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Piknik Patriotyczny na Gnejsach we Włókach - str. 8.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Lu-
dobójstwa na Kresach Wschodnich 

II RP - str. 3.

74. rocznica Powstania Warszaw-
skiego - str. 4-5.

Święto Wojska Polskiego - str. 6.

My się Polski nie wstydzimy, my za Polskę nie przepraszamy, my za Polskę dziękujemy.  
Jesteśmy wiarygodni w rządzie i będziemy wiarygodni w samorządzie.  

Dotrzymujemy słowa  
- powiedział w Sandomierzu premier Mateusz Morawiecki.
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Szanowni Państwo!
Wyznaczony został wreszcie 

termin wyborów samorządo-
wych, które przeprowadzone 
zostaną według nowej ordynacji 
wyborczej w dniu 21 paździer-
nika 2018.

Nowa ordynacja wyborcza, 
choć w części spełniła nasze 
postulaty, to jednak generuje 
kolejne sposoby fałszerstw wy-
borczych poprzez zastosowanie 
„innowacyjnych” rozwiązań.

Wybory 2018 roku mogą 
zostać sfałszowane przez lo-
kalne mafie podobnie jak 
wybory z roku 2014. Wpro-
wadzone zostały rozwiązania 
pozwalające między innymi na 
„pokonanie” przez fałszerzy 
takiej przeszkody, jaka była 
przeźroczysta urna. Po kolej-
nej „nowelizacji” zlikwidowa-
no transmisje z lokali wybor-
czych oraz niezależność tzw. 
urzędników wyborczych.

W dniu 8.09.2018 roku zapra-
szamy członków Ruchu Kontro-
li Wyborów, współpracujących 
z nami koordynatorów i sym-
patyków na spotkanie organi-
zacyjne oraz szkoleniowe „PO-
WSTAŃ POLSKO”.

Podczas Zjazdu RKW miedzy 
innymi będą wystąpienia:

- Prezesa RKW Jerzego Tar-
galskiego, który przedstawi pod-
sumowanie trzech lat rządów 
i obietnic wyborczych obozu 
Zjednoczonej Prawicy.

- Marcina Dybowskiego, Kra-
jowego Koordynatora RKW, 
który zapozna Państwa z aktual-
nymi zagrożeniami wynikający-
mi z nowej ordynacji wyborczej 
i sposobami przeciwdziałania 
tym zagrożeniom.

Miejsce oraz godzina spotka-
nia zostanie Państwu przekaza-
na w najbliższych dniach.

Tel. kontaktowy do Krajowe-
go Koordynatora RKW Marcina 
Dybowskiego +48509458438

Tyle komunikat RKW a ja 
mam pytanie, czy Rosjanie 
nie zechcą ingerować w pro-
ces wyborczy, tak jak to zro-
bili w USA? Mam nadzieję, że 
rząd i PiS zdaje sobie sprawę 
z zagrożenia! Jednak w naszym 
środowisku pojawiają się róż-
ne wieści. Przez trzy lata nie 
zrobiono nic, aby okrzepł Ruch 
Kontroli Wyborów. Zdaża się, 
że prominentni działacze PiS 
powtarzają pytanie: po co nam 
teraz kontrola wyborów? Nie 
wiem, z czego to wynika, ale 
wiem i mam pewność, że takie 
zachowanie to gorzej niż głu-
pota, to błąd. Uważam, że ko-
niecznie  musimy po raz kolejny 
wykonać pracę i przypilnować 
tych wyborów. Nie dla kandy-
datów, PiSu czy prezesa. Tylko 
dla Polski!

kmj

W Y B O R Y  S A M O R Z Ą D O W E  2 0 1 8
W y b o r y  s a m o r z ą d o w e  2 0 1 8  -  i n f o r m a c j e  d l a  w y b o r c ó w

1/ Wybory odbędą się 21 października 2018 roku od godz. 7.00 - do godz. 21.00. Druga tura wyborów (wójtowie 
i burmistrzowie) będzie w dniu 4.11.2018 roku.
2/ Do przeprowadzenia wyborów komisarze wyborczy powołują terytorialne komisje wyborcze – wojewódzkie, 
powiatowe, miejskie i gminne (zgłoszenia do 6.09.2018).
3/ W obwodach do głosowania komisje terytorialne powołują obwodowe komisje wyborcze. W obecnych 
wyborach powołane będą obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania (pracujące od godz. 
7.00 do godz.  21.00) oraz komisje ds. ustalenia wyników wyborów (rozpoczynające pracę po zamknięciu lokali 
wyborczych). Każdy komitet wyborczy może więc w każdym obwodzie zgłosić kandydatów do dwóch komisji.
4/ Obwodowe komisje wyborcze liczyć będą po 9 osób (w obwodach zamkniętych – po 6 osób). Jeśli liczba osób zgło-
szonych przez komitety wyborcze jest większa niż liczba miejsc w komisji, komisja terytorialna zarządza losowanie.  
5/ Wybory samorządowe są równe, bezpośrednie, powszechne i tajne. W gminach powy-
żej 20 tys. mieszkańców, powiatach i sejmikach wybory są także proporcjonalne. Nato-
miast w gminach poniżej 20 tys. mieszkańców obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze.  
6/ W gminach poniżej 20 tys. mieszkańców radnym w danym okręgu zostaje osoba, która uzyskała największą 
liczbę głosów. 
7/ W gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, powiatach oraz sejmikach podziału mandatów do-
konuje się proporcjonalnie do wyniku komitetów, które przekroczyły 5% uzyskanych głosów.  

