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Wrocław: zasłużeni otrzymali Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości
Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości – polska odznaka okolicz- które miały niezwykle istotne znaczenie dla odzyskiwania i utrwalania
nościowa ustanowiona uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 maja 2018 r. dla niepodległości - mówi Paweł Marek Hreniak, wojewoda dolnośląski.
uczczenia 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz na pamiątkę odrodzenia Państwa Polskiego. Odznakę stanowi metalowy, posrebrzany medal
w kształcie kwadratu o wymiarach 80 mm na 80 mm, mający na stronie
przedniej (awersie) wizerunek orła białego w koronie na głowie zwróconej
w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami, wokół którego
umieszczone zostały wizerunki Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego,
Ignacego Daszyńskiego oraz Józefa Hallera, a w dolnej, lewej części napis:
100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Na stronie odwrotnej
(rewersie) w górnej części znajduje się cytat z kazania „O miłości Ojczyzny”
autorstwa ormiańskokatolickiego arcybiskupa Lwowa Józefa Teodorowicza:
TO, CO ZDOŁAŁY POKOLENIA TAMTE, DLACZEGO BYŚCIE
TEMU NIE MOGLI PODOŁAĆ I WY?, a w dolnej części wizerunek
Legionów Polskich.

- Otrzymanie takiego odznaczenia daje satysfakcję. Dziękuję premierowi i wojewodzie, również tym, którzy pamiętają o tych zapomnianych
działaczach, którzy dziś zostali odznaczeni. Walka w tamtych czasach
„Solidarności” na pewno nie była tak trudna jak w czasie odzyskiwania
niepodległości. To zupełnie jest nieporównywalne. Niemniej jednak to też
były trudne czasy, było strzelanie do górników i morderstwa, były internowania, były rewizje, były zwolnienia z pracy i inne szykany - wspomina
Janusz Maniecki, jeden z wyróżnionych.

Kolejne osoby zasłużone dla regionu dolnośląskiego zostały odznaczone
Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości, które przyznał premier
Mateusz Morawiecki. W Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, w jego
imieniu wręczył je wojewoda Paweł Marek Hreniak. Wyróżnionych zostało
60 osób – są to przedstawiciele rożnych środowisk i obszarów, m.in. kultury
i sztuki, nauki, mediów, a także działaczy samorządowych czy społecznych.
To forma docenienia za rozsławianie dobrego imienia naszego kraju, aktywne włączanie się w budowanie wspólnoty i wzmacnianie suwerenności
oraz tożsamości narodowej. Uroczystość odbyła się w dniu szczególnym dla
Polaków, w 48.rocznicę Wydarzeń Grudniowych na Wybrzeżu. 17 grudnia
1970 roku wojsko otworzyło ogień do robotników zmierzających do pracy
w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Według oficjalnych danych
zginęło 18 osób, ale pełna liczba ofiar nie jest znana. Protest wywołały
gigantyczne podwyżki, wprowadzone z dnia na dzień. - Nie było żadnych
wydarzeń grudniowych. Wydarzeniem może być premiera filmu. To było
morderstwo - mówi Aleksander Kozicki, kierownik Biura Oddziału Zarządu
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Gdyni.

Jednym z odznaczonych jest były wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1, popularnej Radiobudy, Kazimierz M. Janeczko. – To odznaczenie jest dla mnie
czymś niezwykle ważnym, szczególnie, że dotyczy to tak wspaniałej rocznicy
jaką obchodzimy – mówił. - To co się stało 100 lat temu z niedawnymi i dzisiejszymi czasami trudno porównywać, ale to co się stało w 1918 roku było
wspaniałe. Ten medal to zaszczyt i honor, myślę, że dla wszystkich dzisiaj
odznaczonych tym bardziej, że medale otrzymali ci, którzy od dziesiątków lat
noszą w sercu biało-czerwoną Niepodległą, a byli pomijani i niedoceniani.
Ci, którzy po 1989 roku nie splamili się współpracą z postkomunistami,
którzy pracę dla dobra wspólnego przełożyli nad korzyści osobiste a ich
życie upływa w służbie dla Polski – dodał.

Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. Prezes Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Ryszard Filipowicz,
Rektor – Komendant Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza
Kościuszki gen. Dariusz Skorupka, Zastępca Prezesa IPN dr hab. Krzysztof
Szwagrzyk, pisarz Stanisław Srokowski oraz urodzony w Dzierżoniowie
absolwent Radiobudy Mariusz Drapikowski, wybitny artysta specjalizujący
się w złotnictwie, bursztynnik, twórca sztuki sakralnej.
Uroczystości w Sali Kolumnowej im. Jerzego Woźniaka w Dolnośląskim
Urzędzie Wojewódzkim towarzyszyła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej
Policji we Wrocławiu.
Kazimierz M. Janeczko

- Mamy piękne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. 8 maja
Lista osób z Dzierżoniowa, którym wręczono Medale 100-lecia Odzyskauchwałą Rady Ministrów została ustanowiona taka odznaka honorowa, nia Niepodległości: Irena Bukalska, Kazimierz M. Janeczko, Janusz Maokolicznościowa, medal niepodległości, która jest przeznaczona osobom, niecki, Jarosław Kresa oraz Zbigniew Zeń. Odznaczeni są członkami ORP.
Biuletyn Patriotyczny Ziemi Dzierżoniowskiej 27/2019

2

Uroczystości pogrzebowe Wybitnego Polaka Jana Olszewskiego –
15/16.02.2019.

Pierwszy marca w Dzierżoniowie

OMNIA PER POLONIA
Zakończyły się uroczystości pogrzebowe Jana Olszewskiego. Były premier spoczął na warszawskich Powązkach Wojskowych. Byłego polityka
pożegnały tysiące Polaków i władze państwowe na czele z prezydentem
Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim.
Jan Olszewski odszedł w wieku 88 lat. Był premierem w latach 19911992, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL,
doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Po raz dziewiąty już w Dzierżoniowie obchodziliśmy 1-go marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W południe wraz z przedstawicielami władz miasta złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze przy
Rondzie Żołnierzy Wyklętych, przy naszym pomniku Im poświęconym
oraz pod symboliczną Pietą na cmentarzu parafialnym. Wieczorem
w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP ksiądz proboszcz Jarosław
Leśniak odprawił uroczystą mszę św. w intencji wszystkich uczestników
Antykomunistycznego Powstania z lat 1945-63 a także śp. Premiera RP
– Jana Olszewskiego. W pełnym wiernych kościele był z nami także pan
poseł Wojciech Murdzek ze Świdnicy. Wypada w tym miejscy podziękować księdzu proboszczowi za piękną i patriotyczna homilię. Ostatnim
akcentem obchodów święta Żołnierzy Niezłomnych było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed Pomnikiem ŻW przy ulicy Bielawskiej.

W dniach 15-16.02.2019 trwała w kraju żałoba narodowa ogłoszona
przez Pana Prezydenta Dudę po śmierci Pana Premiera Jana Olszewskiego. 7.02.2019 zakończył życie Wybitny Polak, prawy człowiek, adwokat
pokrzywdzonych przez komunistów, państwowiec. Ulice Warszawy pełne
ludzi, sztandarów, wojska żegnały Jana Olszewskiego. Pierwszy niekomunistyczny premier III RP zasłużył na takie pożegnanie ze strony władz
państwowych, ale przede wszystkim ze strony rodaków. Majestatyczny
kondukt, który przeszedł ulicami stolicy od katedry aż do Wojskowych Powązek, wszędzie napotykał tłumy Polaków, którzy często musieli pokonać
setki kilometrów, by oddać hołd Zmarłemu. Cieszy szczególnie, że i nasze
miasto było reprezentowane przez grupę patriotów.
Dziękujemy Panie Premierze za piękne życie, oddanie Polsce i jej racji
stanu, za udowadnianie każdego dnia, że można być politykiem i nie kłamać, że można dotrzymywać danych obietnic, że można mówić prawdę,
a stanowiska publiczne traktować jako służbę i obowiązek wobec Ojczyzny
i współobywateli.

„Ojczyzna – to pamięć i groby” - powiedział kiedyś Prymas Tysiąclecia
Stefan Wyszyński i miał rację. Wczorajszy dzień udowodnił, że w Dzierżoniowie pamięć o polskich Bohaterach trwa, a obecność sporej grupy osób
jest dowodem skuteczności naszej wieloletniej już działalności dla Polski.

16.02.2019 o 19.00 zakończyła się żałoba narodowa po śmierci śp. Jana
Olszewskiego Wielkiego Polaka, wspaniałego człowieka, który nigdy
królom się nie kłaniał i całe życie poświęcił walce o niepodległość Polski.
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie. Spoczywaj w pokoju wiecznym, a my obiecujemy pamiętać o Tobie w naszych modlitwach. Amen.
Janusz Maniecki

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/
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P I Ą T K A
KACZYŃSKIEGO

Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie i jego przyszłość
W rok 2019 NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie spółka z oo.
wszedł ze sporymi kłopotami finansowymi. Można rzec – nic nowego – ale
pamiętać wypada, że gdy w 2015 roku likwidowano oddział ortopedyczny,
Zarząd spółki zapewniał, iż po zamknięciu tego rzekomo najbardziej kosztochłonnego oddziału będzie już tylko lepiej. Niestety dziś jest inaczej. Mimo,
że nie znamy jeszcze sprawozdania finansowego za 2018 rok, z relacji pana
prezesa spółki, przedstawionej radnym powiatu 26 lutego, wynika spora
strata za ubiegły rok – ok. 3,5 mln zł.
Dlatego lutowa sesja Rady Powiatu poświęcona była właśnie sytuacji
Szpitala Powiatowego. Już podczas przyjmowania budżetu dla naszego
powiatu na rok 2019 głosami większości radnych PO/N oraz OBS-u zdecydowano o przeznaczeniu na dokapitalizowanie Szpitala Powiatowego
kwotą 3 mln zł. Nasz ośmioosobowy klub radnych PiS nie poparł tego
projektu, bo ani zarząd powiatu ani przedstawiciele organów spółki nie
umieli przekonująco wyjaśnić powodów podjęcia takiej decyzji.

Mamy nowy program, trudny. Pierwszy jego punkt, to 500 plus
od pierwszego dziecka. Ważna sprawa to przywracanie godności, równości, ale i wolności. Wolność ma też ten aspekt,
który jest w kieszeni. Człowiek, który ma pusty portfel, wolny
nie jest. My te kieszenie wypełniamy. Drugi punkt tego dotyczy.
To pomoc dla ludzi młodych, do 26 roku życia, bez podatku
PIT dla pracowników, tego 18 proc. Mamy w planach obniżenie
PIT-u pracowniczego. Czwarta sprawa, to pomoc dla emerytów.
Taka „trzynastka”, 1100 złotych dla każdego emeryta. Zrobimy
to w tym roku – mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński na konwencji partii rządzącej.

Po wprowadzeniu w 2017 roku sieci szpitali przez Ministerstwo Zdrowia
nasz szpital zaliczony został do grupy I stopnia (jest takich 18 na Dolnym
Śląsku). Trzy szpitale – w Świdnicy, Kłodzku i Zgorzelcu MZ zaliczyło do
grupy II stopnia, dla których kwoty kontraktów są znacząco wyższe. Jednym z wymogów znalezienia się w tzw. II stopniu jest posiadanie większej
ilości oddziałów specjalistycznych. Może i u nas byłoby lepiej gdyby nie
decyzja o likwidacji ortopedii w 2015 roku? No ale wtedy nie mówiono
jeszcze o sieci szpitali…

Nowe zapowiedzi programowe PiS:
• 500 plus od pierwszego dziecka od 1 lipca,
• zwolnienie z PIT dla pracujących do 26 roku życia,
• obniżenie kosztów pracy – podniesienie kwoty wolnej od podatku,
• pomoc dla emerytów – 13 emerytura w wysokości 1100 złotych dla
każdego emeryta i rencisty,
• przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych (powrót do miliarda
przejechanych kilometrów).
Prezes PiS: Stawką tej kampanii jest Polska
Prezes PiS powiedział, że dzisiejsza konwencja to początek
kampanii wyborczej. – Ona będzie w dwóch turach. Każda z nich
jest ważna. Oczywiście ta na jesieni jest najważniejsza, ale stawką
tej kampanii jest Polska, przyszłość Polski i Polaków. Polska dla
wszystkich, czy dla niektórych? To pytanie ma wiele aspektów. Sądzę, że najważniejsze są dwa. Sprawa równości i wolności – mówił.
– Równość to przede wszystkim równość wobec prawa. Po drugie, to równość szans na awans, na to by godnie żyć. Równość
to prawa do godnego życia wszystkich Polaków. Czy trzeba o tę
równość zabiegać? Czy wszyscy w Polsce tę równość akceptują?
Wszyscy to wiemy, że nie. Ciągle trwa zaciekła obrona różnego
rodzaju przywilejów, grup, kast i dlatego ten problem jest tak ważny.
Ma jeszcze dodatkowe inne wymiary. To zbliżanie się do siebie,
dziś bardzo odległych, jeśli chodzi o poziom ekonomiczny, grup
społecznych. Te nożyce powoli się zamykają – powiedział.
Kaczyński: Jeśli nasi przeciwnicy wygrają, to będzie gorzej,
niż było.
Jarosław Kaczyński ocenił, że ta kampania będzie rozstrzygała
o tym, „czy w Polsce ta równość i wolność będzie, czy też zostanie
podważona”.– Pani Holland powiedziała jakiś czas temu słowa,
które są powtarzane: żeby było, jak było. Otóż jeśli nasi przeciwnicy
wygrają, to będzie gorzej, niż było. Dużo gorzej – mówił.

