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PROPOZYCJE MARCINA GWÓŹ-
DZIA DLA SUBREGIONU WAŁBRZY-

SKIEGO 
- str. 5.

W hołdzie obrońcom ojczyzny 
- str. 7.

MICHAŁ DWORCZYK 
Poseł Dolnego Śląska 

- str. 3.

#DobryCzasDlaRegionu!#DobryCzasDlaRegionu!

„...jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich,
dzień, który już każdy z nas zna od kołyski...”

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia prosimy przyjąc najlepsze, 
z głębi serca płynące życzenia, aby przeżywane były w szczę-

ściu rodzinnym, w spokoju i zdrowiu, aby dla każdego były 
tym, co zawiera ich nazwa - narodzeniem Boga - Jezusa.

Redakcja Głosu Wolnych Polaków.
Dzierżoniów 24.12.2019.
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P r e m i e r  w  D z i e r ż o n i o w i e
22 września Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Ząbkowice Śląskie, Dzierżoniów i Świdnicę. Premier ogłosił historyczną decy-
zję dla Południa Dolnego Śląska. Powstanie nowa droga ekspresowa łącząca Wrocław - Świdnicę - Wałbrzych z S3. To przełom dla 
naszego regionu - dla byłego Województwa Wałbrzyskiego! Dziękujemy! - powiedział Michał Dworczyk, lider listy PiS w okręgu 2.
W drodze z Ząbkowic Śl. do Świdnicy premier Mateusz Morawiecki 

zatrzymał się w Dzierżoniowie, gdzie na grobie Waleriana Tewzadze złożył 
wiązankę kwiatów. Wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa przedsta-
wił historię życia, szlaku bojowego oraz czasów powojennych bohatera 
książki. Przypomniał, że Tewzadze był uczestnikiem walk o niepodległość 
Gruzji. W latach 1918-1921 współtworzył armię tego kraju. W latach 20. 
XX wieku (po zajęciu Gruzji przez bolszewików) trafił do Polski, gdzie 
służył  jako oficer  kontraktowy w Wojsku Polskim. Podjął  także  studia 
i pracę naukową  . W 1933 opublikował między  innymi pracę „Kaukaz. 
Szkic Geograficzno-Opisowy”. We wrześniu 1939 roku dowodził wojskiem 
na północnym odcinka linii obrony Warszawy, był czynnym żołnierzem 
Armii Krajowej. Wtedy też zmienił nazwisko na Walery Krzyżanowski. 
Po  II wojnie  światowej  zamieszkał w Dzierżoniowie,  gdzie  piastował 
między innymi funkcję prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej. Na jego gro-
bie, znajdującym się na dzierżoniowskim cmentarzu parafialnym, wykuty 
jest napis: „Jako Gruzin chciałbym być pochowany w Gruzji, ale jestem 
szczęśliwy, że będę pochowany w ziemi szlachetnego i dzielnego Narodu 
Polskiego”. Wicewojewoda wręczył premierowi książkę „Gruzja niezna-
na. Wspólne losy Gruzinów i Polaków”. Jej autorami są: Dawid Kolbaia, 
Piotr Hlebowicz i inni... Jest to wyjątkowa publikacja, która w atrakcyjnej 

albumowej formule przybliża blisko 100. ostatnich lat wspólnych losów, 
historii i lojalnej przyjaźni Gruzinów i Polaków.

red

P o w a ż n e  o s t r z e ż e n i e
Wynik  październikowych wyborów parlamentarnych  jest  pierwszym 

ale  poważnym ostrzeżeniem  dla  obozu Zjednoczonej  Prawicy. Udało 
się  co prawda powtórzyć wygraną w Sejmie,  choć  z większością  tylko 
nieznacznie przekraczającą 50% posłów. To prawda, taka sztuka udała się 
po raz pierwszy od 30 lat, ale za to przegraliśmy Senat z kretesem. W po-
przedniej kadencji było 63 senatorów reprezentujących PiS, a obecnie jest 
ich tylko 48-miu. Przekonywanie, że to „sukces” nie wytrzymuje krytyki. 
Ktoś za to powinien odpowiedzieć zaraz po wyborach. W efekcie proces 
legislacyjny ulegnie  spowolnieniu, bo  trzeba będzie odrzucać poprawki 
senackiej większości, a nowy marszałek Senatu będzie tak żonglował ter-
minami posiedzeń, by jeszcze specjalnie zwalniać tempo legislacji. Zresztą 
„totalni” obsadzając stanowiska urzędnicze w Senacie swoimi partyjnymi 
kolesiami,  już  pokazali,  co  zrobiliby  z Polską  po  powrocie  do władzy. 
Ale nie o tym chcę pisać.
PiS zaczął kadencję od wielu wizerunkowych falstartów, widać wyraźnie 

walki  frakcyjne,  zniknęła gdzieś  dawna  jedność  i współpraca. Panowie 
Gowin i Ziobro starają się „ugrać” dla swoich politycznych środowisk jak 
najwięcej kosztem PiS, co nagłaśniają i podgrzewają niechętne nam media. 
Absolutna nieudolność osób konstruujących senacką większość przyniosła 
w efekcie klęskę przy wyborze senackiego marszałka. 
Natomiast nic nie usprawiedliwia wielkiej wizerunkowej wpadki w spra-

