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„Dobra Zmiana dla Dzierżoniowa”
czyli Dzierżoniowska „10”
Jarosław Kresa kandydat Zjednoczonej Prawicy na burmistrza proponuje mieszkańcom program o nazwie „Dobra
Zmiana dla Dzierżoniowa” czyli Dzierżoniowska „10”.

1. Wstrzymanie procesu wyludniania miasta!
- Nowy program wsparcia dla dzierżoniowskich rodzin.
- „Razem mocniejsi” – program wspierania przedsiębiorczych.
- Inspirowanie i wspieranie nowych przedsięwzięć ekonomicznych.
- „Historia i przyszłość” - działania na rzecz wzmacniania tożsamości
narodowej.
- „Piękny Dzierżoniów” – program promocji walorów turystycznych
Miasta.
- wspieranie lokalnych mediów.
2. Rewitalizacja centrum Dzierżoniowa
- budowa parkingu wielopoziomowego w pobliżu centrum Dzierżoniowa.
- „Mały Wrocław” – wykorzystanie potencjału handlowo-rozrywkowego
Rynku.
- budowa kameralnego amfiteatru.
- „Nowe życie dla rzeki Piławy” – utworzenie terenów rekreacyjnych
nad rzeką.

Damy

radę...

To już ostatnie dni. 21 października Polacy zdecydują, którą
polityczną narrację wesprą. Jak mówi pan premier Mateusz Morawiecki - „Programem opozycji jest „antyPiS”, a programem
Zjednoczonej Prawicy – Polska”.
Również tu – w Dzierżoniowie nasi współmieszkańcy zadecydują o kształcie lokalnych samorządów na najbliższe pięć lat. To
czy poprą tych, którzy od ćwierć wieku trwają na swoich stołkach,
czy też zaufają nam – ludziom Dobrej Zmiany, zależy od naszego
wysiłku i pracy w ostatnich przedwyborczych dniach.
Proponujemy jasny i czytelny program skierowany do wszystkich mieszkańców a nie do wybrańców władzy, do wąskiej grupy
znajomych i kolesi. Nie mam wątpliwości, że wszyscy kandydaci
KW PIS startujący do Rady naszego miasta, do samorządu powiatowego i rad innych gmin powiatu, potraktują swe ewentualne
wyborcze zwycięstwo jako początek misji – pracy społecznej na
rzecz współmieszkańców. Bo taki wybór to niepisane zobowiązanie wobec tych, którzy nam zaufają, to początek służby dla nich,
ale również dla tych, którzy oddadzą głos na konkurencyjne listy.
Samorząd to odpowiedzialność.
Tu, w Dzierżoniowie, „totalna” opozycja skryła się za parawanem „nowoczesnych” i „bezpartyjnych” lokalnych komitetów. Jej
liderzy, mimo że nie zrezygnowali z legitymacji Platformy Obywatelskiej, starają się przekonywać, że PO gdzieś zniknęła nagle,
że zapewne nigdy tu nie sprawowała władzy w samorządach. To
złudna nadzieja. Polacy potrafią samodzielnie, bez pomocy telewizyjnego ogłupiacza, oceniać rzeczywistość i wyciągać wnioski.
Tak będzie i teraz.

