem mandat radnego Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego. W sejmiku pracuję w 4 komisjach stałych. 
Jestem Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji 
Rewizyjnej. Pracuję również w Komisji Kultury, Nauki i Edukacji oraz  
Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki. Jestem również 
Przewodniczącym Rady Społecznej Wojewódzkiego Centrum Specjali-
stycznej Opieki Zdrowotnej oraz Wiceprzewodniczącym Rady Społecznej 
Wojewódzkiego  Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu.

 Szanowni wyborcy
Zobowiązuję się  w dalszej działalności społeczno - politycznej, o ile taka 

będzie Wasza wola, kontynuować skuteczną działalność dla dobra Narodu 
i Państwa Polskiego. Tak jak dotychczas nie zawiodę. Serdecznie proszę 
o Państwa głosy w nadchodzących wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej.

Jerzy Dec, kandydat PiS do Sejmu RP Lista PiS, Nr na liście 9.

Irenusz Zyska - kandydat PiS  
do Sejmu RP

Aktualnie jest posłem w Klube Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość. 
Członek Komisji Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Samorządu Te-
rytorialnego i Polityki Regionalnej. Przewodniczący podkomisji stałej ds. 
polityki regionalnej. Pracował także w Komisji Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka oraz Komisji Infrastruktury.

Inicjator powstania i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Gór-
nictwa i Energii, w ramach działalności którego prowadzona jest meryto-
ryczna debata w sprawie transformacji polskiego górnictwa i energetyki. 
Organizator i uczestnik wielu konferencji, spotkań i wydarzeń o tematyce 
gospodarczej, społecznej, kulturalnej i historyczno-patriotycznej.

Członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów.
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej 

Szkoły Bankowej. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Rad-
ców Prawnych w Wałbrzychu.

Radca prawny. W ramach prowadzonej kancelarii radcy prawnego 
specjalizował się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, 
administracyjnego oraz ochrony konkurencji i konsumentów.

Polityk, prawnik, przedsiębiorca, menadżer, członek organów nadzoru 
spółek prawa handlowego, wieloletni samorządowiec, działacz społeczny, 
uczestnik młodzieżowego ruchu oporu w czasach PRL, członek Stowarzy-
szenia Solidarność Walcząca oraz Stowarzyszenia Obywatelskie Świebo-
dzice, miłośnik polskiej historii i tradycji niepodległościowej.

7 lipca 2019 r. zarządzeniem Michała Dworczyka – Pełnomocnika 
Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 2 Wałbrzych – zostałem 
powołany na Pełnomocnika PiS dla powiatu świdnickiego. To dla mnie duże 
wyróżnienie i jednocześnie zobowiązanie do pracy na rzecz rozbudowy 
struktur i przygotowania do jesiennych wyborów parlamentarnych.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy na kontynuacji rządów PiS 
i Zjednoczonej Prawicy, już teraz proszę o włączenie się do pracy na rzecz 
dobra Polski i Polaków. Proszę o nadsyłanie deklaracji współpracy na adres 
biuro@ireneusz-zyska.pl

Irenusz Zyska - kandydat PiS do Sejmu RP

Okręg wyborczy Nr 2, numer na liście 2 – Wałbrzych.
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Wybierzmy dobry czas dla regionu
Nasze wsie i miasta, gminy i powiaty są bardzo zróżnicowane. Znaj-

dowanie tego, co wspólne dla wszystkich ponad 650 000 mieszkańców 
subregionu wałbrzyskiego to wyzwanie, ale jednocześnie zadanie dla po-
lityków. Kłodzko, Ząbkowice Śląskie, Dzierżoniów, Świdnica, Wałbrzych. 
Te miasta są wskazywane jako najważniejsze centra subregionu. W każdym 
z tych powiatów są też mniejsze miejscowości skupiające przedsiębiorczych 
i pracowitych mieszkańców. Strzegom bazujący na naturalnych zasobach 
i Żarów opierający się na nowych inicjatywach gospodarczych. Wreszcie 
aglomeracja wałbrzyska, gdzie z jednej strony mamy prężnie budującą swój 
potencjał społeczność Głuszycy, a z drugiej Stare Bogaczowice kojarzone 
z sektorem rolnictwa, które jest przecież dominantą całego naszego sub-
regionu. Rzecz jasna w każdym z powiatów mógłbym wymieniać szereg 
kolejnych nazw miast i wsi, gdzie na co dzień toczy się życie rodzin, gdzie 
pracujemy lub prowadzimy działalność gospodarczą, gdzie uprawiana jest 
ziemia, ale też miejscowości borykających się z niedostatkiem stałych 
miejsc pracy lub też brakiem fachowej siły roboczej, gdzie realizowane są 
przeróżne projekty biznesowe, kulturalne czy sportowe, gdzie podejmowane 
są inwestycje publiczne i prywatne, ale też przestrzeni wciąż czekających na 
kapitał inwencji i środków potrzebnych do przebudzenia lokalnej gospodar-
ki. Przez wiele lat, pracując w sektorze prywatnym i publicznym, ostatnio 
w samorządzie województwa dolnośląskiego, wyrobiłem sobie obiektywny 
obraz subregionu wałbrzyskiego. Na ponad 4 tys. km. kw mieszka nas tutaj 
ponad 650 000 osób. Jednocyfrowa stopa bezrobocia w skali subregionu 
(wynosząca obecnie 9,2%) wygląda już mniej korzystnie w poszczególnych 
powiatach (szczególnie w wałbrzyskim, kłodzkim i ząbkowickim, gdzie 
nadal jest dwucyfrowa). Mamy zatem nadal do rozwiązania zadanie takiego 
uregulowania rynku pracy, aby można było znaleźć pracę w pobliżu miejsca 
zamieszkania i pracownika blisko firmy. Nowa Ruda i Polanica Zdrój – to 
przykłady odmiennych historii i różnych wizji rozwoju obu miast powiatu 
kłodzkiego. Ziębice to miasto czekające na szansę powrotu na gospodarczą 
mapę województwa i Kamieniec Ząbkowicki – miejscowość czerpiąca ze 
swojej przeszłości. Kolejne dwa miejsca symbolizujące powiat ząbkowicki. 
Wiejska gmina Dzierżoniów i Bielawa – niemal jeden organizm gospodarczy 
i społeczny widoczny w powiecie dzierżoniowskim.