wie prezesa NIK Mariana Banasia.  Jak można o  sprawie  tak delikatnej 
informować  się wzajemnie  za  pomocą mediów?  Jak można  publicznie 
wywierać wpływ na niemal nieusuwalnego urzędnika, by zrezygnował ze 
stanowiska? Na tę chwilę mamy pat i ośmieszenie najważniejszych osób 
w państwie. 
Widać też wyraźnie, że legendarna już reforma wymiaru sprawiedliwości 

leży,  a przedstawiciele  „nadzwyczajnej kasty” po prostu wypowiedzieli 
posłuszeństwo państwu. Tu potrzeba  szybkich,  skutecznych  i  twardych 
działań, bez oglądania się na to, co powie lewacka UE. 
No i najważniejsze – musimy wygrać wybory prezydenckie!
Inaczej utracimy władzę w parlamencie, a „totalni” w krótkim czasie 

zlikwidują, na zlecenie obcych sił, suwerenne i wolne państwo polskie.
Dzwonki alarmowe huczą, dziś czas na jedność, odrzucenie wzajemne-

go rozgrywania się”, powrotu do ludzi ideowych i wiernych Polsce, a nie 
stawianie na koniunkturalistów i bezideowych cwaniaków, którzy przez 
ostatnie  lata uczepili się rydwanu zwycięzców. Do maja  już tylko sześć 
miesięcy…

Janusz Maniecki

Oczywista oczywistość. Nie rozumiem zdzi-
wienia niektórych osób słowami Sławomira 

Neumanna
Nie rozumiem zdziwienia niektórych osób słowami Sławomira 

Neumana. Zachowują się tak, jakby co dopiero się narodzili, albo 
przylecieli z Księżyca. Popatrzmy sami.
1. Knajacki język. A jaki był język biesiadników u Sowy i przyjaciół nie 
wykluczając księdza Sowy? Może literacki? Ta formacja (zresztą nie tylko 
ona) tak ma i kropka. Ktoś w tąo wątpił?
2. Poj*by  z Tczewa. Czy  naprawdę  znajdzie  się  ktoś  taki,  kto wierzył  
w szacunek Platformersów dla wyborców? Ich stosunek do własnych ako-
litów jest dokładnie taki sam jak do wyborców PiS. Oni po prostu gardzą 
wszystkimi. Naprawdę kogoś to zaskoczyło?
3. Murem za swoimi. A po Gawłowskim czy Jachirze ktoś w to wątpił? 
Wszak Wódz powiedział publicznie „Aby ludziom w Platformie żyło się 
lepiej”. I wszystko jasne.
4. Jak odejdziesz, będziesz miał problem. To nic nowego, to kalka z Dzier-
żyńskiego, który każdego podejrzanego o nielojalność wobec bolszewic-
kiej władzy kazał rozstrzelać. A Trocki nawet powiedział, że do WKP(b) 
można wstąpić, ale nie można z niej wystąpić.  I wszystko  jasne. To się 
nazywa dziedzictwo ideowe.
5. Adamowicz  zrobił  grubszy  przekręt. Myślę,  że  nawet  jego  najwięksi 
apologeci to wiedzieli, a tym bardziej partyjni koledzy. A zresztą wiedzieli 
to Gdańszczanie i pewnie całe Pomorze.
6. Sprawa prokuratorska nikomu z  listy nie zaszkodzi,  a zwłaszcza  tym 
z PO. Reprezentują bowiem porządek moralny, który nie jest bynajmniej 
obcy  sporej  rzeszy  ich wyborców. Tylko prawa  strona  dymisjonuje  po-
dejrzanych, bo lewa (PO to jest lewa strona!) zupełnie się zarzutami nie 
przejmuje. Złodziejstwo, malwersacje, fake newsy to nie są żadne prze-
stępstwa zwłaszcza te wykazane przez prawicowe media. To wręcz ordery. 
Ktoś naiwnie wierzył, że jest inaczej?
7. Sądy sprzyjają Platformie. Ależ nikt w to nie wątpił! Ogólna atmosfera 
w obozie opozycji jest taka, że ani Kidawy-Błońskiej, ani Schetyny to nie 
dziwi. U nich to przecież normalka.

Aleksander Nalaskowski - profesor zwyczajny pedagogiki z Torunia, zało-
życiel Szkoły Laboratorium (1989-2014), publicysta i felietonista.

Źródło: www.wpolityce.pl/ fragment tekstu wykorzystywany wyłącznie 
jako prawo cytatu w myśl Art. 29. Prawo cytatu Ustawa o prawie autor-

skim i prawach pokrewnych.
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V I I I  P a t r i o t y c z n e  Ś p i e w a n i e  2 0 1 9
„W pieśniach propagujemy piękno naszej historii”

VIII Patriotyczne Śpiewanie, tradycyjnie odbyło się w gościn-
nych progach DOK w sali Pegaz. Program i scenariusz opracował 
Janusz Maniecki,  który wspólnie  z  Ireną Bukalską  i Romanem 
Kowalczykiem, sprawnie i dowcipnie poprowadzili imprezę. Pro-
wadzący powitali  zebranych oraz    zaproszonych gości,  a wśród 
nich posła Wojciecha Murdzka oraz wicewojewodę dolnośląskiego 
Jarosława Kresę. W wypełnionej do ostatniego miejsca sali rozpo-
częło się wspólne śpiewanie. Uczestniczyli w nim nie tylko poje-
dynczy mieszkańcy miasta, ale również całe rodziny: dziadkowie 
z wnukami i małżeństwa z dziećmi. Teksty piosenek wyświetlane 
były na ekranie i dodatkowo uzupełnione zdjęciami, filmami oraz 
obrazami z dziejów walki o niepodległość i wojny z niemieckim 
oraz rosyjskim agresorem. Pieśni podzielone na cztery tematyczne 
bloki,  jak  zwykle  szybko  trafiły do  serc obecnych,  a  ich głośny 
śpiew  słyszany  był  daleko.  Prezentację,  teksty  pieśni  i  obsługę 
techniczna zapewnił jak zwykle Mirosław Siedlarski.