3. Czyste powietrze dla Miasta
- ograniczenia i docelowo likwidacja emisji szkodliwych dla zdrowia
i drażniących zapachów.
4. Remonty dróg, ścieżek rowerowych i chodników
- szybciej i więcej!
5. Budżet obywatelski – więcej, łatwiej, skuteczniej
- Więcej środków do dyspozycji mieszkańców!
6. Modernizacja Stadionu Miejskiego
- To już najwyższy czas - stadion jako nowoczesne centrum sportowe
i kulturalne.
7. Wspieranie wszystkich dzierżoniowskich stowarzyszeń
- bezcennego źródła aktywności Dzierżoniowian!
8. Dzierżoniów dla seniorów, Dzierżoniów dla młodzieży!
- Priorytetowy program wspierania aktywności mieszkańców.
9. Bezpieczne miasto - likwidacja czarnych punktów na mapie
- Utworzenie dodatkowych punktów dyżurowania funkcjonariuszy Policji
i Straży Miejskiej.
- Gorsząca sprawa do załatwienia” - likwidacja symboliki nazistowskiej
z terenu Miasta.
10. Kulturalny Dzierżoniów
- festiwal filmowy w Dzierżoniowie w zmodernizowanym kinie „Zbyszek”.
- wspieranie lokalnego ruchu artystycznego.
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Szanowni kandydaci, członkowie komisji wyborczych, sympatycy
i zwolennicy Zjednoczonej Prawicy. Mamy wielką szansę na osiągnięcie znaczącego wyniku w naszej małej Ojczyźnie. Nie zmarnujmy jej.
Tylko wspólny wysiłek i praca w tych dniach da pozytywny efekt
i pozwoli na wprowadzanie rozwiązań proponowanych przez rząd
Morawieckiego dla samorządów. Dzięki dobremu wynikowi będziemy w stanie wdrażać rozwiązania korzystne dla wszystkich,
szczególnie dla tych, których osiem lat rządów PO- PSL wyrzuciło
na margines społeczeństwa.
Oponenci straszą, że chcemy ograniczać rolę samorządów,
sprowadzić je do roli fasady rządowej. To nieprawda – my
dotrzymujemy obietnic, zarówno tych ogólnopaństwowych
jak i lokalnych. Przekonajmy do tego współmieszkańców.
A ponieważ od trzech lat dotrzymujemy słowa w rządzie - to i teraz
dotrzymamy w samorządzie i damy radę...
Janusz Maniecki
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Roman Kowalczyk
57 lat, od urodzenia mieszkam
w Dzierżoniowie. Posiadam
wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jestem żonaty, mam
dorosłą córkę.
W latach 2006-2010 byłem radnym RM Dzierżoniowa, gdzie
pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Rady.
Dzierżoniów to piękne miejsce
na mapie Polski, gdzie warto
mieszkać i pracować. Niestety
ostatnie lata to szybkie wyludniania się miasta. Uważam zatem, że należy wszystko zrobić,
by powstrzymać tę tendencję.
Obecnie ponownie kandyduję do
RM sądząc, że moja wiedza i doświadczenie może być przydatne
w pracach Rady.
Proszę o głos w wyborach
21 października na moja osobę.
Ireneusz Wagnerowski
Lat 68.Urodzony i zamieszkały
w Dzierżoniowie. Doświadczenie zawodowe: emeryt od 2014
r. Ostatnia praca i stanowisko:
DioTech sp. z o.o. w Dzierżoniowie (w latach 1993-2014 prezes
zarządu). W latach 1992-93
dyrektor techniczny Diora S.A.
Łącznie 46 lat nieprzerwanej
pracy. Wykształcenie: roczne
studium podyplomowe „Szkoła
Dyrektorów”, magister inżynier
organizator procesów przemysłowych, inżynier energetyk, technik
elektronik. Zainteresowania:
literatura piękna i literatura faktu,
historia, filozofia, psychologia
i socjologia i ich odniesienia
w polityce, sport (czynnie: pływanie i rower szosowy) Aktualnie:
od 2016 r. prezes zarządu Stowarzyszenia „Obywatelski Ruch
Patriotyczny”.
Roman Bukowski
51 lat, żonaty. Wykształcenie
wyższe, nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego oraz
trener II stopnia piłki siatkowej.
Wiceprzewodniczący Międzyzakładowej Komisji NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskej.
Zawsze czynnie angażuję się
w pomoc drugiemu człowiekowi.
Uprzejmie proszę o Państwa
poparcie w wyborach do Rady
Miasta Dzierżoniowa w dniu
21.10.2018r.