Obszary wiejskie podstawą zrównoważonego rozwoju
Na Dolnym Śląsku realizowanych jest wiele projektów, które umożli-

wiają rozwój obszarów wiejskich w konkurencyjnym tempie. Każdego 
roku lokalne samorządy otrzymują wsparcie finansowe na najważniejsze 
inwestycje w poszczególnych gminach. Tylko z tzw. Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (2014 - 2020) do samorządów spłynie łącznie 450 

mln zł. W samym 2019 r. przeznaczono 18 mln na remonty, budowę 
i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W bieżącym roku 
zarząd województwa zagwarantował dotacje o łącznej wartości 30 mln zł, 
które otrzymały gminy, ośrodki kultury i biblioteki. Środki zostaną prze-
znaczone na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów pełniących 
funkcję kulturalne - w tym świetlice i domy kultury. Dzięki naszej dotacji 
powstanie między innymi prawie 80 km dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych, wyremontujemy ponad 50, ważnych dla lokalnej społeczności 
wiejskiej, obiektów kultury. Znaleźliśmy przeszło 2 mln zł. na program 
Odnowy Dolnośląskiej Wsi. To jedynie kilka przykładów zaplanowanych 
bądź zrealizowanych form wsparcia. Mam jednak świadomość, że przed 
nami wciąż wiele pracy i problemów, które wymagają pilnego rozwiązania. 
Jestem przekonany, że tylko silny głos regionu w stolicy pozwoli konty-
nuować działania, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich.

Wsparcie dla OSP
Wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej to jeden z priorytetów obranych 

przez wicemarszałka Marcina Gwoździa. Tylko w tym roku Urząd Marszał-
kowski przekazał blisko pół miliona zł na zakup nowego sprzętu dla OSP.

Bon na innowacje dla przedsiębiorców
Celem programu jest realizacja prac badawczo-rozwojowych, integracja 

przedsiębiorców ze środowiskiem naukowym i wzrost konkurencyjności. 
Na ten cel Urząd Marszałkowski przygotował ponad 6,5 mln zł

Silna reprezentacja Dolnego Śląska w Brukseli
Wicemarszałek Marcin Gwóźdź przewodniczył delegacji Dolnego Śląska 

na spotkaniu Country Team z Komisją Europejską. Uczestniczyli w niej 
przedstawiciele samorządów, których projekty były przedmiotem spotkania.
Country Team to bilateralne spotkania wybranych regionów górniczych 
z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Dyrekcji Generalnych polityk 
wspólnotowych dot. rozwoju regionalnego, energii, zatrudnienia i środo-
wiska. Oprócz delegacji dolnośląskiej w rozmowach uczestniczyli również 
delegaci Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Inwestycji i Rzwoju 
RP. Wicemarszałek Marcin Gwóźdź w swoim wystąpieniu przedstawił 
plany Dolnego Śląska dot. Polityki energetycznej regionu i stanowczo 
podkreślił, że udana transformacja w dużym stopniu uzależniona jest od 
rozwoju gospodarczego regionu, a ten, mierzony PKB na poziomie NUTS 
2 nie odzwierciedla właściwie dysproporcji w regionie Dolnego Śląska, 
w szczególności dotyczących peryferyjnych obszarów, na terenie których 
prowadzona była aktywna eksploatacja węgla.

Ambitny Program dla Regionu
Droga ekspresowa S8 - Powstawanie drogi ekspresowej S8 z fazy pro-

jektowej musi przejść do etapu budowy. Droga S8 jest warunkiem rozwoju 
gospodarczego. Będę zabiegał o przyspieszenie prac inwestycyjnych.

Program Chodnik+ - Opracujemy wieloletni harmonogram finansowa-
nia i budowy chodników na terenie naszego regionu. Chcemy zapewnić 
mieszkańcom wsi oraz osiedli miejskich bezpieczeństwo.

Walka z suszą - Poprzez synergię samorządu i organizacji rolniczych 
będziemy projektować i budować instalacje tzw. małej retencji.

Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego - Chcemy wesprzeć lokalną 
sprzedaż bezpośrednią i ułatwić wymianę handlową poprzez budowę 
innowacyjnych i zielonych hal targowych na terenie każdego powiatu.

Wsparcie lokalnych klubów sportowych - Finansowanie oraz inne 
formy pomocy dla małych klubów sportowych. Chcę wzmocnić oddolnie 
struktury – zapewnić wsparcie trenerskie i infrastrukturalne.

Renowacja zabytków i wsparcie turystyki - Postawimy na systema-
tyczną renowację i odnowę zabytków naszego regionu. Chcemy wesprzeć 
rozwój ruchu turystycznego i małych przedsiębiorców.

Z wyrazami szacunku Marcin Piotr Gwóźdź, 
kandydat PiS do Sejmu, lista PiS Nr. 5 na liście.

Marcin Piotr Gwóźdź (ur. 14 grudnia 1977 w Ząbkowicach Śląskich) – polski menedżer, inżynier i samorządowiec, od 2018 wice-
marszałek województwa dolnośląskiego. Kandydat PiS do Sejmu RP w okręgu 2 Nr 5 na liście.

PROPOZYCJE MARCINA GWÓŹDZIA DLA SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO
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Dobry czas dla Polski - kampania wyborcza PiS 
w Dzierżoniowie 21.08.2019.

Biało-czerwony bus kampanijny 
wjechał na dzierżoniowski Rynek 
z wyeksponowanym hasłem wy-
borczym: „Dobry czas dla Polski”. 
Znajdują się na nim również hasła 
dotyczące wdrożonych lub zapo-
wiedzianych programów, w tym 
m.in. 500+, Mieszkanie+, obniżenie 
podatku CIT, wyprawka 300 zł dla 
uczniów, 13 emerytura, Darmowe 
leki Senior 75+, Mała Firma - Mały 
ZUS, Plan Dla Wsi, Drogi Lokalne 
czy Dostępność+.

Będziemy słuchać Polaków 
i służyć Polsce z tym hasłem 21 
sierpnia w Dzierżoniowie pojawili 
się kandydaci PiS do parlamentu 
RP. Pełnomocnik PiS Jarosław 
Kresa powitał zgromadzonych 
mieszkańców a senator Aleksander 
Szwed przedstawił i zarekomendo-
wał kandydatów do Sejmu RP. Są 
to ludzie doświadczeni i posiada-
jący niezbędną wiedzę  potrzebną 
do pracy parlamentarnej dla dobra 
wspólnego - powiedział. Przedsta-
wił kolejno kandydatów w okręgu 
wyborczym Nr 2. Są to: Michał 
Dworczyk, Ireneusz Zyska, Woj-
ciech Murdzek, Maciej Badora, 
Marcin Gwóźdź, Zuzanna Bielaw-
ska, Renata Surma, Beata Mucha, 
Jerzy Dec, Jarosław Węgłowski, 
Bogusław Szpytma, Małgorzata 
Greiner, Marek Tarnacki, Ewelina 
Szydłowska, Renata Wierzbicka 
oraz Grzegorz Grzegorzewicz. 
Do Senatu RP kandydują: Kamil 
Zieliński okręg Nr 4 i Aleksander 
Szwed okręg Nr 5.