Dużo wzruszeń dostarczył uczestnikom imprezy występ „Dwóch 
pokoleń” - rodzinnej grupy w składzie tata Aleksander i jego dzieci 
Alicja  i Mikołaj,  którzy  zaśpiewali  pieśń  zespołu HORYTNICA 
-  Emilia  Plater  (tekst  i  ścieżkę muzyczną  udostępnił  im  zespół 
Horytnica):

„...Salwami niósł się huk, lecz byłaś właśnie tam gdzie kul naj-
większy grad

Jak gdyby wierząc, że już wkrótce spełni się Ojczyzny stary 
o wolności sen

I nie zapomnę chwil, jak ukrywałaś łzy, gdy sztandar runął 
w śnieg

Do boju wzniosłaś go „Za Polskę!” krzyczał ktoś, „Za Polskę!” 
krzyczał ktoś...”
Ich występ to piękna sztafeta patriotycznych pokoleń. Doskonały 

przykład współczesnej wymiany  doświadczeń  i  podejmowania 
niekonwencjonalnych  sposobów  uczenia  historii  najmłodszych 
mieszkańców naszego miasta.
Śpiewanie zakończyło się radosnym odśpiewaniem hymnu pań-

stwowego. Wyjątkową atmosferę wieczorowi utworzyły: pięknie 
udekorowana sala, wzajemna życzliwość zgromadzonych a przede 
wszystkim melodie i słowa wojskowych oraz patriotycznych pie-
śni, bliskich sercu każdego Polaka. Organizatorzy dziękują wszyst-

kim uczestnikom za wspólne wspaniałe przeżycia, które już zapi-
sały się w naszej pamięci. Jesteśmy przekonani, że patriotycznych 
wzruszeń dostarczą nam w kolejnych latach uroczystości, które już 
na  trwałe wpisały  się w kalendarz  i  życie naszego miasta. Dwie 
godziny z polskimi pieśniami upłynęły szybko i  teraz odliczamy 
czas do dziewiątej edycji naszej uroczystości w listopadzie przy-
szłego roku.

Janusz Maniecki

CHLEBA NASZEGO  
POWSZEDNIEGO…

 ”Gorzki to chleb jest Polskość” - K.C.Norwid

gorzki to chleb jest polskość… ale tego chleba
nigdy nam nie odmawiaj Wszechmogący Panie
niech będzie gorzki… twardy… niechaj będzie czarny…
byle polski… jak mowy ojczystej… szemranie

by zawsze był na stole w imię Twoje święte
jak świt gdy krwawo chmury zabarwiają zorze
jak wiatr co szumi duchem nad przełęczą serca
rano wieczór… i we dnie… i o… każdej porze…

prosimy Panie o świętą kruszynę chleba
która by nam nocami wciąż świeciła w mroku
i która będzie zawsze mieszkać w cudzie Hostii
I nam wskazywać pewnie mądrość naszych kroków

chleb nasz powszedni kiedyś – honor oraz duma 
deptany dzisiaj buciorem niewoli i zdrady
tych co karmieni truciznami naszych wrogów
wspierali swą podłością haniebne układy

chleb nasz powszedni dzisiaj i gorzki i przaśny
taki nam na stół kładą kłamcy obcą dłonią
ale niech ta świadomość utraty wolności  
będzie dla nas i tarczą i… ostatnią bronią

my już nie doczekamy nigdy wolnej Polski
zostawiamy wam nasze poczucie niewoli
oraz tę kromkę chleba co będzie jak kamień
póki was myśl o Polsce… wolnej… nie zaboli !
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W Dzierżoniowie obchody 101.  rocznicy odzyskania niepodległości  -  11.11.2019.
Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi,

czasowo zajmujących dane terytorium.
 Józef Piłsudski

Tysiące  osób w  całej  Polsce  uczestniczy w  piknikach  „Słu-
żymy Niepodległej”, Msze  św.  za  ojczyznę,  parady wojskowe, 
śpiewanie pieśni patriotycznych, marsze niepodległości złożą się 
w całym kraju na obchody 101. rocznicy odzyskania przez nasz 
kraj wolności.