8/ W pierwszej turze głosowania na bur-
mistrza/wójta wymagana większość do 
odniesienia zwycięstwa wynosi 50%+1 
oddanych głosów ważnych. Jeżeli ża-
den z kandydatów nie uzyska wyma-
ganej większości głosów to druga tura 
głosowania następuje dwa tygodnie 
po dniu wyborów (czyli 4.11.2018). 
9/ Głosem ważnym jest postawienie 
znaczka „x” w kratce z lewej stro-
ny obok nazwiska kandydata z da-
nego komitetu wyborczego. Jeżeli 
wyborca postawi dwa lub więcej zna-
ków „x” w kratkach przy nazwiskach 
osób z tej samej listy to taki głos jest 
ważny i zalicza się go kandydato-
wi z najwyższego miejsca danej li-

s ty.  Wszelkie  dopiski  na  karcie  do głosowania  nie  powodują  je j  n ieważności . 
10/ Głos jest nieważny jeżeli wyborca nie postawi żadnego znaczka „x” w kratce obok nazwisk kandydatów 
ze wszystkich list lub postawi więcej niż jeden znaczek „x” w kratkach przy nazwiskach osób z różnych ko-
mitetów wyborczych. 

Janusz Maniecki

M a m y  s z a n s ę  z w y c i ę ż y ć  -  w y k o r z y s t a j m y  j ą . . .
Nadchodzące październikowe 

wybory samorządowe będą wielkim 
sprawdzianem dla obozu Zjedno-
czonej Prawicy. Testem czy zmiany 
dokonywane od trzech lat w skali 
państwa przez prezydenta i więk-
szość parlamentarną są nie tylko 
popierane przez Polaków, ale czy 
jest wola przeniesienia ich na te-
ren samorządów, małych lokalnych 
Ojczyzn. Nie ulega wątpliwości, że 
sukces wyborczy w sejmiku dolno-
śląskim, w samorządzie powiato-
wym oraz samorządach gminnych 
naszego powiatu będzie kolejnym 
krokiem do przeprowadzenia sku-
tecznych i koniecznych zmian, 
korzystnych dla mieszkańców.  
I z takim programem – pozytywnym, skutecznym, adresowanym do wszystkich – my, obóz Zjednoczonej 
Prawicy - rozpoczynamy wyborczą batalię. Nie zbudowaliśmy go przeciw konkretnym ludziom lecz przeciw 
patologiom, korupcji czy nepotyzmowi, dostrzeganym gołym okiem przez naszych współmieszkańców. Będzie 
to spór na programy z osobami z konkurencyjnych list wyborczych. Ale to także spór na zasady -my traktujemy 
Polskę jako najważniejszy element europejskiej rodziny narodów, nie wstydzimy się narodowej tożsamości, 
przywiązania do wiary, tradycji i historii. Nie odmawiamy innych poglądów konkurentom, staramy się szukać 
tego co łączy a nie dzieli Polaków. Nie chcemy zwyciężyć dla samego sukcesu, dla siebie, bo to oznacza po 
prostu, że jedną grupę towarzyską zastąpi inna.

Tak być nie może i nie będzie. Polska to piękny kraj, to nasza Ojczyzna, która wymaga gospodar-
skiej troski. Dlatego wystawiamy kandydatów, którzy rozumieją potrzebę zmiany stylu sprawowa-
nia władzy w samorządach, identyfikują się z koniecznością wsłuchiwania w głosy zwykłych ludzi.  
Chcemy i będziemy traktowali pracę w samorządach jako odpowiedzialność i służbę. Nasze przedwyborcze 
propozycje i zobowiązania traktujemy poważnie i poddamy ich wykonanie pod osąd współmieszkańców.  
Wynik wyborów odbierzemy z pokorą, ale i motywacją do jeszcze skuteczniejszego i sprawniejszego działania na 
rzecz mieszkańców powiatu, miasta czy wioski. Tylko z Państwa pomocą – naszych współmieszkańców - możemy 
w dniu 21. października razem rozpocząć nowy rozdział samorządowych dziejów. Wykorzystajmy tę szansę…

Janusz Maniecki
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Zatroskany o Polskę
„Antoni Macierewicz od początku postawił na to, że będzie 

służył Ojczyźnie”.
Panie Antoni w 70.rocznicę urodzin życzymy, aby hasło Bóg, 
Honor, Ojczyzna nadal były dla Pana drogowskazem w życiu 

i w pracy dla Ojczyzny.
Życzymy wytrwałości, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Członkowie Klubu GP Dzierżoniów II.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II RP
„Kresowian zabito dwukrotnie, raz przez ciosy siekierą, drugi raz przez przemilczenie.”

Czy spamiętasz Panie Świata,
Męczenników tych z Wołynia,
Umierali z myślą o Tej,
która nigdy nie zaginie.
Polska o nich zapomniała... (Lech Makowiecki Wołyń 1943).

„Kresowian zabito dwukrotnie, raz przez ciosy siekierą, drugi raz 
przez przemilczenie. A ta druga śmierć jest gorsza od tej pierw-
szej”. Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, 
po raz pierwszy oficjalnie włączyli się w uroczystości uczczenia 
ofiar ludobójstwa. Są to kroki w dobrym kierunku wskazujące, że 
również na najwyższych szczeblach rządowych nastąpiła zmiana 
w postrzeganiu stosunków między Polską a Ukrainą. „Prezydent 
podkreślił, że w środę 11 lipca będzie obchodzona 75. rocznica 
„ludobójstwa, do jakiego doszło na Wołyniu”. Jak mówił, będzie 
to w Polsce narodowy dzień pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego 
na Wołyniu na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów”.