– Wielokrotnie, kiedy przygo-
towywaliśmy projekty, programy, 
mówiliśmy, że to wszystko zostanie 
zrealizowane. Dzisiaj po czterech 
latach możemy powiedzieć: tak, 
większość tych projektów jest zre-
alizowana, dotrzymaliśmy słowa 
- podkreślił senator Aleksander 
Szwed. Zgadzam się, że programy 
społeczne realizowane przez nas od 
2015 r. są dobrze odbierane przez 
Polaków. Przynoszą dobre efekty, 
bo te programy są jednocześnie 
prorozwojowymi. Zdaniem senatora 
jednak to jest „dopiero pierwszy 
krok”. Potrzebne nam są te kolejne 
lata, by móc cały ten plan budowy 
Polski naszych marzeń zrealizować 
w pełni – dodał.

Cieszę się, że mogę być tutaj 
w dniu, kiedy zaczynamy trasę, 
podczas której będziemy spotykać 
się z Polakami - powiedział poseł 
na Sejm Ireneusz Zyska do zgro-

madzonych na rynku mieszkańców. 
Jak zaznaczył, wyjazd w Polskę ma 
na celu rozmowę z Polakami o pro-
blemach zarówno większych, jak 
i małych miast. Pokazujemy, że tam, 
gdzie można obywatelom poprawić 
los, to nie ma tutaj żadnych barw 
politycznych - podkreślił.

W tym roku będziemy do końca 
konsekwentnie realizować program, 
który został przedstawiony wiosną 
i również w ramach „piątki Kaczyń-
skiego”; przedstawimy na początku 
września propozycje programowe 
do wyborów parlamentarnych, które 
będziemy chcieli zrealizować w ko-
lejnej kadencji. Jesteśmy wiarygodni 
w tym, co mówimy i robimy. Żeby-
śmy zmieniali dalej kraj, musimy 
wygrać kolejne wybory - powiedział 
Marcin Gwóźdź, wicemarszałek 
województwa dolnośląskiego.

Podczas rozmów z mieszkańcami 
jeden z kandydatów przypomniał 
słowa prezesa PiS Jarosława Ka-
czyńskiego, które wygłosił w Sta-
lowej Woli: - Są dzisiaj w naszym 
kraju ci, którzy chcą się wedrzeć do 
naszych rodzin, szkół, przedszko-
li, do naszego życia; którzy chcą 
odebrać naszą kulturę, wolność 
i prawa, atakując nasze świętości, 
atakując Kościół. Musimy bronić 
rodziny, jej właśnie broni ks. abp 
Marek Jędraszewski, jestem mu za 
to wdzięczny. Przytoczone słowa pre-
zesa zostały nagrodzone przez zgro-
madzonych rzęsistymi oklaskami.

Ta kampania wyborcza, to będzie 
duża porcja merytorycznych i bar-
dzo konkretnych, dedykowanych 
każdemu województwu, propozycji 
programowych - powiedział na za-
kończenie spotkania Jarosław Kresa.

Kazimierz M. Janeczko
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Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia obchodzone jest na pamiątkę zwy-
cięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, która stoczona została w czasie 
wojny polsko-bolszewickiej. To ta bitwa zatrzymała inwazję komunizmu na 
Europę Zachodnią. Polsko-bolszewicka batalia rozegrała się na obrzeżach 
Warszawy między 13 a 25 sierpnia 1920 r. Naczelnym wodzem Wojska 
Polskiego był Józef Piłsudski. To m.in. na pamiątkę tego Cudu nad Wisłą 
15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Święto obowiązuje od 
1992 roku.

Siła i Honor - Piknik Rodzinny – pod takim hasłem przebiegały uroczy-
stości w Dzierżoniowie zorganizowane we współpracy z Urzędem Miasta 
przez Obywatelski Ruch Patriotyczny. Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
św. w intencji żołnierzy Wojska Polskiego. Po Mszy złożyliśmy wiązanki 
kwiatów i zapaliliśmy znicze pod tablicą marszałka Józefa Piłsudskiego, 
przed obeliskiem majora Krzysztofa Woźniaka oraz na grobie Waleriana 
Tewzadze. Minutą ciszy wspomnieliśmy zmarłego niespodziewanie nasze-
go kolegę śp. Sławka Banasia, młodego chłopaka, od niedawna dumnego 
żołnierza RP, szczerego patriotę, rekonstruktora historii, wiceprezesa GRH 
58 pułku piechoty, komendanta JS 1919 Związku Strzeleckiego „Strze-
lec” Józefa Piłsudskiego, piłkarza retro-drużyny Lechji Lwów, zawsze 
uśmiechniętego, pracowitego, sumiennego, lojalnego, będącego wzorem 
dla młodszych. Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie, a światłość 
wiekuista niechaj Mu świeci na wieki wieków. Amen.

W ramach atrakcyjnego pikniku mieszkańcy mogli obejrzeć wystawę 
sprzętu bojowego wojsk specjalnych: Gromu, Agatu, Formozy oraz ko-
mandosów. Największą atrakcją były dwa bojowe samochody pancerne 
oraz eksponaty z Muzeum Broni i Militariów z Witoszowa. Duże wraże-
nie na uczestnikach wywarła wystawa Lasów Państwowych ze Świdnicy 
oraz Uzdrowisk Kłodzkich. W pamięci uczestników pozostanie spotkanie 
z żołnierzami 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej, z którymi 
można śmiało powiedzieć, od lat utrzymujemy przyjacielskie kontakty. 

W hołdzie obrońcom ojczyzny
Dzisiaj przed nami dobry czas, mogą spełnić się marzenia naszych ojców, marzenia naszych dziadów, którzy rysowali granice Polski swoja 

krwią, mogą spełnić się ich marzenia o budowie silnej, sprawiedliwej, solidarnej Rzeczypospolitej. To było także marzenie wyrażane w owym 
czasie przez Wojciecha Korfantego, i jesteśmy dzisiaj na dobrej drodze do wypełnienia ich dziedzictwa, ich testamentu. Niech Bóg ma w opiece 

Polskę, polską armię i polskiego żołnierza - powiedział 15 sierpnia premier Mateusz Morawiecki. 

Dla dzieci była zjeżdżalnia oraz chłodzące napoje i rysunkowe konkursy 
a dla dorosłych smakowita grochówka, kiełbaski, kaszanka oraz wyjątkowy 
chleb z domowym smalcem i kiszonym ogórkiem. Nie zabrakło również 
smacznego domowego ciasta. Jednym słowem dla każdego coś dobrego. 
Piknikowi towarzyszyły pieśni wojskowe i patriotyczne oraz ciekawe 
występy zespłów: folklorystycznego „Conmoto” i młodzieży z Zespołu 
Szkól z Łagiewnik.

Mam nadzieję, że ta wyjątkowo udana uroczystość na stałe wpisze się w 
kalendarz dzierżoniowskich wydażeń. Do zobaczenia w przyszłym roku.

Honorowy patronat przyjęli – Minister Michał Dworczyk, Muzeum Wojska 
Polskiego z Warszawy, Muzeum Marynarki Wojennej z Gdyni.