Uroczystości lokalne
Lokalne  uroczystości  patriotyczne  organizowane  są  także 

w Dzierżoniowie. Mieszkańcy  świętują  tego  dnia  niepodległość 
w różny sposób: uczestnictwem w modlitwach, na paradach woj-
skowych,  festynach,  biegach  i  innych  imprezach  sportowych 
oraz w wydarzeniach  kulturalnych. Uroczystości  rozpoczęły  się 
8  listopada VIII Patriotycznym Śpiewaniem 2019 w gościnnych 
progach DOK w sali Pegaz. W wypełnionej do ostatniego miejsca 
sali rozpoczęło się wspólne śpiewanie. W śpiewaniu uczestniczyli 
nie tylko mieszkańcy miasta, ale również całe rodziny: dziadkowie 
z wnukami i małżeństwa z dziećmi. eksty piosenek wyświetlane 
były na ekranie i dodatkowo uzupełnione zdjęciami, filmami oraz 
obrazami z dziejów walki o niepodległość i wojny z niemieckim 
oraz rosyjskim agresorem. Pieśni podzielone na cztery tematyczne 
bloki,  jak zwykle  szybko  trafiły do  serc obecnych,  a  ich głośny 
śpiew słyszany był daleko.
W Auli  Państwowej  Szkoły Muzycznej  I  st.  im. Wojciecha 

Kilara w Dzierżoniowie w  rocznicę  odzyskania  niepodległości 
odbył się koncert - „Pieśni Stanisława Moniuszki” w wykonaniu 
Beaty Marciniak-Kozłowieckiej, sopranistki Opery Wrocławskiej. 
Artystka pochodzi z Dzierżoniowa i jest absolwentką Szkoły Mu-
zycznej,  klasy  fletu  pod  kierunkiem  Jana Zemlera.  Zapowiadał 
i akompaniował na fortepianie Szymon Atys, artysta z Warszawy. 
Wzruszającym przerywnikiem muzycznym był występ  utalento-
wanego ucznia Szkoły Muzycznej Duszana Chrzana, który wyko-
nał utwór Fryderyka Chopina. Po koncercie odbyła się prezentacja 
dorobku artystycznego śpiewaczki operowej z naszego miasta.

Pobiegnij dla Niepodległej w 2019 r.
Burmistrz  Dzierżoniowa  oraz  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji 

w Dzierżoniowie zaprosili na IX Dzierżoniowski Bieg Niepodle-
głości. Wykażmy się patriotyczną postawą i uczcijmy Narodowe 
Święto Niepodległości na sportowo - zaapelowali.

11 listopada obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości 
rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Św. Jerzego w intencji 
o Boże błogosławieństwo i pomyślność dla naszej Ojczyzny. Oj-
czyznę polecaliśmy Panu Bogu przez orędownictwo Maryi modląc 
się  i  śpiewając: Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!/ Ty za 
nami przemów słowo, Maryjo!/ Miej w opiece naród cały,/ Który 
żyje dla Twej chwały,/ niech rozwija się wspaniały, Maryjo! Po 
Eucharystii we wspólnej manifestacji zgromadzeni przeszli przed 
Pomnik Losów Ojczyzny, gdzie po wystąpieniu burmistrza Dariu-
sza Kucharskiego, delegacje samorządowe, parafialne, kombatanc-
kie, szkół i placówek wychowawczych, stowarzyszeń, związków, 
fundacji i organizacji patriotycznych złożyły wiązanki kwiatów.

„Polska otrzymała niepodległość nie tylko w wyniku tego, 
że I wojna światowa zakończyła się klęską wszystkich trzech 
zaborców. Polska odzyskała niepodległość dlatego, że podjęła 
o nią walkę, że zbudowała wszystko, co jest potrzebne do tego, 
żeby państwo stworzyć i w latach 1918-21, czyli do zakończe-
nia trzeciego powstania śląskiego, to państwo obronić i wywal-
czyć jego granice” - mówił w 2009 roku Lech Kaczyński. Wszak 
niepodległość to nie tylko zewnętrzne - ważne, naturalnie - atrybu-
ty, uzewnętrzniane szczególnie podczas oficjalnych uroczystości. 
Niepodległość - to wierność w myśli i uczynku fundamentalnym 
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W Dzierżoniowie obchody 101.  rocznicy odzyskania niepodległości  -  11.11.2019.
Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi,

czasowo zajmujących dane terytorium.
 Józef Piłsudski

wyróżnikom polskiego patriotyzmu i katolickiej wiary. Taka wła-
śnie Niepodległość musi być w nas. Stale. Żebyśmy umieli odpo-
wiedzieć na pytanie - Kto ty jesteś?! W tym kontekście znamienne 
są słowa św. Jana Pawła II z 2 czerwca 1980 roku, gdy przemawiał 
w  siedzibie UNESCO w Paryżu: „Jestem synem narodu, któ-
ry przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego 
wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć - a on pozostał przy 
życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował 
pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność, jako naród 
- nie biorąc za podstawę przetrwania jakichkolwiek innych 
środków fizycznej potęgi jak tylko własną kulturę, która oka-
zała się w tym przypadku potęgą większą od tamtych potęg”.

Po zakończeniu uroczystości, część mieszkańców ze środowisk 
prawicowych  przeszła  przed  Pomnik Żołnierzy Wyklętych,  aby 
oddać hołd tym, którzy oddali swoje życie walcząc w powstaniu 
antykomunistycznym o wolną i niepodległą Polskę. To dzięki nim 
dzisiaj możemy żyć i budować silne państwo.

„Jesteśmy Polakami i obowiązki mamy polskie. Niech będzie 
to dla nas najważniejsze przesłanie, że jesteśmy Polakami, bo 
wyrośliśmy z naszej 1050-letniej tradycji tej ziemi” – mówił pre-
zydent Andrzej Duda, podczas uroczystości na placu Piłsudskiego 
w Warszawie. „Niezależnie od tego jakiej narodowości jesteśmy, 
jesteśmy Polakami, gdy mieszka w nas Polska i gdy mieszka 
w nas polskość tradycji” – wyjaśniał prezydent.