- Prawdę o zbrodni wołyńskiej włączyliśmy do naszej narodowej 
historii. Niepodległa Rzeczpospolita z należną czcią wspomina 

ofiarę naszych rodaków - napisał premier Mateusz Morawiecki 
w liście odczytanym w niedzielę przed warszawskim Grobem Nie-
znanego Żołnierza podczas Światowych Obchodów 75. Rocznicy 
Ludobójstwa na Wołyniu. To ważne słowa wskazujące na konse-
kwentną realizację nowej polityki historycznej. To, mam nadzieję, 
skuteczne odejście od „pedagogiki wstydu” wpajanej nam przez 
minione dziesięciolecia, przez poprzednie rządy i tzw. elity (które 
można określić mianem dobrogłupków) oraz GW.

Uroczystości 75. rocznicy Ludobójstwa Polaków na Kresach 
Wschodnich II PR, których zamordowano za to tylko, że byli Po-
lakami, rozpoczęła uroczysta msza św. koncelebrowana przez dzie-
kana Dekanatu Dzierżoniów ks. prał. Zygmunta Kokoszkę. Homilię 
wygłosił ks. Karol Janik, który min. powiedział, że bez miłości nie 
ma wybaczenia win. Czy potrafimy znaleźć w sobie tyle miłości, 
aby pochylić się nad bliźnimi i wybaczyć im winy? - pytał. To 
trudna decyzja kiedy pamięta się ogrom zbrodni i bestialstwa doko-
nanego na naszych siostrach, braciach i dzieciach przez bandytów 
z UPA i OUN. W modlitwie wiernych, którą odczytał pan Adam 
Burzyński, prosiliśmy o spokój dusz osób pomordowanych, ale 
również modliliśmy się za tych Ukraińców, którzy nie akceptowali 
ludobójstwa, ostrzegali Polaków, udzielali im schronienia i nie wy-
konywali zbrodniczych poleceń, za co zapłacili swoim życiem. Nie 
ma zgody na to - dodał - aby władze ukraińskie zacierały i prze-
inaczały prawdę o rzezi Wołyńskiej, chroniąc w ten sposób swoich 
obywateli przed prawdą historyczną, twierdząc, że była to wojna 
Polsko-Ukraińska. To kłamstwo - było to okrutne, niespotykane 
w cywilizowanym świecie, ludobójstwo mające na celu fizyczne 
unicestwienie Polaków mieszkańców Kresów Wschodnich II RP.

Po mszy św. przed obeliskiem Kresowian przewodniczący Sto-
warzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie pan Florian Kuriata 
wspomniał tamte tragiczne dni, kiedy mordowano również księży 
i siostry zakonne. W ich intencji odmówiliśmy Koronkę do Boże-
go Miłosierdzia. Na Podolu i Wołyniu z rąk bandytów OUN-UPA 
zginęło co najmniej 82. księży rzymsko-katolickich, w tym 42. na 
Podolu w Archidiecezji Lwowskiej (...) i 40. na Wołyniu, według 
danych zawartych w listach pisanych przez Brata Cypriana Laso-
nia, karmelitę z Wiśniowca, pow. Krzemieniec, do przeora Ojca B. 
Sadowskiego we Lwowie. 

Pani Krystyna Patrzykąt odczytała wzruszający wiersz Lecha 
Makowieckiego „Czy pamiętasz Panie Boże”. Następnie delegacje 
samorządów, Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie, stowa-
rzyszeń patriotycznych oraz w imieniu Szefa Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów posła Michała Dworczyka oraz Minister Edukacji 
Narodowej Anny Zalewskiej złożyły wiązanki kwiatów. 

Uroczystości zakończyły się 11. lipca przy Pomniku Kresowym 
na cmentarzu komunalnym, gdzie po raz drugi w powojennej hi-
storii Polski obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludo-
bójstwa na Kresach Wschodnich II RP.  Przewodniczący Stowarzy-
szenia Kresowian w Dzierżoniowie pan Florian Kuriata wspomniał 
tamten tragiczny dzień, a my modliliśmy się za pomordowanych, 
złożyliśmy wiązanki kwiatów i zapaliliśmy znicze pamięci. Uro-
czystość zakończyła się odśpiewaniem Roty.

Kazimierz M. Janeczko
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PRAWA STRONA DZIERŻONIOWSKIEJ SCENY POLITYCZNEJ 

Kazimierz Szabat Lat 63 
ekonomista-księgowy; żonaty, 
dwóch synów

Pracę zawodową rozpoczął 

w ZR „Diora”,  następnie  SI 
”Ślęża” na stanowisku Kierowni-
ka Produkcji oraz MUSI „Odra”, 
jako specjalista ds. socjalno-re-
habilitacyjnych.

Czynnie zaangażowany w re-
habilitację zawodową i społecz-
ną osób niepełnosprawnych.

Odznaczony tytułem „Zasłu-
żony dla województwa wałbrzy-
skiego”. 

W latach 1990-2000 własna 
działalność gospodarcza. Czło-
nek Komisji; ekspert ekonomicz-
ny w ZZ NSZZ „Solidarność” 
Spółdzielczości Pracy i Inwali-
dów. 

Członek Prawa i Sprawie-
dliwości  KT PiS Dzierżoniów, 
członek Klubu GP. Zaangażowa-
ny czynnie w życie społeczne 
środowiska patriotycznego na 
terenie miasta.

Jan Patyjewicz. 
Dzierżoniowianin, prowadzą-

cy działalność gospodarczą od 
1994roku.

Ojciec dwóch wspaniałych có-
rek i dziadek cudownych wnu-
czek: Zosi i Marysi. Mieszkaniec 
Osiedla Młodych. 

Członek: Prawa i Sprawiedli-
wosci, Klubu Gazety Polskiej 
Dzierżoniów II, Zarządu Obywa-
telskiego Ruchu Patriotycznego.