Kazimierz M. Janeczko
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8 0  l a t  t e m u  N i e m c y  z a a t a k o w a ł y  P o l s k ę
„Jako prezydent RFN chcę państwa zapewnić, że nie zapomnimy, będziemy zawsze o tym pamiętać, chcemy o tym pamiętać i przyj-
mujemy tę odpowiedzialność, którą narzuca na nas nasza historia” - powiedział. Steinmeier następnie, najpierw w języku niemiec-
kim, a potem po polsku oświadczył: „Chylę czoła przed ofiarami ataku na Wieluń, chylę czoła przed polskimi ofiarami niemieckiej 
tyranii i proszę o przebaczenie”. „Stoję przed wami, stoję przed tymi, którzy przeżyli, przed następnym pokoleniem, przed młodymi, 

przed osobami starszymi, mieszkańcami Wielunia. Stoję przed państwem we wdzięczności” - mówił Steinmeier podczas obchodów 
80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu.

80 lat temu wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły 
o świcie granice Rzeczypospolitej rozpoczynając II wojnę światową. Osa-
motnione w walce Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić 
się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji dokonanej 17 września. II wojna 
światowa zaczęła się od zbrodni wojennej – powiedział o zbombardowa-
niu 1 września 1939 r. Wielunia prezydent Polski Andrzej Duda podczas 
tegorocznych obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wie-
luniu. Przez kolejne sześć lat wojny życie straciło ok. 6 mln obywateli 
polskich (co stanowiło 17,1 proc. społeczeństwa – największy odsetek 
spośród wszystkich krajów uczestniczących w II wojnie światowej), w tym  
ok. 3 mln polskich Żydów.

Obchody 80. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej w Dzierżoniowie 
rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Maryi Matki Kościoła w intencji 
żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku oraz ofiar ludności cywilnej. 
Liczba ofiar śmiertelnych jest szacunkowa i waha się w zależności od źródła, 
pomiędzy 50 milionami a ponad 80 milionami osób. Wyższa wartość – 80 
milionów ofiar śmiertelnych zawiera także zmarłych w wyniku chorób 
i głodu związanych z konfliktem zbrojnym. Całkowita liczba zabitych cywili 
wyniosła około 50–55 milionów ludzi, z czego 19–28 milionów zmarło 
w wyniku głodu i chorób. Całkowita liczba ofiar militarnych wynosiła 21–25 
milionów, w tym około 5 milionów zmarłych w niewoli jeńców wojennych. 
Liczba ofiar tej straszliwej i bestialskiej wojny światowej poraża. Taki 
dzień jak 80. rocznica wybuchu II wojny światowej powinien łączyć 
wszystkich Polaków; pamięć, przestroga, prawda historyczna to główny 
przekaz. Pamięć i przestroga powinny nam zawsze towarzyszyć, aby 
nie dopuścić do powtórzenia się takiej lub jeszcze większej hekatomby. 
Mówienie prawdy to „nasz obowiązek wobec dzieci i wnuków”.

Po mszy uczestnicy przeszli przed Pomnik Pamięci Losów Ojczyzny, 
gdzie rozpoczęły się oficjalne uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu pań-
stwowego głos zabrał burmistrz Dariusz Kucharski, który powiedział min.:

„Spotkaliśmy się dlatego, bo 80 lat temu, w piątek, 1 września 1939 
roku, wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie 
na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym 
samym II wojnę światową.

Spotkaliśmy się, aby dać świadectwo, że mimo dramatu historii, mimo 
tragedii, jaką przeżył naród polski i inne narody, wierzymy w sens działania 
na rzecz pokoju i większego zaufania.

Spotkaliśmy się, bo naszym obowiązkiem jest pamiętać o tej tragedii, 
o wszystkich okrucieństwach, o zagładzie ludzi i całych narodów. Zaś 
pamiętając, trzeba oczywiście wiedzieć, kto był ofiarą, a kto mordercą. 
Trzeba wiedzieć, kto był ofiarą, a kto agresorem.

Spotkaliśmy się po to, aby nikt wśród nas, kto będzie pamiętał o tej 
okrutnej wojnie i straszliwych zdarzeniach, nie zrobił niczego, aby ten 
straszny koszmar powrócił.

Spotkaliśmy się, by pamiętać o przeszłości, bo jeżeli będzie ona zako-
rzeniona w nas, to zawsze będzie najważniejszą, najskuteczniejszą tarczą 
przeciw niebezpieczeństwu kolejnej wojny!”

Po wystąpieniu burmistrza z inicjatywy Towarzystwa Miłośników 
Dzierżoniowa nastąpiło posadzenie Dębu Pokoju. Delegacje stowarzyszeń, 
towarzystw, ugrupowań politycznych, samorządowych, przedstawicieli ko-
ścioła katolickiego oraz środowisk patriotycznych złożyły przed pomnikiem 
wiązanki kwiatów i zapalili znicze pamięci. Duże wrażenie wywołały i nie-
zapomnianych przeżyć dostarczyły uczestnikom zgromadzenia programy 
artystyczne dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 7 i uczniów Szkoły Podsta-
wowej Nr 5. Mistrzowska aranżacja wiersza Władysława Bełzy „Katechizm 
polskiego dziecka” złożona z recytacji, muzyki i układu choreograficznego 
w wykonaniu uczennic z biało-czerwonymi flagami na długo pozostanie nam 
w pamięci. To wspaniały przykład patriotyzmu. Uczniom i nauczycielom 
przedszkola i szkoły należy powiedzieć: dziękujemy! byliście wspaniali!

Honorowym gościem spotkania był nowo mianowany wicewojewoda dol-
nośląski Jarosław Kresa, mieszkaniec naszego miasta. Oprawę artystyczną 
zapewnił występ orkiestry dętej, działającej przy DOK-u.

„Walczącym na wszystkich frontach II wojny światowej jesteśmy 
winni wieczną pamięć. Cześć i chwała ich pamięci, cześć i chwała bo-
haterom” - zakończył spotkanie burmistrz.

kmj
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Jarosław Kresa objął funkcję wicewojewody 
dolnośląskiego

Dziś, w imieniu Premiera Mateusza Morawieckiego, miałem 
zaszczyt wręczyć powołanie na funkcję wicewojewody dolno-
śląskiego Jarosławowi Kresie. Południe Dolnego Śląska ma 

swojego wicewojewodę!
Jarek - gratulacje!

Michał Dworczyk szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,  
minister-członek Rady Ministrów.

Jarosław Kresa - radny Rady Miejskiej Dzierżoniowa, wybrany z listy 
Prawa i Sprawiedliwości, od 1 września 2019 roku wicewojewoda dolno-
śląski. 49 lat, żonaty (żona Dorota), ojciec 19-letniego Łukasza - studenta 
1. roku historii, wykształcenie wyższe. Radny miejski, szef klubu radnych 
Prawa i Sprawiedliwości. Radny Rady Miejskiej Dzierżoniowa III i VI 
kadencji, w latach 1998-2000 członek zarządu miasta, a w latach 2000-2002 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

Sekretarz Klubu „Gazety Polskiej” Dzierżoniów II, inicjator stworzenia 
i wiceprezes Obywatelskiego Ruchu Patriotycznego, członek Prometej-
skiego Klubu Przyjaciół Gruzji.