Dzisiejsza  uroczystości  to  znakomita  okazja  do  promowania 
postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich przez upowszech-
nianie wiedzy historycznej i znajomości dziedzictwa kulturowego 
oraz  kształtowanie  twórczych,  odpowiedzialnych  i  świadomych 
własnej  tożsamości  obywateli. Dziękujemy wszystkim  uczestni-
kom za wspólne wspaniałe przeżycia, które już zapisały się w na-
szej  pamięci.  Jesteśmy  przekonani,  że  patriotycznych wzruszeń 
dostarczą nam w kolejnych latach uroczystości, które już na trwałe 
wpisały się w życie naszego miasta.

Kazimierz M. Janeczko
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Klub radnych miejskich PiS 
bieżące informacje

Klub radnych powiatowych 
PiS po dwunastu miesiącach

Program „Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej” - edycja 2019-2020.

„Osoby z niepełnosprawnościami to grupa, która wymaga 
szczególnej troski, opieki i wsparcia całego społeczeństwa” – za-
znaczył Mateusz Morawiecki. „Zdecydowaliśmy się na przepro-
wadzenie programu społecznego, który pomoże w życiu osobom 

najbardziej poszkodowanym przez los” – dodał.

Zakończył się nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.
Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólno-

dostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą 
miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu 
codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu 
aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dys-
kryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez 
umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych 
czy sportowych. Pierwsza edycja Programu będzie realizowana od 1 paź-
dziernika 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
O środki na realizację usług asystenta w ramach Programu mogły ubiegać 

się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, 
które w ramach programu mogą otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 
100 proc. kosztów realizacji.
Gminy/powiaty miały czas do 22 października na złożenie wniosków 

do wojewody. Po tym terminie wojewoda sporządził i przekazał wnioski 
na  środki finansowe z Programu, wraz z  listą  rekomendowanych gmin/
powiatów Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który podejmie 
decyzję o dofinansowaniu. Wojewodowie mieli na to czas do 5 listopada.
Program finansowany  jest  ze  środków Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Radny z Klubu PiS Kazimierz Szabat zwrócił się z pytaniem do bur-

mistrza Dariusza Kucharskiego: czy wystąpił o środki na realizację usług 
asystenta w ramach Programu? Z uzyskanych informacji i zestawień jed-
noznacznie wynika, że gmina miejska Dzierżoniów i starostwo powiatu 
dzierżoniowskiego nie otrzymały środków z Programu „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej”. Dlaczego tak się stało nie wiemy, po uzyskaniu 
odpowiedzi na interpelację poinformujemy mieszkańców miasta i powiatu 
o przyczynie tej, niefortunnej dla osób z niepełnosprawnościami, sytuacji.
Propozycja Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w spra-

wie Stanowiska Rady Miejskiej dotyczącej powstrzymania 
ideologii „LGBT” przez wspólnotę samorządową.

Mając  na  uwadze  dobro  dzieci, młodzieży,  rodziny  oraz wsłuchując 
się w głos mieszkańców radni PiS przygotowali projekt stanowiska Rady 
Miejskiej dotyczącej powstrzymania przez wspólnotę samorządową ide-
ologii „LGBT”.

- Nie wykluczamy i nie stygmatyzujemy osób o odmiennej orientacji 
seksualnej, jedynie wyrażamy nasz sprzeciw wobec ideologii LGBT – nie 
wobec osób, bo każdej osobie okazujemy szacunek; ten szacunek nakazuje 
nam okazywać religia katolicka, chrześcijaństwo, bo to są nasze siostry 
i bracia. My sprzeciwiamy się złu, które oni wyrządzają i złu, które oni 
chcą propagować i propagują. Nie sprzeciwiamy się im jako osobom, 
tylko ideologii którą wyznają, bo ich działanie jest szkodliwe dla rodziny 
i państwa - mówią wnioskodawcy.
13 sierpnia 2019 roku projekt wpłynął do Biura Rady Miejskiej w Dzier-

żoniowie, do listopada był skutecznie blokowany i nie znalazł się w porząd-
ku obrad sesji wrześniowej i październikowej. 25 listopada po rozpoczęciu 
sesji radni PiS zgłosili formalny wniosek o uzupełnienie porządku obrad 
o projekt stanowiska Rady Miejskiej dotyczącej powstrzymania ideologii 
„LGBT” przez wspólnotę samorządową, niestety głosami radnych Klubu 
Radnych Nowoczesny Dzierżoniów Dariusza Kucharskiego i Klubu Rad-
nych Obywatelski Blok Samorządowy poprawka uzupełnienia porządku ob-
rad 13. sesji Rady Miasta Dzierżoniowa została odrzucona. Ocenę podjętej 
decyzji przez radnych koalicji rządzącej miastem pozostawiam czytelnikom.

Zbigniew Zeń - przewodniczący Klubu Radnych PiS

W wyniku jesiennych wyborów w 2018 roku i zdobyciu przez kandyda-
tów PiS ponad 12 tysięcy głosów w powiecie nasz klub radnych składa się 
obecnie z ośmiu osób  i jest największym klubem w 21-osobowej Radzie 
Powiatu.    Stanowią  go – Małgorzata Greiner, Grażyna Król, Krzysztof 
Bielawski, Dariusz Gortych, Janusz Maniecki, Marcin Pięt, Maciej Rojek 
oraz  Janusz Szpot.  Jesteśmy klubem opozycyjnym wobec koalicji  PO- 
OBS- SLD, która sprawuje władzę w powiecie. 