Oczywiście pamiętać trzeba o tzw. obiektywnych problemach związanych
z kontraktami zawieranymi przez szpital z NFZ, z kosztami wynegocjowanych przez personel medyczny porozumień płacowych i bazą lokalową
naszego szpitala.
Ponadto zalecenia Wojewódzkiej Stacji San.-Epid. zmuszają zarząd
spółki do wykonania wielu niezbędnych prac, w celu dostosowania szpitala
do wymogów san.-epid. Z relacji pana prezesa wynikało, że nie wszystkie
z nich będzie można zrealizować w wyznaczonym terminie, a części nie da
się wykonać w istniejących obecnie pomieszczeniach szpitalnych.
Obawę naszą jako klubu radnych PiS budzi także złożony przez pana
prezesa szpitala wniosek do wojewody dolnośląskiego o zgodę na likwidację 46 łóżek szpitalnych. Rozumiemy względy ekonomiczne, ale czy taka
sytuacja nie zaowocuje zmniejszeniem ryczałtów z NFZ?
O problemach pacjentów na szpitalnej izbie przyjęć wypada napisać
osobno…

Czy inwestycyjne plany zarządu spółki związane z wykonaniem nowego
budynku w Dzierżoniowie pozwolą rozwiązać problemy finansowe i wykonać zalecenia organów kontrolnych pokażą najbliższe miesiące – będziemy
Prezes PiS stwierdził, że jeżeli opiszemy sens polityki „dobrej
się temu przyglądać i informować o tym mieszkańców powiatu na bieżąco…
zmiany”, to tym sensem jest „obrona tego, co jest naszym prawem,
co wynika z polskiej tradycji i kultury”. – Taki jest sens dobrej zmiany, którą chcemy kontynuować. [...]
Janusz Maniecki
https://dorzeczy.pl/
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Przed nami eurowybory
– co trzeba o nich wiedzieć?

Rok 2019 będzie niezwykle ważny – rzec można – fundamentalnie
ważny – dla dalszego rozwijania przez rządzący obóz Zjednoczonej
Prawicy polityki nastawionej na wzrost zamożności społeczeństwa i
odbudowy fundamentów narodowej tożsamości. Już za niespełna trzy
miesiące weźmiemy udział w wyborach polskich reprezentantów do
Parlamentu Europejskiego, a jesienią do narodowego parlamentu.
Dlatego przedstawiam kilka istotnych informacji dla wyborców przed
majową batalią.

„JAK TO SIĘ DZIEJE, ŻE NADAL JEST
O NICH GŁOŚNO?”

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”
w Dobrocinie - 03.03.2019.
„Chcieli nas zakopać - nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem...”

Szanowni Państwo,
1/ w wyborach należy uczestniczyć (!), kto nie bierze udziału w głosowaniu, nie może potem narzekać na wybranych do PE reprezentantów.
Jest to ważne, bo w latach 2004-2014 frekwencja wyborcza w Polsce
wynosiła między 20 a 24 %, czyli była niezwykle niska w porównaniu z
innymi kampaniami wyborczymi.
2/ europosłów wybieramy na pięć lat, teraz na kadencję 2019-2024,
Polska będzie miała 52 przedstawicieli w Brukseli. Wybieramy według
zasady równości, proporcjonalności, bezpośredniości i powszechności w
głosowaniu tajnym.
3/ w 2014 roku wyniki wyborów do PE w Polsce wyglądały następująco – PO-19 mandatów, PiS- 19 mandatów, SLD – 5 mandatów, PSL
– 4 mandaty, Nowa Prawica (Korwin-Mikke) – 4 mandaty (wtedy
wybierano 51 posłów).
4/ wybory odbędą się w niedzielę 26 maja 2019 roku.
5/ w podziale mandatów uczestniczyć będą te komitety, które w skali
kraju przekroczą 5% zdobytych głosów.
6/ kandydatów na posłów zgłaszać mogą partie polityczne, koalicje partii
oraz wyborcy.
7/ Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych. Województwa
dolnośląskie i opolskie stanowią okręg 12, w którym wybierać będziemy
6 posłów.
8/ lista kandydatów liczyć może od 5 do 14 kandydatów (w zależności od
wielkości okręgu). Każda lista musi zgromadzić 10 tys. głosów poparcia.
9/ PKW ustala wyniki głosowania w ten sposób, że pod uwagę bierze
komitety, które przekroczyły 5% oddanych głosów w skali kraju.
Dzieli wtedy wyniki łączne każdego z komitetów (a więc wyniki ogólnokrajowe, a nie z danego okręgu) przez 1,2,3,4 itd. aż do momentu gdy z
tych ilorazów uzyska liczbę odpowiadającą liczbie europosłów w Polsce.
10/ każdy komitet otrzyma tyle mandatów, ile z ustalonego szeregu
ilorazów przypadnie mu liczb największych. W razie gdy dwa komitety
uzyskają ten sam iloraz w wyniku podziału głosów mandat otrzyma ten,
który uzyska lepszy wynik w skali całego kraju.
11/ mandaty, które przypadną danej liście komitetu otrzymują w kolejności kandydaci z największą ilością głosów.
12/ w obwieszczeniu w Dzienniku Ustaw PKW poda do wiadomości
wyniki wyborów do PE.