Zaangażowany czynnie w ży-
cie społeczne środowiska patrio-
tycznego na terenie miasta.

Pozdrawiam mieszkańców 
Dzierżoniowa.

Ojczyzna to zbiorowy obo-
wiązek.

„Musicie od siebie wymagać, 
nawet gdyby inni od was nie 

wymagali”.

Zuzanna Bielawska. Zamęż-
na, dwoje dzieci, wnuki, 54 lata. 
Od urodzenia jestem  miesz-
kanką Piławy Górnej i proble-

Dariusz Gortych Bielawianin 
od 50 lat, żonaty syn Jakub. 
Technik Pożarnictwa, absolwent 

7 4 .  r o c z n i c a  P o w s t a n i a  W a r s z a w s k i e g o
Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w Dzierżoniowie w miejskich i spo-

łecznych obchodach 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 
O godzinie 17.00 uczestnicy uroczystości zgromadzili się przed Pomnikiem 
Pamięci Losów Ojczyzny, o godzinie „W” uroczystość rozpoczęły syreny 
po czym zebrani odśpiewali hymn państwowy. Następnie głos zabrał 
przedstawiciel samorządu oraz dyrektor Muzeum Dzierżoniowskiego, 
którzy wspominali przebieg i skutki Powstania Warszawskiego. Oficjalna 
uroczystość zakończyła się złożeniem wiązanek kwiatów oraz wspólnym 
śpiewaniem piosenek powstańczych.

O godz. 17.30 mieszkańcy miasta skupieni wokół środowisk patriotycz-
nych udali się przed Pomnik Żołnierzy Wyklętych, aby kontynuować uro-
czystość. Głos zabrała Irena Bukalska, która mówiła o dzieciach walczących 
w powstaniu, przypomniała słowa wiersza Herberta:
Najmłodsi żołnierze świata
„niewiedza o zaginionych
podważa realność świata [...]
musimy zatem wiedzieć
policzyć dokładnie”

Powiedziała, że my nie jesteśmy w stanie policzyć naszych dzieci pole-
głych, zamordowanych, zmarłych w „walce z władzą nieludzką”. Po wy-
stąpieniu Janusza Manieckiego, dyrektora biura poselskiego posła Michała 
Dworczyka, który przypomniał przebieg powstania, zgromadzeni złożyli 
przed Pomnikiem wiązanki kwiatów, dla uczczenia pamięci powstańców 

i Żołnierzy Wyklętych, zapalili zni-
cze układając z nich biało-czerwoną 
kotwicę znak Polski Walczącej. 
W sposób szczególny pamiętali 
w modlitwie o wszystkich Powstań-
cach – poległych i tych, którzy są 
jeszcze pośród nas. Uroczystość 
patriotyczna zakończyła się recyta-
cją przez najmłodszego uczestnika 
spotkania, piosenki autorstwa Sta-
nisława Ryszarda Dobrowolskiego 
„Warszawskie dzieci”.

Były premier Jan Olszewski tłu-
maczy, że Powstanie Warszawskie 
było czymś oczywistym. Powsta-
nie było finałem tego, co działo 
się w stolicy, w całej Polsce, pod 
okupacją hitlerowską. Było nieunik-
nione. Ale moment wybuchu był nie 
najlepszy...

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w oku-
powanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy 
przystąpiło 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka trwało ponad dwa 

Centralnej Szkoły Państwowej 
Straży Pożarnej w Częstocho-
wie. Członek Prawa i Spra-
wiedliwości , skarbnik Zarządu 
Komitetu PiS w Bielawie.  Od 
30 lat związany z pożarnictwem 
,dawniej  strażak zawodowy 
w Komendzie Powiatowej PSP 
w Dzierżoniowie, obecnie pra-
cownik cywilny kwatermistrzo-
stwa w KP PSP w Ząbkowicach. 
Członek „ Solidarności Strażac-
kiej”. Dwie kadencje skarbnik 
Dolnośląskiej Sekcji Pożarnic-
twa NSZZ „Solidarność”. Zaan-
gażowany w działalność Ochot-
niczej Straży Pożarnej, Prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bielawie równocześnie Pre-
zes Zarządu Oddziału Powia-
towego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Dzierżonio-
wie. Miłośnik historii i wędrówek 
górskich.

my miasta są mi bardzo dobrze 
znane. Wykształcenie wyższe 
magisterskie.

Burmistrz Piławy Górnej  
trzech kadencji tj. 2006 -2010, 
2010 – 2014, 2014- 2018. Po-
nownie kandyduje na Urząd Bur-
mistrza Piławy Górnej. Rozwój 
mojego miasta jest najważniej-
szą sprawą jak również dobro 
mieszkańców. Przez ostatnie 
lata zrealizowałam wszystkie 
zamierzenia i plany, zadeklaro-
wane w moim programie wybor-
czym.

W tym roku Prezydent RP An-
drzej Duda docenił moje doko-
nania i pracę społeczną na rzecz 
społeczności lokalnej i przyznał 
odznaczenie państwowe: Brą-
zowy Krzyż Zasługi. Również 
w tym roku  znalazłam się w  
gronie polskich samorządow-
ców, których zaprosił Premier 
Mateusz Morawiecki.
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PRAWA STRONA DZIERŻONIOWSKIEJ SCENY POLITYCZNEJ 

Maria Adamus, mgr inż. Eko-
nomii i Zarządzania . Nauczy-
cielka II LO w Dzierżoniowie, ZS 
Bielawa , NSSS w Dzierżoniowie 
- pasjonatka pracy z młodzie-
żą. Społecznie zaangażowana 
w Ruchu Akcji Katolickiej i ak-
cjach patriotycznych. Wrażliwa 
na potrzeby społeczne, otwarta 
na współpracę.