Jesteśmy  radnymi  aktywnymi,  zgłaszamy  szereg  pomysłów  i  pro-
pozycji,  najczęściej  jednak  odrzucanych  przez  koalicję  rządzą-
cą  według  zasady  -  „Nie,  bo  nie”. Mimo  tego  jesteśmy  opozycją 
konstruktywną,  popieramy  te  projekty uchwał,  które wychodzą naprze-
ciw potrzebom mieszkańców. Spotykamy  się  z mieszkańcami,  pełnimy 
dyżury  radnych,  interweniujemy w  imieniu  osób  szukających  pomocy. 
Nasze najważniejsze działania w pierwszym roku kadencji:
1. Zgłosiliśmy  już  prawie  dwadzieścia  interpelacji,  dotyczących  spraw 
ważnych dla  funkcjonowania powiatu m.  in. prawidłowego zarządzania 
szpitalem powiatowym  czy  sieci  szkół  ponadpodstawowych  prowadzo-
nych przez powiat.
2. Złożyliśmy  ponad  dwadzieścia  pięć  zapytań w  sprawach  bieżących. 
Niestety musimy stwierdzić ze smutkiem, że udzielane nam odpowiedzi 
dalekie są od precyzji i dokładności.
3. Zgłosiliśmy projekt uchwały podnoszący wysokość dodatku za wycho-
wawstwo  dla  nauczycieli wychowawców  klas,  który  został  odrzucony 
głosami radnych koalicji, także tych, którzy sami są nauczycielami.
4. Wnieśliśmy wiele poprawek do projektu nowego statutu Rady Powiatu, 
które również nie znalazły uznania u radnych koalicji rządzącej.
5.  Ostatnio  także odrzucono nasze uwagi do projektu uchwały o nowej 
wysokości diet radnych, a przyjęty projekt radnych koalicyjnych znacząco 
podniósł wysokość diet... radnym koalicyjnym.
Widzimy możliwości lepszego i skuteczniejszego zarządzania wydziałami 

starostwa oraz jego jednostek organizacyjnych, szczególnie w dziedzinie 
pozyskiwania środków zewnętrznych np. na poprawę stanu infrastruktury 
drogowej.
Z naszej  inicjatywy nagłośniono  i podjęto działania kontrolne wobec 

właściciela składowiska odpadów przywożonych do Dzierżoniowa z innych 
rejonów kraju, a położonego ok. 30 metrów od Sowiogórskiego Centrum 
Komunikacyjnego i kilku metrów od POD „Kolejarz”.
Jesteśmy przeciw pomysłowi „zwijania” sieci szkół ponadpodstawowych 

w powiecie, a takie działania już podjęto wobec Zespołu Szkół w Pieszy-
cach, a w przyszłości być może także wobec dwóch SOSW w Dzierżoniowie 
i Piławie Górnej.
Oprócz pełnienia mandatu radnego członkowie naszego klubu są rów-

nież aktywni w organizacjach społecznych, sportowych, kulturalnych czy 
historycznych. 
Wierzymy, że kolejny rok będzie równie pomyślny a nasza służba dla 

mieszkańców powiatu jeszcze bardziej skuteczna.

Marcin Pięt – przewodniczący Klubu Radnych PiS
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POLECAMY

W ostatnim numerze Gazety Wolnych Polaków starałem się opisać sytu-
ację w polskich szkołach na początku nowego roku szkolnego 2019/2020 
po wiosennych strajkach nauczycieli. Wyraziłem nadzieję, że wszystkie 
zainteresowane strony, tj. nauczyciele, uczniowie i ich rodzice dołożą mak-
symalnych starań, aby uspokoić atmosferę w szkołach. Czy to się udało?  
Po  trzech miesiącach nowego  roku  szkolnego wyrażam w  tym  temacie 
ostrożny optymizm. Jego powodem są dramatyczne apele prezesa ZNP p. 
Broniarza (a jednak uratował swoje „dożywotnie” stanowisko – beton to 
beton)  o podjęcie we wrześniu akcji strajkowej, które nie znalazły żadnego 
poparcia wśród nauczycieli. Na tym fakcie opieram swój optymizm. Dzi-
siaj spróbujmy się zastanowić  jakie niebezpieczeństwa zagrażają naszym 
dzieciom i młodzieży w przestrzeni internetowej , a także w  szkołach. 