Wybory do PE będą istotnym wskazaniem trendu, preferencji wyborczych
Polaków. Będą sygnałem czy powszechnie akceptujemy socjalny, społeczny
i patriotyczny program Zjednoczonej Prawicy i dajemy silny mandat poparcia dla rządu Mateusza Morawieckiego. Osiągniemy dobry wynik tylko
wtedy, gdy pójdziemy do urn w niedzielę 26 maja. To tym bardziej ważne, że
tzw. „totalna” opozycja połączyła siły w „koalicji europejskiej”, którą lepiej
chyba nazywać „koalicją strachu”. Bo przecież nic programowo nie łączy
liderów PO, „Nowoczesnej”, SLD, PSL, „Zielonych” i lewaków od pani
Nowackiej. W jeden worek wrzucono „liberałów”, populistów, „ludowców”,
„lewicę” i Bóg wie kogo jeszcze, by wytworzyć w Polakach fałszywy przekaz o jakiejś powszechnej niechęci zwykłych ludzi do sejmowej większości i
rządu. Przecież to jasne, że taki polityczny nowotwór nie może mieć wspólnego programu, a liderzy pokłócą się już przy układaniu list wyborczych.
Od naszej mobilizacji, jedności i determinacji zależeć będzie zwycięstwo w
eurowyborach, które otworzy drogę do jesiennego sukcesu parlamentarnego.
Przypomnijmy sobie dni sukcesów z 2015 roku i pomóżmy Dobrej
Zmianie – razem Damy Radę…
Janusz Maniecki
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W niedzielę 3 marca 2019 roku spotkaliśmy się na gościnnym
boisku w Dobrocinie, by po raz trzeci uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych. To już siódma edycja ogólnopolskiego Biegu „Wilczym
Tropem”, rozgrywanego zawsze w okolicach Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wspólnym wysiłkiem organizacyjnym Obywatelskiego Ruchu Patriotycznego, Prawa i Sprawiedliwości, Ruchu Społecznego im. L. Kaczyńskiego, Klubu „Gazety
Polskiej” Dzierżoniów II udało się przygotować nie tylko sam bieg
ale i imprezy uroczystości towarzyszące.
W tegorocznym biegu udział wzięło ponad 200-stu zawodników,
wszyscy pokonali dystans 1963 metrów i otrzymali pamiątkowe
medale, koszulki z wizerunkami Żołnierzy Wyklętych oraz pakiety z materiałami edukacyjnymi. Tym symbolicznym dystansem
upamiętniliśmy śmierć ostatniego żołnierza podziemia antykomu-

nistycznego Józefa Franczaka ps. Lale (zastrzelonego w 1963r.).
Cieszy szczególnie duży udział w naszym biegu dzieci i młodzieży.
Jest to wyraźny sygnał, że wśród młodzieży utrwala się pamięć
o naszej historii, tradycji patriotycznej, walce o suwerenną i niepodległą Polskę. Oni są gwarancją, że pamięć o bohaterskich Żołnierzach Wyklętych nie zaginie. Sztafeta pokoleń trwa i na stałe
wpisuje się w tradycję gminy.
Najwyraźniej dobra przyjazna, rodzinna atmosfera ściąga co
roku w to wyjątkowe miejsce w pierwszą niedzielę marca, mieszkańców z całej gminy i powiatu.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, organizatorom i zapraszamy za rok.
Maciej Rojek
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Realizacja obietnic wyborczych

Policjanci i złodzieje

Radni klubu PiS w Radzie Miasta dotrzymują słowa. Od lat znają fatalne i dramatyczne warunki lokalowe niektórych mieszkańców Dolnego
Dzierżoniowa. Realizując obietnice wyborcze postanowiliśmy przyjrzeć
się decyzjom miasta w sprawie przydziału i sprzedaży lokali komunalnych.
Uzyskaliśmy jedną z wielu informacji, że jedna z wielodzietnych rodzin
mieszka w małym lokalu w budynku przeznaczonym do rozbiórki. Jak
twierdzą - od lat ubiegają się o przydział nowego mieszkania - bez pozytywnego rezultatu, ze strony miasta nie otrzymaliśmy pomocy.