Inicjator powstania, współzałożyciel i dowódca Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej 58. Pułku Piechoty (4 psw), przypominającej historię i tradycje 
zasłużonej jednostki Wojska Polskiego II RP. Uczestnik m.in. legendarnych 
inscenizacji historycznych na Westerplatte, pod Kockiem i pod Mławą. 
Uhonorowany Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kre-
sach Wschodnich Rzeczypospolitej, a także Medalem 60-lecia Związku 
Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników. Organizator wielu 
uroczystości historycznych i patriotycznych na terenie powiatu dzierżo-
niowskiego, a także lokalnych kwest dla fundacji „Łączka” i „Niezłomni” 
na rzecz poszukiwania miejsc pochówku żołnierzy wyklętych. Komendant 
honorowy jednostki strzeleckiej 1919 Związku Strzeleckiego „Strzelec” 
Józefa Piłsudskiego.

Założyciel i prezes Towarzystwa Szachowego „Dwie Wieże” Dzier-
żoniów (w roku 2010 mistrz powiatu dzierżoniowskiego w szachach 
błyskawicznych). Redaktor naczelny miesięcznika „Twoja Spółdzielnia”, 
koordynator Spółdzielczego Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Dzierżoniowie. W przeszłości również m.in.: dziennikarz „Tygodnika 
Wałbrzyskiego”, miesięcznika „Diora”, „Radia Sudety” oraz współzałoży-
ciel i pierwszy redaktor naczelny „Tygodnika Dzierżoniowskiego”.

W latach 1984-2003 zawodnik, trener drużyn młodzieżowych, a także 
prezes MZKS „Lechia” Dzierżoniów.

Autor książek: „Lechia na koniec tysiąclecia” podsumowującej ostatnią 
dekadę XX wieku w MZKS „Lechia” Dzierżoniów oraz „Tewzadze – gru-
ziński obrońca Warszawy”, opowiadającej o losach gruzińskiego oficera 
kontraktowego w Wojsku Polskim, jednego z głównych dowódców obrony 
Warszawy w 1939 roku, po wojnie mieszkańca Dzierżoniowa.

Źródło: www.facebook.com/JaroslawKresa/, zdjęcia i tekst wykorzysty-
wane wyłącznie jako prawo cytatu w myśl Art. 29. Prawo cytatu Ustawa 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

„Papież Franciszek wezwał nas, abyśmy wstali z kanapy. Wstańmy więc 
i pokażmy promotorom rodzącej się dyktatury, że będziemy bronić naszej 
wiary, rodziny i ojczyzny do końca! Że będziemy bronić polskich kapłanów, 
polskich biskupów strzegących depozytu wiary! Nigdy się nie poddamy!” 
- czytamy w mocnej „Odezwie polskich katolików do władz duchownych 
i świeckich” odczytanej podczas krakowskiego wiecu poparcia dla abpa 
Marka Jędraszewskiego. 
„Odezwa polskich katolików do władz duchownych i świeckich”.

My, polscy katolicy, zgromadziliśmy się w Krakowie by bronić arcybi-
skupa Marka Jędraszewskiego wiernego Bogu i Ewangelii, a także by stanąć 
w obronie całego polskiego Kościoła, którego część stanowi każdy z nas.

Spotykamy się przed Kurią pod oknem Jana Pawła II, który już w 1994 
roku przestrzegał przed promocją „dewiacji niezgodnych z prawem Bożym”. 
Na naszych oczach głowę podnosi hydra wściekłego antyklerykalizmu 
atakująca katolików, szczególnie kapłanów, już nie tylko słowem, ale 
i czynem. Widzimy nabierającą rozpędu antykatolicką nagonkę. Widzimy 
agresywne ataki na księży oraz ohydne bluźnierstwa i profanacje podczas tak 
zwanych parad równości. Widzimy, że katolickie głosy są pomijane i usu-
wane z mediów oraz przestrzeni publicznej. Nie możemy być obojętni na 
falę nienawiści wobec katolików i naszych miejsc kultu. Tylko w ubiegłym 
roku ponad trzydzieści polskich kościołów, kaplic i katolickich cmentarzy 
zostało sprofanowanych! W tym roku zaczęły się też brutalne napady na 
kapłanów! Nie możemy na to pozwolić! Non possumus!

Po wściekłych atakach na arcybiskupa Marka Jędraszewskiego zdecy-
dowaliśmy się wyjść na ulice, by przypomnieć, że my, katolicy, jesteśmy 
polskimi obywatelami! Że chroni nas prawo! Z tego miejsca pamiętającego 
spotkania Polaków ze świętym Janem Pawłem II oraz Jego następcami 
papieżami Benedyktem XVI i Franciszkiem wzywamy polskich biskupów 
i polskie władze, do stanowczego przeciwstawienia się antychrześcijańskiej 
rewolucji, ideologi LGBT zmierzającej de facto do neomarksistowskiej 
dyktatury! Nie możemy na to pozwolić! Non possumus!

Wzywamy także polskich biskupów, by zajęli się również tymi środo-
wiskami katolickimi, które dawno już odstąpiły od ortodoksji i stanęły 
wręcz w pierwszym szeregu rewolucji obyczajowej, promując homo-he-
rezję i przez swe działania rozmywają grzech i wprowadzają zamęt wśród 
wiernych. Nie możemy na to pozwolić! Non possumus!

Z tego miejsca wołamy do polskich księży - nie bójcie się głosić prawdy 
zgodnie z Ewangelią, mówcie głośno o tym co dzisiaj zagraża naszym 
dzieciom, rodzinom, Kościołowi, a przez to Polsce i jej chrześcijańskim 
wartościom! Przypominajcie katolickie nauczanie Kościoła o tym czym jest 
prawdziwa rodzina i co grozi za grzechy sodomskie, i sianie zgorszenia. 
Pamiętając jednak słowa świętego Pawła , że: „Nie toczymy bowiem walki 
przeciw krwi i ciału, lecz przeciw (…) pierwiastkom duchowym zła”.

Nasz apel kierujemy również do rządzących! My, polscy katolicy, 
żądamy od prezydenta, rządu, parlamentarzystów, sądów i prokuratury, 
stanowczego przeciwstawienia się tym, którzy walczą z chrześcijaństwem, 
z Kościołem, z polską tradycją i moralnością! Którzy obrażają naszą Matkę 
Maryję, Królową Polski! Którzy walczą z polską rodziną! Którzy chcą 
deprawować nasze dzieci!