„Polska jest matką szcze-
gólną. Niełatwe są jej dzieje, 

zwłaszcza na przestrzeni 
ostatnich stuleci. Jest matką, 

która wiele przecierpiała 
i wciąż na nowo cierpi. Dlate-
go też ma prawo do miłości 

szczególnej”.
(Św. Jan Paweł II, 1983 r.)

Katarzyna Kowalczyk 
Mieszkanka Dzierżoniowa, lat 

29. Wykształcenie wyższe. Od 
4 lat pracuje w Kancelarii Adwo-
kackiej, a w 2018 roku uzyska-
łam tytuł adwokata. Zaintere-
sownia: podróże, film, literatura 
piękna.

„Vita brevis, ars longa, oc-
casio praeceps, experimen-
tum periculosum, iudicium 
difficile” - „Życie krótkie, 

sztuka długa, okazja ulotna, 
doświadczenie niebezpiecz-

ne, sąd niełatwy”.

Artur Szczurkowski
Mam 42 lata. Ukończyłem 

Szkołę Podstawową w Łagiew-
nikach. Jestem absolwentem 
EZN we Wrocławiu oraz  WSZiF 

Roman Bukowski.  
51 lat, żonaty. Wykształcenie 

wyższe, nauczyciel wychowania 
fizycznego. Wiceprzewodniczą-
cy Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” Pracow-
ników Oświaty i Wychowania 
w Dzierżoniowie. 

W latach 2004-2008 przed-
stawiciel mieszkańców osiedli 
w Radzie Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie. 

Były Radny Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa VI kadencji (lata 
2010 – 2014).

„Być człowiekiem sumienia 
to znaczy wymagać od sie-

bie, podnosić się z własnych 
upadków i ciągle na nowo się 

nawracać”.

7 4 .  r o c z n i c a  P o w s t a n i a  W a r s z a w s k i e g o
miesiące. W czasie walk w Warszawie 
zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 
tys. zostało rannych. Straty wśród 
ludności cywilnej były ogromne 
i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. 
Pozostałych przy życiu mieszkańców 
Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono 
z miasta, które po powstaniu zostało 
niemal całkowicie spalone i zburzone.

„Przez całe dziesięciolecia symbo-
liczna godzina „W” i rocznica wybu-
chu Powstania Warszawskiego była 
lekceważona, pogardzana lub umniej-
szana. Wysiłek Armii Krajowej nazy-
wano nawet „oszustwem i fałszem”. 
Rodząca się zaś już w październiku 
1944 r. pamięć o Powstaniu Warszaw-
skim miała wiele cech wspólnych 
z pamięcią społeczną o powstaniach 
w XIX w. Komunistyczne władze 
robiły wszystko co tylko mogły, aby tę 
pamięć wymazać i ośmieszyć. Trwała ona jednak przez lata dzięki środo-
wiskom kombatanckim i przekazom rodzinnym”. Niestety dzisiaj nadal nie 

brakuje ludzi którzy negatywnie oceniają decyzję o wybuchu i wskazują 
na tragiczne skutki Powstania Warszawskiego. Ci którzy negują wysiłek 
powstańców i ludności Warszawy nie chcą dostrzec prostej prawdy, że to 
właśnie dzięki ofierze życia powstańców i Żołnierzy Wyklętych dzisiaj 
żyjemy w wolnej Polsce. Jakże ważne są słowa premiera Mateusza Mora-
wieckiego wygłoszone w Muzeum Powstania Warszawskiego - „Ojczyzna 
to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie”. Ważne jest nie 
tylko dokąd idziemy, ale też skąd przychodzimy. Czy bylibyśmy w tym 
miejscu bez naszych bohaterów tamtych czasów, bez 16 tys. osób, 16 tys. 
nazwisk, które tutaj zostały umieszczone na murze? Nie, nie byłoby nas 
tutaj dzisiaj. To była insurekcja - ostatni zryw o niepodległą Polskę. Mimo 
klęski w wymiarze politycznym i wojskowym oraz materialnym (walki 
spowodowały zniszczenie istotnej części majątku nieruchomego miasta), 
Powstanie Warszawskie jako przykład walki o suwerenność i niepodległość, 
weszło do polskiej tradycji patriotycznej.

Wartę honorową przed dzierżoniowskimi pomnikami zaciągnęli rekon-
struktorzy GRH 58. pułku piechoty (4 psw). Organizatorami pierwszo-
sierpniowej uroczystości były m.in.: GRH 58. pp (4 psw), ORP, Ruch im. 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Klub Gazety Polskiej Dzierżoniów II 
oraz dzierżoniowskie PiS.

Cześć i chwała bohaterom!
Kazimierz M. Janeczko Klub GP Dzierżoniów II.

we Wrocławiu. Swoją karierę 
zawodową rozpocząłem jako 
student. W wieku 22 lat zosta-
łem  kierownikiem serwisu kom-
puterowego. Od 20. lat pracuję 
w dużych polskich korporacjach 
zajmując stanowiska średniego 
i wyższego szczebla menadżer-
skiego. Kierowanie zespołami 
ludzkimi i wieloletnie doświad-
czenie rozwinęły we mnie cechy, 
które przydają się w codziennym 
życiu. Stanowczość, bezpośred-
niość, operatywność oraz kre-
atywność. Udaje mi się łączyć 
pracę zawodową z działalnością 
na rzecz mojej małej ojczyzny, 
jaką jest Gmina Łagiewniki. Mo-
imi zainteresowaniami są: dobra 
książka, film oraz motoryzacja. 
Największą radością mojego ży-
cia jest 2 letnia córka Maja. Swo-
ją wiedzę wykorzystuję w pracy na 
rzecz lokalnej społeczności.
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15 sierpnia w Dzierżoniowie – Święto Wojska Polskiego
15 sierpnia obchodzimy rocznicę Bitwy Warszawskiej, pierwszego wielkiego zwycięstwa wolnego świata nad 
komunizmem. (…) Zwycięstwo przyszło dokładnie w dniu, gdy Polacy świętowali uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny – mówi słynny irlandzki aktor Liam Neeson, zdobywca wielu nagród i gwiazda znanych na 

całym świecie filmów, który wystąpił w spocie Polskiej Fundacji Narodowej.