Szanowni Państwo!
Załóżmy, że są dwie partie: jedna
policjantów, druga złodziei, to na
którą głosować, jeśli się nie jest
członkiem żadnej z nich? Policjanci
mogą zapewnić bezpieczeństwo,
a co mogą dać ci drudzy? Po dojściu do władzy pozbędą się swych
wrogów, czyli policjantów i tych
wszystkich, których nie udało się
wcześniej skorumpować. I co dalej?
A no nic. Będą okradać wszystkich,
bez najmniejszych przeszkód i skrupułów. Partia złodziei nie potrzebuje
żadnego programu, bo ten rozumie
się sam przez się. Zjednoczenie pod
sztandarem anty-PiS jest wystarczająco wymowne.
Wszystko wskazuje na to, że na
scenie politycznej pozostaną tylko
dwa ugrupowania: PiS i anty-PiS.
Cała reszta nie odgrywa większej
roli. Wygląda jednak na to, że PiS-owi przestaje zależeć na roli przywódczej. Wierny jego elektorat na
razie znosi cierpliwie upokorzenia
w postaci dąsów jakichś głupich
bab na stanowiskach ambasadorów
Izraela i USA, toleruje wypychanie
Polaków na emigrację i zastępowanie ich cudzoziemcami o podejrzanej
tożsamości, jak również bezkarność
aferzystów. TVP usiłuje każdą
porażkę rządu przekuć w sukces,
ale jak długo? Brak tolerancji dla
niezależnych dziennikarzy dobrze
nie wróży.
Czy w takiej sytuacji pojedynczy
obywatel ma jakieś szanse na właściwy wybór? Tak, szczególnie w takiej
właśnie dwubiegunowej sytuacji. Od
PiS możemy jednak jeszcze czegoś
się domagać i otrzymać to, a od anty-PiS – niczego.
Gdyby Narodowcom udało się
zewrzeć szeregi, to mogłaby być
alternatywa.
[...] W felietonie zatytułowanym
Policjanci i złodzieje sugerowałam,
że alternatywą dla Zjednoczonej
Prawicy mogliby być Narodowcy.
Spotkałam się jednak z zarzutem, że
ci ostatni są prorosyjscy. Nie mam
na ten temat wyrobionego zdania.
Wdzięczna będę za wskazanie prorosyjskich wypowiedzi Narodowców,
jak i zaprzeczających tej tezie.
Na razie trzymajmy się tego, co
mamy, czyli PiS-u, bowiem Totalna
Targowica nie zasypia gruszek w popiele. Przywracanie do łask bolszewickich patronów ulic w Warszawie
to niby drobiazg, ale wymowny.
Niech nas nie zmylą błazeństwa
płynące zarówno z Zachodu, jak i ze
Wschodu. Głupota połączona z chytrością to mieszanka piorunująca.
Pozdrawiam

To główny powód złożenia przez nas interpelacji dotyczącej polityki
mieszkaniowej miasta. Jesteśmy przekonani, że wiele w tym zakresie można
poprawić, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców. Po uzyskaniu
odpowiedzi na zadane pytania podejmiemy decyzję co do dalszego działania. Nasza interpelacja nie jest totalną negacją wszelkich poczynań Urzędu
Miasta, jest konstruktywna i nie polega na narzekaniu, a na ostrzeganiu
o ewentualnych niebezpieczeństwach, na tym, żeby wszyscy wiedzieli, że
my też wiemy, gdzie czyhają zagrożenia.
Irena Bukalska, radna PiS

Kto zaatakował Magdalenę Ogórek?

„Wiadomości” pokazują ich twarze i nazwiska.