Biuletyn „Głos Wolnych Polaków”.
Redakcja: Kazimierz Janeczko - redaktor, Małgorzata Mamełka, Janusz
Maniecki, Piotr Chałońskiv, Piotr Pieszczoch, Ireneusz Wagnerowski.
Kontakt: Janusz Maniecki - klubgp.ddz2@wp.pl.
Wydawca: Klub Gazety Polskiej Dzierżoniów II, ORP.
Biuletyn na potrzeby Klubu GP Dzierżoniów II i ORP oraz innych.
http://www.klubygp.pl/kategoria/kluby/dzierzoniow-2/
© Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Joanna Kinga Kośla
Dzierżoniowianka. 30 lat, mężatka, dwoje dzieci.
„Jestem osobą spokojną i cierpliwą. Potrafię rozwiązywać konflikty. Lubię pomagać innym.
Rodzina jest dla mnie wartością
najważniejszą.”
Wspiera program samorządowy
#DobraZmianaDlaDzierżoniowa.

Joanna Nowicka
Dzierżoniowianka. Wieloletnia
pracownica Zakładów Radiowych
„DIORA”.
Aktywna działaczka Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność”.
W życiu kieruje się słowami św.
Jana Pawła II - „Jeden drugiego
brzemiona noście. Solidarność to znaczy: jeden i drugi, a skoro
brzemię, to brzemię niesione
razem, we wspólnocie. A więc
nigdy: jeden przeciw drugiemu.
Jedni przeciw drugim. I nigdy
brzemię dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy
drugich”.
Agnieszka Wajda
Mam 42 lata. Mam dwoje dorosłych dzieci. Pracuję w Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”
w Dzierżoniowie na stanowisku
księgowej.
Do Rady Miasta kandyduję po raz
pierwszy. Jako Radna chciałabym
aktywnie włączyć się w prace
Rady, aby było to z korzyścią dla
naszego miasta i jego mieszkańców. Od Państwa decyzji zależy,
czy będę mogła zrealizować
swoje zamierzenia.

Janusz Balcerzak
Mam 72. lata, od 1946 roku
mieszkam w Dzierżoniowie wraz
z żoną i trójką dorosłych dzieci.
Doczekałem się sześcioro kochanych wnucząt. W zakładach
przepracowałem łącznie 33 lata
na różnych stanowiskach. Ostatnie 6. lat przepracowałem w Zakładach Radiowych DIORA, jako
ustawiacz maszyn na Wydziale
Mechanicznym. Po uzyskaniu
wieku emerytalnego w ZR Diora
przeszedłem na emeryturę.
Jestem aktywny społecznie, jako
emeryt pragnę dbać w Radzie
Miasta o sprawy seniorów i osób
niepełnosprawnych.
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Jarosław Kresa
48 lat, żonaty (żona Dorota),
ojciec 19-letniego Łukasza, wykształcenie wyższe.
Radny powiatowy, sekretarz
klubu radnych PiS. Radny RM
Dzierżoniowa III i VI kadencji,
w latach 1998-2000 członek
zarządu miasta, a w latach 20002002 wiceprzewodniczący RM.
Sekretarz Klubu GP Dzierżoniów
II, wiceprezes ORP, członek
Prometejskiego Klubu Przyjaciół
Gruzji.
Inicjator powstania, współzałożyciel i dowódca Grupy Rekonstrukcji Historycznej 58. Pułku
Piechoty (4 psw).

W tej chwili wyborcy muszą wybrać między dwoma programami –
proponowanym przez PO i Nowoczesną „antypisem” oraz prezentowanym przez partię rządzącą programem pod nazwą „Polska”.
– Wprowadzamy zmiany dla przyszłych pokoleń, aby mogły one
mieszkać, pracować, żyć w naszym kraju - premier M. Morawiecki.

Małgorzata Mamełka
Mieszkanka Dzierżoniowa od
6 roku życia. Wykształcenie
wyższe. Ukończyła zarządzanie
i marketing na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz
studia podyplomowe w zakresie
rachunkowości przy Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Od 26 lat
pracownik ZUS w Dzierżoniowie.
Aktywny członek Obywatelskiego
Ruchu Patriotycznego oraz Stowarzyszenia Ruch Społeczny im.
Lecha Kaczyńskiego Ziemi Dzierżoniowskiej. Uczestniczka wielu
uroczystości i imprez patriotycznych w Dzierżoniowie, regionie
dolnośląskim i Warszawie. Dewiza życiowa to prawdomówność i
uczciwość. Wysoko ceni ideały
patriotyzmu, suwerenności Polski
oraz bohaterstwa w jej obronie.