Jednym z ważnych momentów obchodów 100.lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości  jest dzisiejsze święto przypominające wielkie 
zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej. 15 sierpnia 1920 roku, upalny, letni 
dzień był kulminacją polskiej obrony na linii Wisły przed nawałą czerwonej 
zarazy. To ważny dzień bo to także święto Wniebowzięcia Matki Bożej, 
a po zwycięskiej wojnie z bolszewikami także Święto Wojska Polskiego. 
Bitwa Warszawska zwana także „Cudem nad Wisłą” to jedno z trzech 
najważniejszych starć XX stulecia. Polacy obronili nie tylko stolicę i kraj 
ale także Europę przed zalewem bolszewizmu.

Dlatego w 98. rocznicę tamtych wydarzeń również w Dzierżoniowie 
z inicjatywy środowisk patriotycznych wspomnieliśmy bohaterów walk 
z 1920 roku. W czasie uroczystej mszy św. w kościele św. Jerzego w intencji 
Ojczyzny oraz Wojska Polskiego w 78. rocznicę Bitwy Warszawskiej ks. 
Damian Mroczkowski w homilii przypomniał m.in. rozkaz Nr 1423 Mi-
chaiła Tuchaczewskiego do oddziałów Frontu Zachodniego – „Bohaterscy 
żołnierze Armii Czerwonej! Nadszedł czas rozrachunku. Armia Czerwonego 
Sztandaru oraz armia drapieżnego Białego Orła stanęły naprzeciw siebie 
przed bojem na śmierć i życie. Przez trupa Białej Polski prowadzi droga ku 
ogólnoświatowej pożodze. Na naszych bagnetach przyniesiemy szczęście 
i pokój masom pracującym. Na zachód!” Jednak na drodze do Europy 
czerwonej bolszewickiej zarazie stanął lud i  żołnierze polscy. W sierpniu 
1920 r. pod Warszawą i na całej linii Wisły starły się ze sobą nie tylko 
Wojsko Polskie i sowiecka Armia Czerwona. Było to zarazem starcie 
dwóch fundamentalnych idei – polskiego patriotyzmu oraz komunistycz-
nego internacjonalizmu. Starcie cywilizacji zachodniej, europejskiej oraz 
barbarzyńskiej, rosyjsko-azjatyckiej.

Bitwa Warszawska, Bitwa nad Wisłą, „Cud nad Wisłą” – toczyła się na 
ogromnej przestrzeni. Front liczył od 650 do 800 kilometrów długości. 
Rozciągał się od Zaleszczyk i Czortkowa, przez Lwów, Zamość, Dęblin, 

Warszawę, Płock, Włocławek, Toruń, Grudziądz. W bitwie brali udział 
wybitni wodzowie, dowódcy oraz politycy. Po stronie polskiej byli to m.in. 
Józef Piłsudski, Władysław Sikorski, Kazimierz Sosnkowski, Walery Sła-
wek, Józef Beck, Lucjan Żeligowski, Tadeusz Bór–Komorowski, Edward 
Rydz–Śmigły, Tadeusz Rozwadowski, Józef Haller, Stanisław Haller, 
Tadeusz Kutrzeba, Leopold Okulicki, Stanisław Maczek.

W słynnej historycznej odezwie do Narodu Polskiego z dnia 3 lipca 
1920 Józef Piłsudski jako Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz Wojska 
Polskiego wzywał: „Obywatele Rzeczypospolitej! Ojczyzna w potrzebie! 
Wrogowie otaczający nas zewsząd skupili wszystkie siły, by zniszczyć wy-
walczoną krwią i trudem żołnierza polskiego niepodległość naszą. Zastępy 
najeźdźców, ciągnące aż z głębi Azji, usiłują złamać bohaterskie wojska 
nasze, by runąć na Polskę, stratować nasze niwy, spalić wsie i miasta i na 
cmentarzysku polskim rozpocząć swoje straszne panowanie. Jak jednolity 
niewzruszony mur stanąć musimy do oporu. O pierś całego narodu rozbić 
się ma nawała bolszewizmu. (…) Niech na wołanie Polski nie zabraknie żad-
nego z jej wiernych i prawych synów, co wzorem ojców i dziadów pokotem 
położą wroga u stóp Rzeczypospolitej. Wszystko dla zwycięstwa! Do broni!”

Po mszy św. przeszliśmy do Rynku, gdzie przed tablicą poświęconą 
Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu odbyła się druga część uroczystości. 
Wartę honorową wystawiła GRH 58 PP, słowo historyczne wygłosili; Jaro-
sław Kresa i Janusz Maniecki. Czytano fragmenty z książki J. Piłsudskiego 
„Rok 1920”, złożyliśmy też wiązanki kwiatów pod tablicą. Wzruszającym 
akcentem uroczystości było odśpiewanie przez starszą panią fragmentu 
pieśni poświęconej Marszałkowi. Dzierżoniów pamięta…

Janusz Maniecki
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POLECAMY

I. Nowe przepisy i zmiany 
w ordynacji wyborczej.

Podstawowym dokumentem 
określającym szczegółowe za-
sady prowadzenia wyborów na 
wszystkich szczeblach władzy 
w Polsce jest Kodeks wyborczy, 
który jest opublikowany w Usta-
wie z dnia 5 stycznia 2011 roku. 
W wyborach samorządowych 
2018 roku wprowadzono do 
Kodeksu wyborczego szereg 
zmian, które pokrótce postara-
my się przybliżyć wyborcom.