Małgorzata Todd
(przedruk za zgodą autorki).
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Wierzyć czy być

Często wierzymy w to co chcemy, zawsze wybieramy. Trend czy
wygoda, nie wybierać strony, a jeśli
już to prywatnie, cicho. Jak śpiewał
poeta „w razie czego nie tracisz nic”.
Wygodnictwo i brak samodzielności idą w parze, uzupełniają się
i napędzają. Brak wiedzy bezwiednie zastępuje się wiarą, brak chęci
poznania też zastępuje się wiarą,
akceptacją. Gdy wiara i emocje zastępują świadomy wybór, wszystko
odbywa się powierzchownie, szybko i automatycznie. By zadowolić
się przysłowiową „ciepłą wodą
w kranie”? Przecież zawsze może
być gorzej, więc lepiej bądźmy cicho, akceptujmy, nie angażujmy się.
Ale właśnie, jeśli będziemy cicho to
będzie gorzej. Prędzej czy później.
Być w roli, być kimś, postawa
ośmieszana i bagatelizowana. Obojętność to nie tylko wygoda, zrzut
odpowiedzialności. To stan pożądany przez wiele grup promujących cichą uległość. Naiwnie zadowolić się
wyprzedażą w popularnej sieci, czy
dotacjami (za które i tak płacimy)…
Często tyle wystarczy aby stracić
tożsamość, dla wielu wystarczy.
Oczywiście nie ma nic za darmo.
Wyuczona obojętność to również zgoda na mówienie przez
innych czegokolwiek, nieprawdy,
oszczerstw na każdy i na nasz temat.
Schodząc na ziemię: od wielu lat
powszechny obraz Polaka – antysemity i rasisty, przy okazji wieśniaka.
Utrwalony przez wielokrotne powtarzanie z jednej strony, jednocześnie
brak reakcji i akceptacja z drugiej
strony. Wreszcie powszechne przyjęcie do wiadomości, że jednak
jesteśmy źli bo: tak o nas mówią.
Nieważne są przy tym fakty, statystyki i obserwacje. Ważniejsze jest,
że ktoś mówi. A jeśli z zagranicy to
już na pewno ma rację, niestety kompleksy tzw. zagranicy nadal funkcjonują. Zdecydowanie bardziej wśród
celebryckich „elit”; moda? Mówi
kto zechce, ze wszystkich stron,
bezkarnie, bo nie ma komu zareagować i dać dobre imię Nam. Więcej,
przyzwyczailiśmy się sami mówić
o sobie źle. Ci obojętni nie chcą się
mieszać lub nawet już uwierzyli.
To nie ich sprawa, nie obchodzi ich
walka, mają ważniejsze sprawy. Są
postępowi, neutralni, ponad sporami,
brudną polityką… społeczeństwo
wyprane, jak u Wellsa w „Wehikule
czasu”. Pokojowi i tolerancyjni do
tego stopnia, że dobrowolnie idą
na pożarcie, w transie poprawności
pozostając.
Dlatego warto się mieszać, angażować, sprawdzać i weryfikować.
Wątpić i myśleć, obudzić się. Bo
wtedy istniejemy i jesteśmy, jesteśmy: bardziej. Mądrzejsi i przede
wszystkim świadomi, nie zawsze
niezależni, ale odważniejsi, a to
znaczy wiele. O wiele więcej niż
przewiduje system. Przy okazji,
Dokończenie na str. 7.
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Historie mówione dzierżoniowian
Kto na ziemię ojczystą, chociażby grzeszną i złą, wroga
odwiecznego naprowadził, zdeptał ją, splądrował, spalił, złupił
rękoma cudzoziemskiego żołdactwa, ten się wyzuł z ojczyzny.
Nie może ona być dla niego już nigdy domem, ni miejscem
spoczynku. Na ziemi polskiej nie ma dla tych ludzi już ani tyle
miejsca, ile zajmą stopy człowieka, ani tyle, ile zajmie mogiła.
(Stefan Żeromski, Na probostwie w Wyszkowie, 1920).

CZY NA RATUNEK POLSKI
JESZCZE PORA?
jakże Cię Matko - Polsko! skatowali!
jedni ze wschodu a drudzy
z zachodu
jakże mi ciężko jest zrozumieć
zdradę
i tę niepamięć Naszego Narodu!

Uroczysta inauguracja Kresowego Archiwum Dzierżoniowian miała
miejsce 23 listopada 2018 r. w siedzibie Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa.
Natomiast 7 grudnia odbyła się inauguracja Archiwum Historii Mówionych
Dzierżoniowian.

te pohańbione mogiły na Kresach
i tę nieczułość na los naszych Braci
gdy dziś milczymy tym strasznym milczeniem
a na pomnikach w chwale stoją kaci

Od czerwca do grudnia 2018 r. Fundacja Forum Dialogu Między Kulturami w partnerstwie z Muzeum Miejskim Dzierżoniowa, Dzierżoniowskim
Ośrodkiem Kultury, Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną oraz ze
Stowarzyszeniem Kresowian w Dzierżoniowie prowadzi dwa projekty dokumentacyjne pt. „Biografie kresowe dzierżoniowian” i „Historie mówione
dzierżoniowian” oparte na odkrywaniu historii zapisanej we wspomnieniach
mieszkańców miasta.