Elżbieta Zeń
Mam 59 lat. Jestem mężatką,
mam dwoje dorosłych dzieci
i dwóch wnuków. Wraz z mężem i synem prowadzę firmę
transportową. W Radzie Miasta
chciałabym zająć się głównie
tematyką roli kobiet w społeczeństwie, albowiem kobiety nie
tylko prowadzą domy, zajmują się
dziećmi i pracują zawodowo, ale
także stale się kształcą, zakładają firmy i osiągają coraz znaczniejsze sukcesy, a wielu przy
tym udaje się robić to, co lubią
i do czego mają talent. Dlatego
swoją wiedzą i doświadczeniem
będę zachęcała inne kobiety do
brania spraw we własne ręce.

Sławomir Banaś
Mieszkaniec Osiedla Różanego w Dzierżoniowie, lat
25. Wykształcenie wyższe mgr inż. ochrony środowiska.
Członek zarządu stowarzyszenia
Grupa Rekonstrukcji Historycznej
58 pułku piechoty.
Komendant Jednostki Strzeleckiej nr 1919 Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. Józefa
Piłsudskiego.
Aktywnie zaangażowany w lokalną działalność społeczną i
kulturalną.

Jolanta Haraf
56 lat. Urodzona i zamieszkała
w Dzierżoniowie. Zamężna, troje
dzieci i dwóch wnuków. Wykształcenie średnie ekonomiczne.
Długoletnia pracownica banku
oraz prowadząca działalność
handlową. Bezpartyjna. Społecznie zaangażowana w Ruchu Akcji
Katolickiej. „Szerzej i obiektywnie
patrzę na sprawy związane z wychowaniem młodzieży.”
Zainteresowania: sport i rekreacja, dobra książka.
Otwarta na potrzeby społeczne
i współpracę.

Piotr Pieszczoch
Ojciec dwóch synów i czwórki
wspaniałych wnucząt, żona Krystyna. Posiada wykształcenie
ekonomiczne. Pracę magisterską
obronił w 1985 na AE we Wrocławiu. W latach 2002 – 2014 był
ławnikiem w SR w Dzierżoniowie
w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Aktualnie od 2004 roku pełni
funkcję wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa,
członek Zarządu Akcji Katolickiej
parafii pw. Królowej Różańca
Św. w Dzierżoniowie, dowódca
Męskiego Plutonu Różańca.
Wieloletni organizator festynów
parafialnych na os. Różanym.
Moja powinność to słuchanie
ludzi i im służenie.

Jan Józef Patyjewicz
Od urodzenia mieszkaniec Dzierżoniowa. Od 30 lat prowadzi
własną działalność gospodarczą.
Żonaty - żona Bożena, córka Katarzyna. Szczęśliwy dziadek
wnuczki Zosi.
Aktywny uczestnik wszystkich
uroczystości i rocznic w mieście
i kraju. Członek Klubu „Gazety
Polskiej” Dzierżoniów II. Bliskie
są mu wartości moralne i społeczne wywodzące się z chrześcijaństwa i nauki Kościoła.
Swe kandydowanie i wybór na
radnego pojmuje jako zobowiązanie służbę na rzecz lokalnej
społeczności.
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Zbigniew Zeń
65 lat. Żonaty, dwoje dorosłych
dzieci i dwóch wnuków. Pracuje
w Spółdzielni Mieszkaniowej
„Perspektywa” w Dzierżoniowie
na stanowisku Prezesa Zarządu.
Jest Pełnomocnikiem Komitetu
Miejskiego Prawa i Sprawiedliwości w Dzierżoniowie, wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia
na Rzecz Remontu i Renowacji
Zabytkowego Kościoła pw. Św.
Jerzego w Dzierżoniowie oraz
członkiem Rady Parafialnej.
Jestem współorganizatorem
corocznych „Marszów dla Życia
i Rodziny”.