Panie Prezydencie, Panie Premierze, posłowie i senatorowie! Nie 
wystarczy nam, że nie zalegalizujecie homo-związków! Żądamy od was 
konkretnych działań – natychmiastowego wypowiedzenia genderowej 
konwencji stambulskiej, szybkiego, jeszcze w tej kadencji przyjęcia ustawy 
o zakazie szkodliwej edukacji seksualnej, uchwalenia prawa zakazującego 
promowania dewiacji na polskich ulicach oraz bezwzględnego ścigania 
i karania tych, którzy bezczeszczą polskie świętości!

My, polscy katolicy, zebrani pod pałacem biskupów krakowskich, w imię 
Boga Wszechmogącego, apelujemy również do wszystkich naszych roda-
ków – módlmy się za Kościół, módlmy się za Polskę, a także za wrogów 
Kościoła Świętego!

Papież Franciszek wezwał nas abyśmy wstali z kanapy. Wstańmy więc 
i pokażmy promotorom rodzącej się dyktatury, że będziemy bronić naszej 
wiary, rodziny i ojczyzny do końca! Że będziemy bronić polskich kapłanów, 
polskich biskupów strzegących depozytu wiary! Nigdy się nie poddamy! 
Powtórzmy za świętym Janem Pawłem: Nie lękajcie się!

https://niezalezna.pl/283305-mocne-przeslanie-odezwy-polskich-
katolikow-do-wladz-nigdy-sie-nie-poddamy

Mocne przesłanie „Odezwy polskich katoli-
ków” do władz. „Nigdy nie poddamy się!”
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Śmierdząco-cuchnąca sprawa  
składowiska odpadów

Jak to możliwe, że w Dzierżoniowie firma Clever sp. z oo. 
składuje śmieci pod gołym niebem?

Mieszkańcy Dzierżoniowa skarżą się na przykry zapach 
dochodzący do ich domostw. Ich zdaniem, to skutek hałdy 
odpadów na terenie przy ul. Podwalnej (róg ul. Kilińskiego) 
należącym do firmy „Clever” sp. z oo. Rosnąca góra odpa-
dów budzi obawy mieszkańców z tego względu, że w takich 

przypadkach dochodzi czasem do pożaru wywołanego samo-
zapłonem, którego następstwem jest pojawienie się toksycz-

nych oparów.

W lipcu 2018 roku Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju 
Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wydała decyzję dla firmy „Cle-
ver” sp. z oo. na utworzenie składowiska odpadów na terenie dawnej bazy 
CPN przy ul. Podwalnej (róg ul. Kilińskiego).

Miejsce to położone jest ok. 30 metrów od wyremontowanego nie-
dawno Sowiogórskiego Centrum Przesiadkowego oraz dosłownie tuż za 
płotem POD „Kolejarz”. Odpady są przywożone od lutego br. zdaniem 
działkowców a od czerwca br. zdaniem Pani Dyrektor. Od kilku miesięcy 
fetor ze składowiska jest wielkim i uciążliwym kłopotem dla działkowców 
i mieszkańców okolicznych domów. Zdarzały się już przypadki omdleń 
osób starszych na działkach. Składowisko umiejscowione jest częściowo na 
betonowym podłożu, ale część sprasowanych odpadów leży wprost na ziemi. 
Wszystko przykryte jest niebieską folią i zabezpieczone starymi oponami.

Według relacji dyrektor WOŚiR zdanej na sesji Rady Powiatu w dniu 
27.08.2019. nie istnieje żadne zagrożenie dla ludzi z powodu usytuowania 
składowiska odpadów w tym miejscu. Naszym zdaniem, jako Klubu Rad-
nych PiS, pilnego sprawdzenia wymaga stan wody w studniach działek oraz 
gleby na terenie POD „Kolejarz”. Do tej pory takich badań nie przeprowa-
dzono. Dziwi nas też to, że Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju nie 
poinformował o utworzeniu składowiska władz miasta Dzierżoniowa, które 
w tym czasie kończyły remont Centrum Przesiadkowego. W opinii Dyrektor 
Wydziału miasto nie jest stroną postępowania administracyjnego, nie było 
więc konieczności informowania samorządu Dzierżoniowa.

Jako radni powiatu zajmiemy się tą sprawą, bo naszym zdaniem zgoda 
na utworzenie składowiska odpadów przywożonych z zewnątrz, w tak 
newralgicznym miejscu miasta, jest złym rozwiązaniem, mogącym nieść 
zagrożenie dla zdrowia a nawet życia mieszkańców. Zwrócimy się do 
wszystkich kompetentnych instytucji państwowych o przeprowadzenie 
kontroli na terenie składowiska, o sprawdzenie czy odpady zwożone do 
Dzierżoniowa na pewno są pochodzenia polskiego, a do władz powiatu 
zaapelujemy w imieniu mieszkańców o zamknięcie tego składowiska 
odpadów.

W imieniu Klubu Radnych PiS

Janusz Maniecki

Klub radnych miejskich PiS 
po jedenastu miesiącach

Stanowisko Rady Miejskiej Dzierżonio-
wa w sprawie powstrzymania ideologii 
„LGBT” przez wspólnotę samorządową

Ks. abp Jędraszewski wskazał na prawdziwe źródło niszczy-
cielskiej ideologii gender. W homilii wygłoszonej w 75. rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskiego przypomniał, że to właśnie 
z powstańczych mogił narodziła się wolna Polska.

Trzeba było długo na nią czekać (…) Czerwona zaraza już nie 
chodzi po naszej ziemi, ale pojawiła się nowa, neomarksistowska, 
chcąca opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie czerwona, ale 
tęczowa - mówił arcybiskup, nawiązując do wiersza Józefa Szcze-
pańskiego „Ziutka” pt. „Czerwona zaraza”, w którym poeta stwier-
dza gorzko: „Czekamy ciebie, czerwona zarazo, byś wybawiła nas 
od czarnej śmierci. Byś nam kraj przedtem rozdarwszy na ćwierci, 
była zbawieniem witanym z odrazą”. Warto wysłuchać homilii w ca-
łości, by nie dać się zmanipulować.

Wszędzie, gdzie się znajdujemy, musimy dawać świadectwo 
naszego jednoznacznego sprzeciwu wobec wszelkich usiło-
wań, których celem jest deprawacja polskiego narodu. Brońmy 
siebie. Brońmy naszej autentycznej wolności. Brońmy naszej 
ojczyzny. Brońmy Kościoła w naszej ojczyźnie - mówił abp. 
Jędraszewski.

Dziękował również za modlitwy i słowa wsparcia, które otrzymał.
Radni PiS Rady Miejskiej Dzierżoniowa w pełni podzielają sta-

nowisko metropolity krakowskiego abp Marka Jędraszewskiego. 
Mając na uwadze dobro dzieci i młodzieży oraz prawo rodziców do 
wyrażenia sprzeciwu na treści niezgodne z wyznawanym systemem 
wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązu-
jącą na danym etapie kształcenia, przygotowaliśmy projekt stano-
wiska, który wniesiemy pod obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej 
w celu przyjęcia i stosowania w placówkach szkolno-oświatowych 
Dzierżoniowa.