I.  Zagrożenia istniejące w Internecie.
Rodzice muszą wiedzieć, że młodzi ludzie potrzebują Internetu, są z nim 

zaprzyjaźnieni i często nie wyobrażają już sobie codziennego funkcjonowa-
nia bez dostępu do sieci. Dzieci i młodzież powinni nauczyć się, głównie od 
rodziców i nauczycieli, zasady ograniczonego zaufania wobec treści, które 
można znaleźć w sieci. Nie wszyscy ludzie mówią w Internecie prawdę, nie 
wszyscy mają dobre intencje i bezinteresownie chcą się zaprzyjaźnić  z na-
szymi dziećmi. W szkołach dzieci mogą się spotkać z różnego rodzaju prze-
mocą fizyczną i psychiczną, a także z przemocą funkcjonująca w Internecie. 
Pani prezydent Gdańska p. Dulkiewicz w swoim zaperzeniu politycznym 
stwierdziła na forum ogólnopolskim, że w ostatnim okresie odnotowano 
znaczny wzrost  samobójstw wśród młodzieży z powodu przewidywanych 
trudności  z uzyskaniem miejsca w szkołach średnich. Nie potwierdzają tego 
żadne szczegółowe dane, a dzisiaj możemy jednoznacznie stwierdzić, że 
cały rocznik młodzieży  kończący ósmą klasę szkoły podstawowej i ostat-
nie klasy gimnazjum znalazł miejsce w szkołach branżowych i średnich. 
Jeżeli prawdą jest obserwowany ostatnio wzrost  samobójstw wśród dzieci 
i młodzieży, to należy się bardzo poważnie zastanowić jakie są przyczyny 
tego niebezpiecznego  i tragicznego zjawiska. Należy merytorycznie a nie 
politycznie rozpoznać to zjawisko i wtedy można stwierdzić, że główną 
przyczyną tego stanu  jest między innymi nieumiejętne korzystanie przez 
dzieci i młodzież z Internetu. Oprócz tego, że Internet  jest źródłem posze-
rzania wiedzy w różnych dziedzinach, które interesują młodzież (i to jest 
ta dobra strona korzystania z Internetu), to istnieje jednak i ciemna strona 
surfowania po Internecie, a lista zagrożeń z tym związana jest bardzo długa. 
Wymienię tutaj tylko te najważniejsze:  
1.  CYBER PRZEMOC – wyzywanie, straszenie, nękanie, kradzież tożsa-
mości, włamania na konta w celu ośmieszania jego właściciela. 
2. SEKTING –przesyłanie wiadomości,  zdjęć  czy filmów o wydźwięku 
erotycznym, szantażowanie groźbą upublicznienia intymnych zdjęć. 
3. GROMING – uwodzenie dziecka przez Internet. Celem jest zbudowa-
nie relacji między dorosłym a dzieckiem prowadzącej do wykorzystania 
seksualnego. 
4. PATOSTREAMING – filmiki przedstawiające dzieci i młodzież w znie-
sławiającej  sytuacji  i wysyłanie  ich  do  sieci  internetowej,  co  staje  się 
powodem do wyśmiewania.

II.  Zagrożenia występujące w szkołach.
Jeżeli chcemy pomóc naszym dzieciom to musimy wszyscy, zarówno 

nauczyciele,  rodzice  jak  i  organy  prowadzące  poszczególne  placówki 
oświatowe, działać w kierunku zmniejszenia wpływu Internetu na  ich życie 
i psychikę. Bezpośrednio w szkołach występują zjawiska bardzo groźne, 
atakujące dzieci i młodzież , a najgroźniejsze z nich to BULLING. Jest to 

znęcanie się uczniów w szkołach nad innymi uczniami, terroryzowanie, 
zastraszanie, przemoc, agresja rówieśnicza, gnębienie, dręczenie, przemoc 
werbalna i fizyczna. Coraz częściej obserwujemy w szkołach powstawanie 
grup  rówieśniczych,  które  zachęcają  do  autoagresji,  autodestrukcji,  sa-
mookaleczeń lub nawet do samobójstw. Są to niezwykle groźne zjawiska 
obejmujące coraz  szersze kręgi młodzieży szkolnej. Należy w szkołach  
rozszerzać  i wzmacniać opiekę psychologiczną, aby zagrożony uczeń lub 
często grupy uczniów, które z różnych powodów nie chcą lub nie potrafią 
o tych zagrożeniach rozmawiać z rodzicami, mogli otrzymać pomoc psy-
chologa w szkole. Gdyby wspomniana już p. prezydent Gdańska chciała 
poważnie podejść do opisanych problemów, a jest do tego zobowiązana 
z racji pełnionego stanowiska, powinna dołożyć wszelkich starań aby jako 
organ prowadzący szkoły podstawowe, a właśnie tam opisane wydarzenia 
mają najczęściej miejsce, użyć wszystkich swoich kompetencji  i środków, 
aby czynić szkoły miejscami przyjaznymi dla dzieci szkolnych.  Istnieją 
państwa, które w znacznym stopniu ograniczyły występowanie w szko-
łach  opisanych  patologii.  Powołam  się  tu  na  przykład Finlandii  gdzie 
opracowano i wdrożono w życie metodę, która w około 80 %  zmniejszyła 
występowanie zagrożeń w szkołach. Metoda ta znana jest pod nazwą KiVA.  
Proponuję odpowiednim czynnikom, aby zapoznały się z tą fińską metodą 
i spróbowały  ją wprowadzić w polskich szkołach.

III. Ideologia gender – próby przeniknięcia do szkół.
Ostatnio coraz częściej słyszymy o próbach przenikania ideologii gender 