Aneta Maria Białek
Od urodzenia mieszkam w Dzierżoniowie. Ukończyłam Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
na kierunkach: Technologie informatyczne w zarządzaniu oraz
Zarządzanie przedsiębiorstwem,
a także dwuletnie podyplomowe
studia duchowości na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim.
Jestem osobą wierzącą i praktykującą, dlatego angażuję się
w życie parafii pw. św. Jerzego,
m.in. w znanej powszechnie
scholii liturgicznej.
Jestem gotowa pracować jako
radna dla dobra mieszkańców
Dzierżoniowa.

Kazimierz Szabat
Urodzony w 1954 roku w rodzinie chłopskiej, we wsi Polichna
w woj. lubelskim. Ekonomista,
księgowy. Żonaty, dwóch synów.
Związany ze środowiskiem osób
niepełnosprawnych, działający
na rzecz ich rehabilitacji zawodowej i społecznej. Wieloletni
pracownik i działacz lokalnych i
wojewódzkich organów statutowych Spółdzielczości Inwalidów.
Odznaczony tytułem ”Zasłużony
dla województwa wałbrzyskiego”. Ekspert ekonomiczny NSZZ
”Solidarność” Spółdzielczości
Pracy. Członek Prawa i Sprawiedliwości oraz Klubu Gazety
Polskiej Dzierżoniów II.

Ilona Bednarz
Mam 29 lat. Od urodzenia jestem
dzierżoniowianką. Z wykształcenia ekonomistka, z zawodu bankowiec. Była studentka teologii,
obecna pedagogiki. W przyszłości chcę pracować z osobami
niepełnosprawnymi. Jako radna
chciałabym rozbudować placówki dla osób niepełnosprawnych,
zagospodarować tereny zieleni,
zadbać o czystość miasta, zaniedbane drogi, chodniki oraz
problemy mieszkańców.

Maria Adamus
Magister inżynier Ekonomii i Zarządzania. W latach 1990 2018
nauczyciel II LO, ZS w Bielawie
i NSSS w Dzierżoniowie. Pasjonatka pracy z dziećmi i młodzieżą. Uważa ,że dobre wychowanie
i wykształcenie młodzieży - jest
sukcesem miasta.
Zaangażowana w życie społeczne miasta, jest członkiem
Stowarzyszenia ORP oraz Akcji
Katolickiej. Współorganizuje
i bierze czynny udział w uroczystościach patriotycznych i wydarzeniach społecznych. Interesuje
się historią współczesną Polski,
literaturą i turystyką.

Piotr Michał Daszyński
Urodzony 1972r. w Dzierżoniowie. Absolwent ZSR w Dzierżoniowie. Wykształcenie: mgr
inż.: WAT w Warszawie, budownictwo lądowe, specjalność:
budowa dróg i mostów. Praca:
1999 – 2008 - Pułk Inżynieryjny
w Inowrocławiu na stanowiskach:
dowódca kompanii, Szef Logistyki Batalionu, Starszy Inżynier
w Sekcji Wykonawstwa i Nadzoru Robót. 2008 – 2009 - Baza
Lotnictwa Taktycznego Krzesiny.
Obecnie zajmuję się handlem
sprzętem sportowym – import
z Chin.
Jestem w związku partnerskim,
jedno dziecko.

Wiesław Adam Szczęśniak
Urodziłem się w Piławie Górnej.
Dzierżoniów stał się moim miastem już w latach 70-tych, gdy
podjąłem naukę w I LO; tu zdobyłem potrzebne wykształcenie
i umiejętności do pracy zawodowej. Pracowałem kolejno w PKS
Dzierżoniów, potem w DZPB
Silesiana, a obecnie w Drukarni
- Wydawnictwie Edytor.
Interesują mnie sprawy społeczne, chętnie angażuję się w działalność wielu grup i organizacji
katolicko-patriotycznych.
Jestem zaangażowany w sprawy społeczne, na sercu leży mi
obrona wszystkiego, co polskie.