Wybory samorządowe 2018 
roku będą zorganizowane 
w oparciu o w/w Kodeks wy-
borczy oraz zmiany wprowa-
dzone do tego kodeksu i innych 
przepisów przez Ustawę z dnia 
31 stycznia 2018 roku. Nowa 
ustawa wprowadza dwu kaden-
cyjność wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast. Zmienia 
zasady głosowania definiując na 
nowo znak „x” na kartach do 
głosowania. Ogranicza możli-
wość głosowania koresponden-
cyjnego oraz wprowadza dwa 
typy komisji obwodowych. 

Poniżej pokazujemy, co jesz-
cze zostało zmienione z dniem 
31 stycznia 2018r. Najważniej-
sze zmiany dotyczące wyborów 
samorządowych 2018 roku to:
1. Zniesienie możliwości dwudnio-
wego głosowania, gdyż wybory 

W Y B O RY  S A M O R Z Ą D O W E   W   2 0 1 8   R O K U
przeprowadza się w dniu wolnym 
od pracy.  
2. Zmienia się definicja znaku „x” 
na kartach do głosowania. Wcze-
śniej postawienie więcej niż dwóch 
linii oznaczało nieważność głosu. 
Nowością jest to, że dopisanie do-
datkowych numerów list, nazw czy 
też własnych adnotacji na karcie 
do głosowania nie wpływa na jej 
ważność. Legalizacji uległy też 
skreślenia i zamazania dokonywa-
ne na kartach. 
3. Nowelizacja z 31 stycznia zmie-
nia zasady głosowania korespon-
dencyjnego. Tak głosować będą 
mogły tylko osoby o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności. Osoby starsze lub 
mieszkające za granicą nie będą 
mogły zagłosować koresponden-
cyjnie.  
4. Nowelizacja wprowadza dwa 
typy komisji obwodowych. Pierw-
sza będzie się zajmowała przepro-
wadzeniem głosowania, a druga 
ustaleniem jego wyników. 5. Od 
nowych wyborów kadencje rad 
gmin, rad powiatów oraz kaden-
cja sejmików województwa trwać 
będą 5 lat. Kadencje wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów miast tak-
że wydłużono do 5 lat /dotychczas 
4 lata/, lecz swoje stanowiska będą 
mogli zajmować tylko przez dwie 
kadencje.

II. Nowe przepisy dotyczące 
samorządu terytorialnego.
Ustawa z 31 stycznia 2018 

roku wprowadziła dodatkowe 
wymagania- dotyczące nadcho-

dzących wyborów, a także funk-
cjonowania nowo wybranych 
samorządów terytorialnych:

1. JOW-y - jednomandatowe 
okręgi wyborcze  będą obowią-
zywały w gminach zamieszka-
łych przez mniej niż 20 tysięcy 
mieszkańców. 

2. W pozostałych gminach 
oraz w sejmikach  wojewódz-
kich obowiązywać będzie 
ordynacja proporcjonalna, 
a sposobem ustalania wyni-
ków wyborów będzie metoda 
d’Hondta. 

3. Powołane zostaną komisje 
rozpatrujące skargi oraz wnioski 
związane z działalnością orga-
nów samorządowych. 

4. Nakłada  na gminy obo-
wiązek tworzenia budżetu oby-
watelskiego w wysokości co 
najmniej 0,5 %  wydatków jed-
nostki samorządowej, a o prze-
znaczeniu tych środków zade-
cydują jej mieszkańcy. 

5. Organy wykonawcze skła-
dają radzie/sejmikowi corocznie 
raport o stanie danej jednostki 
samorządowej. 6. Przyznanie 
mieszkańcom gminy, powiatu 
i samorządu województwa pra-

wa do inicjatywy uchwałodaw-
czej.

Wszystkie  omówione zmiany 
mają na celu przeprowadzenie 
wyborów w maksymalnie przej-
rzysty sposób, uniknięcie pomy-
łek oraz celowego zniekształca-
nia wyników wyborów. Wielka 
szkoda, że trzeba było zrezy-
gnować z montowania w loka-
lach wyborczych kamer, które 
przekazywały by na bieżąco 
przebieg procesu wyborczego. 
Był to jeden z ważnych postu-
latów Prawa i Sprawiedliwości, 
który miał gwarantować prawi-
dłowość wyborów, o co wnio-
skowali wyborcy od czasów 
wyborów samorządowych 2014 
roku, kiedy to PSL osiągnął  

nadspodziewanie dobre wyni-
ki. Wprowadzenie przepisów 
RODO /unijne zasady ochrony 
danych osobowych /, które obo-
wiązują od 25 maja br zabrania-
ją transmisji obrazu z lokali wy-
borczych. Jest to przepis, który 
skutecznie zablokował kontrolę 
pracy komisji wyborczych przez 
samych wyborców. To wielka 
szkoda, ale „dura lex sed lex”. 
Twarde prawo,ale prawo.

Pepe

„Tu wszędzie Polska”
Tadeusz Kubiak

Tu, gdzie jest dom nasz, twój 
i mój,
gdzie lasy są i rzeki nasze,
gdzie każdy ojciec szedł na bój,
gdzie Biały Orzeł na sztandarze.

Gdzie w Gdańsku Neptun lśni 
trójzębem,
gdzie nad Krakowem dźwięczy 
hejnał,
gdzie wolna droga wiedzie w 
zboże,
gdzie chwiejna trzcina na 
jeziorze.