Klub radnych powiatowych 
PiS po jedenastu miesiącach
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POLECAMY

NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020
Obraz polskiej szkoły na początku września 2019 roku

Siadając do pisania tego artykułu czuję mocno, że dotykam bardzo 
delikatnej materii. W społecznościach szkolnych po wiosennych strajkach 
powstały bardzo duże napięcia. Nauczyciele muszą zapomnieć, co się 
działo w strajkujących szkołach i z pełnym zaangażowaniem przystąpić 
do realizacji obowiązujących programów nauczania. Czy to jest możliwe? 
Mam głębokie przekonanie, że pomimo pewnych trudności jest to w pełni 
możliwe. Kończąc artykuł w poprzednim numerze GWP  apelowałem 
o uspokojenie nadmiernie rozhuśtanych emocji, głównie wśród nauczycieli. 
Wskazywałem na konieczność zasypania głębokich rowów między grupami 
nauczycieli wykopanych w czasie strajków szkolnych. Dyrektorzy szkół  
muszą „zakasać rękawy” i doprowadzić do odtworzenia dobrych stosunków 
w „pokojach nauczycielskich”, aby można było traktować społeczność 
szkolną jako jedność nauczycieli, uczniów i rodziców. Po burzliwym, 
strajkowym zakończeniu poprzedniego roku szkolnego nadeszła jesień, 
a razem z nią nowy okres kształcenia dzieci i młodzieży. Ale pan Sławomir 
Broniarz, prezes  ZNP, który wiosną rozpętał tę awanturę polityczną, ogła-
szając strajk w najważniejszym dla szkół okresie rożnych egzaminów, nie 
licząc się z konsekwencjami, głównie dla dzieci i młodzieży, jakie mogą 
mieć miejsce wobec nieprzeprowadzenia wymaganych przepisami oświato-
wymi  egzaminów wypowiada się w taki sposób ... „ nie negujemy dyskusji 
o pieniądzach, ale tematem numer jeden jest to, żebyśmy pierwsze tygodnie 
września przebrnęli w miarę bezboleśnie, z jak najmniejszymi stratami 
z punktu widzenia dziecka i rodzica…”. Ta wypowiedź to potężna farsa 
i Himalaje hipokryzji . To przecież ten sam człowiek, którego nie wzruszały 
łzy młodych ludzi, którzy prosili swoich nauczycieli o umożliwienie zdania 
matur i kategorycznie zalecał prowadzenie strajku  aż do skutku. Jakiego ???  

Nieprzeprowadzenie egzaminów na wszystkich szczeblach szkół to strata 
dla dzieci i młodzieży jednego roku nauczania. Tylko dzięki zdecydowanej 
postawie rządzących, którzy natychmiast zareagowali na to zagrożenie 
i doprowadzili swoimi działaniami organizacyjnymi i legislacyjnymi do 
tego, że dzieci i młodzież maturalna zdali egzaminy w zakreślonych ter-
minach i mogli bez przeszkód realizować swoje plany dalszego nauczania. 
Nie powiodła się zbrodnia na dzieciach i młodzieży, którą z taką perfidią 
zaplanował pan Broniarz.  Również funta kłaków warte było  straszenie na-
uczycieli o zwolnieniach jakie miały ich czekać w wyniku realizacji reformy 

oświatowej, co okazało się  propagandą grupy działaczy ZNP. W tej chwili 
w niektórych szkołach brakuje nauczycieli. I co pan na to, panie Broniarz?

Podwójny  rocznik w szkołach średnich
W wypadku podwójnego rocznika w szkołach średnich  Broniarz i jego 

pomocnicy straszyli młodzież i ich rodziców, że  zabraknie  dla dzieci miejsc 
w pierwszych klasach szkół średnich. Zgodnie z obliczeniami osób odpowie-
dzialnych za wprowadzanie postanowień o reformie oświaty wiadomo było, 
ile młodzieży będzie aplikowało do pierwszych klas szkół średnich. Było  
to  około 730 tysięcy uczniów. Opozycja niechętna wprowadzaniu reformy, 
znajdująca duże poparcie wśród części nauczycieli, członków ZNP, głosiła 
wszem i wobec, że w szkołach średnich zabraknie miejsc dla ósmoklasistów   
szkół podstawowych oraz dla uczniów ostatnich klas z likwidowanych 
gimnazjów. Pomimo tego, że Minister Edukacji Narodowej zapewniał, że 
w szkołach średnich przygotowano ponad 830 tys. miejsc, propaganda przez 
dwa miesiące dalej straszyła, że podwójny rocznik nie będzie mógł w pełni 
kontynuować nauki w szkołach średnich. Po zakończeniu procesu aplikacji 
okazało się, że wszyscy uczniowie znaleźli dla siebie odpowiednie szkoły. 
I znowu należałoby zapytać pana  Broniarza – no i co panie prezesie, kto 
miał rację? Należy tu nadmienić, że o tym iż w roku szkolnym 2019/20 
do szkół średnich będzie aplikował podwójny rocznik  wiadomo było już 
od ponad 2 lat i organy prowadzące szkoły średnie, najczęściej starostwa 
powiatowe, miały wystarczającą ilość czasu, aby zabezpieczyć w tych 
szkołach odpowiednią ilość miejsc. Wielki krzyk ludzi niechętnych reformie 
oświaty okazał się sztucznie nadmuchanym balonem, miała to być bomba, 
która wybuchnie 1 września, a nie było nawet pstryknięcia kapiszonu.

Epilog
Jesteśmy w okresie rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/20. Jest to 

szczególny czas organizacji po wakacjach życia szkolnego po wiosennych 
strajkach. W czasie tych strajków zadziało się wiele złych rzeczy (o nie-
których z nich pisałem wyżej), które teraz trzeba będzie krok po kroku 
naprawiać. To przecież ci sami nauczyciele, którzy strajkując zachowywali 
się niegodnie i zaprzeczyli podstawowym obowiązkom nauczycieli jako 
wychowawców naszych dzieci i młodzieży. To oni odmówili uczestnictwa 
w egzaminach, tak ważnych dla dzieci i młodzieży, zakłócali ich przebieg, 
wyśpiewywali niecenzuralne niby - piosenki, przebierali się za zwierzę-
ta, wykrzykiwali hasła szydzące z nauczycieli, którzy zgodnie z etosem 
swojego powołania nauczycielskiego pomagali w organizacji i przebiegu 
egzaminów, a najdelikatniejsze z nich to „tylko świnie siedzą na egzaminie”, 
organizowali „ścieżki hańby” dla nauczycieli udających się na sale egzami-
nacyjne. To tylko wąski wycinek „działalności” tych grup nauczycieli. Jak 
przyjmą tych nauczycieli ich uczniowie, jak w pokoju nauczycielskim przy 
wspólnym stole siądą te dwie grupy nauczycieli, napiją się kawy czy herbaty. 
Mam jednak wielką nadzieję, że jednak znajdą sposób, aby wspólnie i bez 
niepotrzebnej animozji  podjąć współpracę dla dobra dzieci i młodzieży.