Krzysztof Jaworski
27 lat. Jestem wychowany w duchu chrześcijańskim i patriotycznym, takimi też wartościami
kieruję się w życiu dorosłym.
Prowadzę własną działalność
gospodarczą. Od czterech lat
jestem wolontariuszem w „Hospicjum Dziecięcym” we Wrocławiu. Moim celem jest stawianie
na bezpieczeństwo w mieście,
a także zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na przejeździe
kolejowym na „dzierżoniowskiej
strefie”. Moim hasłem wyborczym
jest stwierdzenie „POSTAWMY NA NASZE BEZPIECZEŃSTWO” - niech stanie się ono
również hasłem i w Państwa
życiu.
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Irena Bukalska
Z zawodu nauczyciel, pełniła
funkcję doradcy metodycznego
i wizytatora szkolnego.
Od 1980 r. zaangażowana
w działalność na rzecz budowania Wolnej Polski. Działacz
NSZZ „Solidarność”, Duszpasterstwa Ludzi Pracy, KIK
i KO „S”. Sekretarz Komitetu
Obywatelskiego Solidarność
Obecnie przewodniczy Ruchowi
Społecznemu im. Lecha Kaczyńskiego na Dolnym Śląsku (powiat
dzierżoniowski), jest członkiem
Zarządu Stowarzyszenia - ORP.
Odznaczona medalem „Niezłomni” od NSZZ „Solidarność”
i odznaką „Działacza opozycji
antykomunistycznej” przez Szefa
Urzędu d/s Kombatantow i Osób
Represjonowanych.

Barbara Gębarowska
Wykształcenie średnie, córkalekarz weterynarii.
Praca zawodowa: Z.R.DIORA,
Urząd Miasta wydział mieszkaniowy. Aktywnie pracowałam na
rzecz spółdzielców S.M. w Dzierżoniowie.
Dzięki mojej determinacji przeprowadzono pierwsze uwłaszczenie, a także uzyskanie prawa
własności gruntu. Uniemożliwiłam wzięcie przez władze
SM 20 milinów PLN kredytu na
docieplenie ścian budynków.
Prace te wykonano , jak i wiele
innych w ramach funduszu remontowego.
Cenię sobie spotkania z ludźmi
i ich problemami, co do których
należy podjąć działania.

Ryszard Borek
Mgr inż. budownictwa, uprawniony projektant i kierownik budowy, rzeczoznawca budowlany
i majątkowy. Od 1988 r. prowadzi
firmę projektową „BIODOM” w
Dzierżoniowie. Działacz samorządu zawodowego i gospodarczego (odznaczony Honorową
Złotą Odznaką Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Honorową
Złotą Odznaką Krajowej Izby
Gospodarczej). Radny Dzierżoniowa w latach 1994-1998.
Działacz społeczny i sportowy
- Obywatelski Ruch Patriotyczny, Ruch Społeczny im. Lecha
Kaczyńskiego, Dzierżoniowskie
Towarzystwo Tenisowe. Zainteresowania: sport, polityka, historia.

Mirosław Gilewski
Od 1985 roku mieszkaniec Dzierżoniowa, żonaty, 4 dzieci.
Pracował 30 lat w Zakładach
Radiowych „Diora”, obecnie
prowadzi własną działalność
gospodarczą.
Od 1980 roku należy do NSZZ
„Solidarność”, działa w Zespole Charytatywnym przy Parafii
Chrystusa Króla w Dzierżoniowie.
Należy do chóru kościelnego
uświetniającego uroczystości zarówno kościelne jak i państwowe.
Interesuje się najnowszą historią Polski, bierze corocznie
udział w Biegu Tropem Wilczym,
składając tym hołd żołnierzom
wyklętym.

Adam Tomasz Bąbol
Emeryt, żonaty ma trzy córki,
dwie wnuczki i czterech wnuków.
Praca zawodowa: Zakłady Radiowe „Diora”, Spółdzielnia Inwalidów Elektromet oraz Gminna
Spółdzielnia Piława Górna. W
latach 1990 – 1995 prowadził
własną działalność gospodarczą.
Zaangażowany w życie społeczne miasta Dzierżoniowa,
członek Obywatelskiego Ruchu
Patriotycznego.