Tyś się tu rodził, ojciec i wuj,
tu się rodziła twoja matka.
Dziad orał ziemię, wdychał kurz,
a jego dom to nędzna chatka.

Gdzie klucz żurawi nad łąkami,
gdzie Mysia Wieża ponad 
Gopłem,
w Szczecinie biały transatlantyk,
w morzu stalowy, czujny okręt.

Gdzie wiosną słowik w krza-
kach gęstych,
jesienią rżyska snute dymem,
gdzie latem słońce nad Bałty-
kiem,
a zimą świerszcze za kominem.

Gdzie dom poety w Czarnolesie,
gdzie nurtem śpiewnym płynie 
Wisła.
Tu biały sad jest, czarny węgiel,
tu wszędzie Polska, tu - Ojczyzna!



8Biuletyn Patriotyczny Ziemi Dzierżoniowskiej 23/2018

W 100. lecie odzyskania niepodległości Piknik Patriotyczny  
na Gnejsach we Włókach

W słoneczną sobotę, trzy dni 
po 98. rocznicy Bitwy War-
szawskiej, w uroczej dolno-
śląskiej wsi Włóki odbył się 
Rodzinny Piknik Patriotyczny. 
Organizator Marcin Pięt sołtys 
wsi, nieprzypadkowo wybrał na 
miejsce spotkania parów ze ska-

łami gnejsowymi listewkowymi, 
które są charakterystyczne dla 
Gór Sowich i licznie występują 
również w okolicy wsi. W paro-
wie rozstawiły namioty i sprzęt: 
22 Karpacki Batalion Piecho-
ty Górskiej z Kłodzka,  Grupa 
RH z Bielawy 58th New York 
State Vounteer, Stowarzysze-
nie Historyczno-Eksploracyjne 
TRISKELION, grupa Histo-
ryczno-Rekonstrukcyjna 303 
TEAM, znany dzierżoniowski 
malarz, poeta i muzyk Marek 
Cieśla wraz ze swoimi obrazami 

oraz Ochotnicza Straż Pożarna 
z Tuszyna. 

Na półce skalnej która z po-
wodzeniem zastąpiła dużą scenę 
znalazło się miejsce dla prowa-

dzącego imprezę oraz stoisko 
z rożnem i dobrym swojskim 
jadłem przygotowanym przez 
gospodynie z Włók. Uczestnicy 
imprezy mogli postrzelać z bro-
ni przygotowanej przez żoł-
nierzy z 22 KBP, także z łuku 
i wziąć udział w zawodach rzu-

cania toporem do tarczy. Panie 
z grupy Triskielion uczyły jak 
przygotować ciasto na podpło-
myki, które następnie były pie-
czone i zjadane. Jednym słowem 
atrakcji było co niemiara, a dla 
maluchów największą było zjeż-
dżanie z dmuchanego zamczy-
ska. Przez cały czas imprezie 
towarzyszyła muzyka i pieśni. 
Duże wrażenia na uczestnikach 
pikniku zrobiła  grupa Histo-
ryczno-Rekonstrukcyjna 303 
TEAM. Żołnierze amerykańscy 
i oryginalny jeep Willys MB  

z II wojny światowej byli dowo-
dem na to, że żywa jest pamięć 
o ich walce z hitlerowskimi 
Niemcami i że akceptujemy sta-
ły pobyt wojsk amerykańskich 

w Polsce, które są gwarancją 
naszego bezpieczeństwa. 

Podczas trwania tego wspa-
niałego patriotycznego pikniku 
przypomniały mi się słowa śp. 
Lecha Kaczyńskiego i św. Jana 
Pawła II: „Polska otrzymała nie-
podległość nie tylko w wyniku 
tego, że I wojna światowa za-

kończyła się klęską wszystkich 
trzech zaborców. Polska odzy-
skała niepodległość dlatego, że 
podjęła o nią walkę, że zbudo-
wała wszystko, co jest potrzebne 
do tego, żeby państwo stworzyć 
i w latach 1918-21, czyli do za-
kończenia trzeciego powstania 
śląskiego, to państwo obronić 
i wywalczyć jego granice” - mó-
wił w 2009 roku Lech Kaczyń-
ski. Wszak niepodległość to nie 
tylko zewnętrzne - ważne, natu-
ralnie - atrybuty, akcentowane 
szczególnie podczas oficjalnych 
uroczystości. Niepodległość - to 
wierność w myśli i uczynku fun-
damentalnym wyróżnikom pol-
skiego patriotyzmu i katolickiej 
wiary. Taka właśnie Niepodle-

głość musi być w nas. Stale. Że-
byśmy umieli odpowiedzieć na 
pytanie - Kto ty jesteś?! W tym 
kontekście znamienne są słowa 
św. Jana Pawła II z 2 czerw-
ca 1980 roku, gdy przemawiał 
w siedzibie UNESCO w Paryżu: 
„Jestem synem narodu, który 
przetrwał najstraszliwsze do-

świadczenia dziejów, którego 
wielokrotnie sąsiedzi skazy-
wali na śmierć - a on pozostał 
przy życiu i pozostał sobą. 
Zachował własną tożsamość 
i zachował pośród rozbiorów 
i okupacji własną suweren-
ność, jako naród - nie biorąc 
za podstawę przetrwania ja-
kichkolwiek innych środków 
fizycznej potęgi jak tylko wła-
sną kulturę, która okazała 
się w tym przypadku potęgą 
większą od tamtych potęg”.

Niech słowa tych dwóch 
Wielkich Polaków będą prze-
słaniem dla wszystkich uczest-
ników Pikniku Patriotycznego 
na Gnejsach we Włókach!

Kazimierz M. Janeczko