Na nowy rok szkolny 2019/20 Biskup Świdnicki ks. prof. dr hab. Ignacy 
Dec skierował do wiernych list pasterski związany z  powrotem dzieci, 
młodzieży i nauczycieli do szkół. Zawarł w nim życzenia dla całej spo-
łeczności szkolnej, ale też mocno podkreślił rolę nauczycieli i rodziców 
w kształtowaniu umysłów młodych ludzi. Zwracał też uwagę na różne 
zagrożenia, które dzieci i młodzież mogą spotkać w trakcie nauki. O jednym 
chciałbym krótko wspomnieć. Ksiądz Biskup w swoim liście pisze między 
innymi. ...Coraz częściej możemy usłyszeć, że w imię tolerancji, równości, 
antydyskryminacji  chce się eksperymentować na dzieciach. Czyli na tych, 
którzy nie zdają sobie sprawy z zagrożeń  i z ufnością przyjmują to, co się 
im proponuje w szkole. Narzuca się dzieciom i młodzieży deprawację, 
seksualizację, podważanie uznawanych przez katolików wartości dotyczą-
cych małżeństwa, rodziny i seksualności człowieka. W tym miejscu chcę 
przypomnieć rodzicom, a także nauczycielom, że art. 48 ust. 1 i 53 ust.1 
Konstytucji RP gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie 
z własnymi przekonaniami. Korzystajcie z tego uprawnienia! 

PePe
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INFORMACJE I  WYDARZENIA
DZIERŻONIÓW POWIAT

Jeżeli masz ciekawą informację z wydarzeń, uroczystości 
i imprez w Dzierżoniowie lub powiecie dzierżoniowsklim, pro-
simy o wysłanie jej na adres: klubgp.ddz2@wp.pl. Otrzymane 
informacje ukażą się w następnym numerze Głosu Wolnych 
Polaków. Zachęcamy do współpracy.

redakcja

W sobotę 24 sierpnia w Dzierżoniowie rozpoczął się Międzyna-
rodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”. Ar-
tyści kusili kolorami, skocznymi ruchami i czystymi dźwiękami. 
Folkowe zespoły z Ukrainy, Rumunii, Węgier i Polski udowod-
niły, że bukowiński duch ma się bardzo dobrze, a Bukowina 
nadal żyje w wielu gorących sercach. Słychać ją w śpiewie 
i widać w tanecznych ruchach. Zespół wokalny Berehynia 
(Ukraina) oraz Zespół Pieśni i Tańca Czeremszyna (Waszkow-
ce/Ukraina) zdobyły serca publoczności. Kultura i emocje Bu-
kowińczyków były na wyciagnięcie ręki. Zaś radość i szczęście 
wprost biły ze sceny. Tak było w sobotę na dzierżoniowskim 
rynku. Korowód zespołów z Ukrainy, Rumunii, Węgier i Polski 
rozpoczął Jarmark Pszczelarski „Miodobranie 2019”.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154 wiozącego 
delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, 
zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego mał-
żonka, najwyżsi dowódcy wojska i ostatni prezydent RP na 
uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.
Jak co miesiąc, tradycyjnie, w lipcowe popołudnie zebraliśmy 
się przy Pomniku Żołnierzy Wyklętych w Dzierżoniowie, by 
wspomnieć i modlić się za ofiary smoleńskiej katastrofy. Pod 
przewodnictwem Jarosława Kresy, w intencji tragicznie zmar-
łych odmówiliśmy „Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...” 
(łac. Oratio Pro Fidelibus Defunctis...).

15 czerwca 2019 roku na cmentarzu komunalnym przy Po-
mniku Kresowym upamiętniającym ludobójstwo Polaków na 
Kresach Wschodnich II RP dokonane przez UPA, zainauguro-
wano XII Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie. Uroczystość 
rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego, po czym 
nastąpiły wystąpienia: prezesa stowarzyszenia Floriana Kuria-
ty oraz zastępcy burmistrza Doroty Pieszczuch.
W intencji pomordowanych ks. Zygmunt Kokoszka, dziekan 
dekanatu, wraz ze zgromadzonymi odmówił modlitwę za zmar-
łych; w hołdzie dla nich złożono wiązanki kwiatów i zapalono 
znicze pamięci. Podczas Mszy św. w kościele pw. Maryi Matki 
Kościoła modlono się w intencji ofiar okrutnego ludobójstwa 
dokonanego na naszych rodakach przez banderowców z OUN-
-UPA. Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary - to myśl prze-
wodnia Mszy św., której przewodniczył ks. Jarosław Leśniak.

Samorządowa Karta Praw Rodzin to najlepsza gwarancja 
ochrony podstawowych wartości konstytucyjnych, w tym praw 
rodziców i dzieci oraz prawnej tożsamości i ustrojowej pozycji 
małżeństwa. Zaapeluj do przedstawicieli władz lokalnych o 
przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin! W Twoim imieniu 
przekażemy nasze wspólne stanowisko wszystkim prezyden-
tom, burmistrzom i wójtom w całej Polsce. Zapraszam do 
wejścia na stronę www.kartarodzin.pl i wyrażenie poparcia dla 
wdrażania Karty w samorządach lokalnych.

76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjona-
liści dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu 11.07.2019. 
Prezydent Andrzej Duda oddał hołd ofiarom Rzezi Wołyńskiej. 
„Potrzebujemy pamięci po to, żeby coś takiego nigdy więcej 
się nie powtórzyło”. 11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień 
Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich na-
cjonalistów na obywatelach II RP. Był to kulminacyjny moment 
ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów 
na Polakach. Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) dokonała 
skoordynowanego ataku na naszych rodaków w 150 miej-
scowościach w powiatach włodzimierskim, horochowskim, 
kowelskim oraz łuckim.

Zaproszenie Biskupa Świdnickiego do Niemczy na organizo-
wane 8 IX br.  dożynki wojewódzko-diecezjalne. Drodzy Diece-
zjanie, a zwłaszcza umiłowani rolnicy, sadownicy, ogrodnicy, 
działkowicze. Tak dawniej jak i dziś dożynki są ważnym świę-
tem nie tylko dla rolników, ale i dla wszystkich ludzi, gdyż przy-
pominają nam,  że to dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie 
trafia na stoły w naszych domach chleb. Ponadto nikt z nas, 
niezależnie gdzie mieszka i czym się na co dzień zajmuje, nie 
może zapomnieć, że szeroko rozumiane bezpieczeństwo Pol-
ski, także jeśli chodzi o zapewnienie nam wszystkim żywności, 
jest ściśle związane z pracą rolnika.