do szkół podstawowych. Instruktorzy tej ideologii pod różnymi pretekstami 
próbują wchodzić do przedszkoli i szkół podstawowych. Często rodzice 
nie mają  pojęcia o takich zajęciach choć powinni wyrazić swoją zgodę na 
udział  w nich ich dziecka. Dyrekcja szkoły jest zobowiązana do uzyskania  
zgody rodziców a nie tylko Rady Rodziców, bo zgodnie z Konstytucją RP 
rodzice mają prawo do tego, aby ich dzieci wychowywane były w systemie 
wartości, który sami preferują. Niektórzy nauczyciele stosują różne zabiegi, 
aby ideologia gender miała dostęp do ich szkół. Znany jest ostatni przypadek 
z jednej ze szkół w Poznaniu, gdzie jedna z nauczycielek zapowiedziała, że 
jeżeli chłopcy przyjdą do szkoły w spódniczkach, to nie będą odpytywani 
na lekcji. To jest granda i rodzice nie powinni się na to godzić. Przykładem 
tego, że gender atakuje nasze dzieci i młodzież są manifestacje gejowskie  
podczas których bardzo często słyszymy wykrzykiwane hasła w kierunku 
zwykłych przechodniów „wasze dzieci będą takie jak my” a naczelni ide-
olodzy LGBT  w swoich pracach piszą tak: „… będziemy sodomizować 
waszych synów, będziemy ich uwodzić w waszych szkołach, w waszych 
internatach, w waszych szatniach, w waszych halach sportowych, w wa-
szych seminariach, we wszystkich waszych grupach młodzieżowych…” Nie 
gódźmy się na szydzenie z naszej wiary, nie zgadzajmy się na deprawację 
dzieci i młodzieży. Dlatego przestrzegam przed zawładnięciem  ich serc 
i umysłów  przez ideologię LGBT.
Rodzice nastolatków muszą utrzymywać ze swoimi dziećmi bliski kon-

takt, aby zapewniać im bezpieczeństwo w czasie korzystania z Internetu. 
Wystarczy bowiem nierozważne kliknięcie w ikonkę witryny czy otrzymany 
od kogoś link, aby dziecko przeniosło się w mroczne zakamarki wirtualnej 
rzeczywistości. Rozmawiajmy z dziećmi o tym co się dzieje w szkole, aby na 
czas zareagować na zagrożenia  opisane w tym artykule. Kochani Rodzice! 
To jest Wasz podstawowy obowiązek i nic Was z niego nie może zwolnić. 

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

29.10.2019 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa. 
Podczas obrad ślubowanie złożyła radna Małgorzata Mamełka. 
Objęła ona mandat po Jarosławie Kresie, który został wicewo-
jewodą dolnośląskim. Nowej radnej życzymy skutecznej reali-
zacji programu wyborczego PiS. Aby z uporem i konsekwencją 
przez całą kadencję swoją postawą i pracą budziła w naszych 
młodych mieszkańcach głębokie umiłowanie Ojczyzny, najwyż-
szy szacunek dla jej tradycji historycznych i kulturowych oraz 
stałą gotowość do najwyższych poświęceń dla Polski.

Briefing prasowy podsumowujący pierwszy rok działalności 
Klubu Radnych PiS w Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego - 
21.11.2019.

23.10.2019. w gościnne progi dzierżoniowskiej restauracji 
„Wilczy głód” pan minister Michał Dworczyk zaprosił osoby, 
których aktywność i zaangażowanie w kampanię wyborczą 
przyczyniły się do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych 
2019 roku. Przybyło ok. 50 osób z terenu pięciu powiatów 
tworzących okręg wyborczy nr 2. Honorowym gościem był pan 
senator Aleksander Szwed, który wygrał wyścig o reelekcję. 
Pan Minister Dworczyk podziękował wszystkim za pomoc, 
przedstawił wyniki wyborów w okręgu, które były najlepsze na 
Dolnym Śląsku.

Dzierżoniowscy artyści - witryna, do przeglądania której Pań-
stwa zapraszam, ma na celu promocję lokalnych artystów ama-
torów i profesjonalistów tworzących w powiecie dzierżoniow-
skim. Pomysł wykonania serwisu informacyjnego związanego 
z lokalnymi artystami w domenie dzierzoniow.art.pl powstał 
w roku 1998. Domena była dostępna do jesieni 2018 roku, po 
czym została dezaktywowana ze względu na brak dostępu do 
niepłatnego serwera. Pełniąc funkcję redaktora naczelnego 
serwisu ORP podjąłem, w uzgodnieniu z zarządem, decyzję 
o umieszczeniu witryny Dzierżoniowscy Artyści na serwerze 
stowarzyszenia. Serwis zalecany jest przez MEN jako materiał 
pomocniczy do edukacji regionalnej. Zapraszam: http://st-orp.
pl/artysci/index.php

Nawet w znanych opowieściach można odnaleźć nowe wątki 
i nieznane dotąd fakty. 22 listopada odbyło się uroczyste pod-
sumowanie drugiej edycji projektu „Historie mówione dzierżo-
niowian” realizowanego przez Fundację Forum Dialogu Między 
Kulturami we współpracy partnerskiej z Muzeum Miejskim 
Dzierżoniowa, Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury i Miejsko-
-Powiatową Biblioteką Publiczną w Dzierżoniowie.

Rozpoczął się adwent.
„To czas na modlitwę i czuwanie serca na przyjście Pana Je-
zusa” - 1.12.2019.

Najpierw spotkanie z wyczekiwanym Świętym Mikołajem, a 
potem całe spektrum bożonarodzeniowych specjalności – od 
dekoracji po smakołyki. To właśnie Jarmark Bożonarodzenio-
wy, na który Dzierżoniowski Ośrodek Kultury zaprosił miesz-
kańców od 5 do 9 grudnia. Oczywiście do Rynku.

Piętnaście szopek krakowskich ze zbiorów Muzeum Krakowa, 
które w 2018 r. zostały wpisane na Reprezentatywną Listę Nie-
materialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO, 
będzie można oglądać do końca stycznia w Muzeum Miejskim 
Dzierżoniowa. Wernisaż wystawy 11 grudnia o godz. 17.00.