Krzysztof Czajkowski
Wykształcenie średnie techniczne, żonaty - mamy dwóch synów.
Prowadzi własną działalność
gospodarczą, jest właścicielem
firmy elektro-instalacyjnej.
Od 12 lat jest związany z Odnową
w Duchu Świętym, działającą
przy parafii pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie.
Interesuje się turystyką i najnowszą historią Polski.
W przyszłej Radzie Miasta chciałby zająć się opieką społeczną.

Krystyna Emilia Patrzykąt
Wykształcenie wyższe pedagogiczne. Ukończyłam WSP
w Opolu. Mieszkam w Dzierżoniowie od 1964 r. Pracowałam
2. lata jako księgowa w Kółku
Rolniczym w Piławie Dolnej, jako
wychowawczyni w przedszkolach w Piławie Górnej, w Dzierżoniowie i w dwu przedszkolach
przy ZR „Diora”, w tym 20 lat na
stanowisku dyrektora placówki.
Byłam przewodniczącą ZS Dyrektorek Przedszkoli w powiecie
dzierżoniowskim. Ostatnie 10
lat jako wizytator w Kuratorium
Oświaty w Wałbrzychu i Wrocławiu. Zorganizowałam współpracę
dyrektorów przedszkoli Dzierżoniów - Bischofsheim.
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Okręg nr 4 leży w obrębie starego miasta i ma
wiele potrzeb związanych z utrzymaniem starego,
zdewastowanego budownictwa. Na obrzeżach
miasta nieuregulowana od wielu lat rzeka czyni
wiele szkód i spustoszeń szczególnie w okresie
wiosennym i powodzi. Duża część rzeki od lat
jest nieuregulowana, miejscami brakuje muru
przeciwpowodziowego. Należy mieszkańcom tej
części miasta zapewnić większe bezpieczeństwo.
Najstarsze w mieście Osiedle Kolorowe wymaga remontu dróg wewnętrznych.
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Kandydat do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Drodzy Mieszkańcy, nazywam się Grzegorz Macko, mam 26 lat i kandyduję do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Jestem absolwentem kierunków Ekonomia oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
W trakcie studiów pracowałem m.in. w firmach doradztwa personalnego oraz Human Resources. Po ukończeniu studiów podjąłem
pracę w Gabinecie Sekretarza Stanu Michała Dworczyka w Ministerstwie Obrony Narodowej. Od 2017 roku pracuję jako doradca
w Kancelarii Premiera Mateusza Morawieckiego, gdzie prowadzę sprawy z zakresu współdziałania Szefa Kancelarii z organami władzy
ustawodawczej, administracji rządowej i samorządowej.
Większość młodych ludzi, których znam, wyjechała ze swoich domów i zamieszkała we Wrocławiu i innych dużych miastach. Dlaczego?
Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią jest „brak perspektyw”, które oznaczają możliwość znalezienia lepszej pracy. Faktem jest, że
nasz region we wskaźnikach ekonomicznych wypada gorzej od zachodniej i północnej części województwa. Czy tak musi być? W końcu
to u nas są najpiękniejsze tereny, najcenniejsze zabytki, to u nas kwitł przemysł do momentu jego likwidacji przez nieodpowiedzialnych
rządzących.
Niestety, ale polityka władz samorządowych od lat sprowadza
się do wspierania dużych miejscowości, a pomijane są potrzeby
mieszkańców małych i średnich gmin. Możemy odwrócić negatywny
trend drenowania południowej części Dolnego Śląska z kapitału,
z najzdolniejszych ludzi, z najlepszych miejsc pracy. Południowa
część Dolnego Śląska zasługuje na dużo większą uwagę władz
samorządowych niż dotychczas!
Z poważaniem
Grzegorz Macko

ZNALEZIONE W SIECI...
Św. Urszula Ledóchowska

POLECAMY
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„Moj kraj jest piękny, dla
narodu piękniejszy niż wszystkie. Może mi powiecie, że są
piękniejsze okolice, ładniejsze
miasta, bogatsze prowincje
w innych krajach. Ale dla nas
jest tylko jedno piękno, co
może nas zadowolić i uszczęśliwić: nasza Polska, nasza
droga ojczyzna. Trzeba znać
polski lud, dzieje Polski,
literaturę i sztukę, aby zrozumieć, że kraj ten jest nie tylko
wielki jako obszar, ale wielki
przez swoje wspaniałe miasta,
szlachetne dzieła, wielkich genialnych ludzi nauki, uczonych,
poetów i artystów. Jeszcze
Polska nie zginęła, dopóki ją
kochamy”.

Prymas Stefan Wwyszyński

Naród bez dziejów, bez
historii, bez przeszłości staje się wkrótce narodem bez
ziemi, narodem bezdomnym,
bez przyszłości. Naród, który nie wierzy w wielkość i nie
chce ludzi wielkich - kończy
się.
Nasi zaborcy i okupanci
najważniejszą wojnę toczyli zawsze o dusze Polaków,
o wykorzenienie z nich polskości; wiedzieli, że zabijając
polskość, niszczą też marzenia o suwerennym państwie.

Biuletyn Patriotyczny Ziemi Dzierżoniowskiej 25/2018

Przedwyborcze spotkanie w Dzierżoniowie
W środę 26 września odbyło się kolejne z cyklu przedwyborczych spotkań sympatyków Zjednoczonej Prawicy. Wzięli w nim
udział kandydaci na burmistrzów i wójtów w powiecie, kandydaci na radnych oraz spora grupa osób, które będą pracowały
w obwodowych komisjach wyborczych. Wzięli w nim też udział
wyjątkowi goście – pan minister Michał Dworczyk oraz wicewojewoda dolnośląski Kamil Zieliński. Obaj politycy mówili o tym,
jak ważne dla lokalnych społeczność są październikowe wybory,
mobilizowali do pracy wszystkich kandydatów.

„Dlatego gwarancją dobrej współpracy jest wybór kandydatów
PiS, bo wtedy jest pewność, że taki samorząd, taki prezydent, taki
burmistrz nie będzie chciał konfrontacji z władzami centralnymi,
a będzie mu zależało na dobrze poukładanej współpracy” - powiedział.

Podczas dzierżoniowskiego spotkania minister Dworczyk zaprezentował 5 założeń programowych dla Dolnego Śląska. W trwającej kampanii wyborczej w naszym regionie PiS chce położyć
duży nacisk na transport. Wśród propozycji znalazły się m.in.
przebudowa autostrady A4, która miałaby usprawnić połączenie
z zachodnią częścią województwa oraz budowa trasy szybkiego
ruchu S8 od granicy z województwem lubuskim, przez Wrocław
do granicy z Czechami oraz przebudowa trasy DK8 na odcinku
Wrocław Kłodzko, co da możliwość nadania jej nazwy S8 i statusu drogi ekspresowej. Mamy też program zdrowotny dla Dolnego
Śląska i inwestycje w służbę zdrowia - zapewnił szef KRM.
Janusz Maniecki, dyrektor biura poselskiego PiS, omówił sytuację przedwyborczą w powiecie, przedstawił konkurentów, zapoznał zebranych ze zmianami w ordynacji wyborczej. Modlitwą
wsparł nas proboszcz parafii pw. Maryi Matki Kościoła – ksiądz
Jarosław Leśniak. Ostatnim akcentem spotkania była seria pytań
uczestników spotkania do pana ministra Dworczyka i innych
gości.

Podczas rozmowy z wyborcami Michał Dworczyk podkreślił też
rolę współpracy samorządów z władzą centralną. „To jest czymś
naturalnym, że jeżeli ludzie sobie ufają, dobrze współpracują, to
przynosi to dobre owoce” - mówił.
Zaznaczył, że dziś mamy do czynienia z sytuacją, gdzie niektóre samorządy zamiast „zajmować się sprawami mieszkańców,
próbują zajmować się jakąś polityką, próbują iść na konfrontacje
z rządem”.
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Janusz Maniecki
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