gdy dziś nas szczują na inne
narody
gdy im winniśmy wdzięczność
i szacunek
za te tysiące ocalonych dzieci
które znalazły właśnie tam
ratunek

Do współpracy projektowej zostali zaproszeni seniorzy oraz młodzież
I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie, która wzięła udział
w warsztatach przygotowujących do pracy z ustnymi wspomnieniami
i podjęła się zadania prowadzenia wywiadów.
W ramach projektów nagrywano relacje mówione 40 świadków historii,
pozyskiwano i zdigitalizowano stare fotografie i dokumenty. Efektem przedsięwzięcia są dwie strony tematyczne - Kresowe Archiwum Dzierżoniowian
i Archiwum Historii Mówionych Dzierżoniowian – udostępnione w ramach
serwisu Cyfrowe Archiwum Dzierżoniowa, które gromadzi świadectwa
historii mówionej, a także archiwalia związane z historią miasta i jego
mieszkańców. Obecnie udostępnionych jest ponad 230 fragmentów relacji
ustnych i ponad 700 fotografii i dokumentów. Projektem kieruje dr Beata
Hebzda-Sołogub.
Podczas inauguracji przedstawiono prezentacje multimedialne dotyczące
obu projektów. Krzysztof Hebzda zaprezentował i omówił sposób korzystania z serwisu internetowego Cyfrowego Archiwum Dzierżoniowa (http://
dzierzoniowskiearchiwum.pl/). Mieszkańcy biorący udział w projekcie
otrzymali dyplomy z podziękowaniami oraz pamiątkowe zdjęcia i drobne
upominki, które wręczyli: przewodniczący RM Andrzej Darakiewicz, wiceprzewodniczący RM Roman Kowalczyk oraz dr Beata Hebzda-Sołogub
w asyście Joanny Niemczyk z Fundacji Forum Dialogu Między Kulturami.
Na szczególne podziękowania zasłużyła młodzież z I LO, która podczas
wakacji przeprowadziła profesjonalne wywiady z mieszkańcami.
Kresowa uroczystość w Muzeum, zgromadziła przede wszystkim rodziny
pochodzące z dawnych Kresów Wschodnich II RP, które w wyniku umów
międzynarodowych kończących II wojnę światowa opuściły miejsce swoich
urodzin i różnymi drogami trafiły do powojennego Dzierżoniowa i okolic.
Miałem ten zaszczyt bycia wśród zaproszonych gości, na tym historycznym
spotkaniu, tak bardzo ważnym dla większości naszych mieszkańców - pisze
znany historyk i opozycjonista Mateusz Cegiełka.
Moi rodzice ze względu na udział ojca, po zakończeniu II wojny światowej, w konspiracji antykomunistycznej, musieli przenieść się na tzw. Ziemie
Odzyskane, uciekając przed siepaczami z Urzędu Bezpieczeństwa. I tym
sposobem znalazłem się na Dolnym Śląsku, najpierw w Bartoszowie, potem
w Chocianowie - wspomina Kazimierz Janeczko - a do Dzierżoniowa trafi-

POLECAMY

służymy kłamcom oraz naszym
wrogom
z bezwstydnym gestem i brakiem honoru
bo nie jesteśmy już dumnym
narodem
oraz dla innych synonimem wzoru
zepchnęli nas do roli niewolników
i otoczyli propagandą strachu
jedni okradli nas na oczach
świata
drudzy wołają głośno „rizać
Lachów!”
jakże Cię Matko Polsko dziś
zaszczuli!
że pozostałaś samotna i chora
Boże Wszechmogący! Przenajświętsza Matko!
czy na ratunek Polski jeszcze pora?

Ostatni spacer Warszawą
Tak smutne pożegnanie
Wykrzywiam w płaczu twarz
łzawą
Dobranoc Panie Janie
Żołnierzu Szarych Szeregów
Jestem na Twoim pogrzebie
Odpływasz z Polski brzegów
Zostawiasz ojczyznę w potrzebie
Nie żal mi, że idziesz do Pana
Nie tylko ja tutaj płaczę
Dziś cała ojczyzna spłakana.
Śpiewamy Requiescat in pace
Grzegorz Adam Ba
16 lutego 2019

Tekst jest przeznaczony wyłącznie dla ludzi rozumnych,
myślących samodzielnie
i inteligentnych.

Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/
lwow47/czy-na-ratunek-polski-jeszcze-pora

łem przypadkowo; wtedy mówiłem
na chwilę, a zostałem na całe życie.
Tu jest moja Mała Ojczyzna, tu
poznałem żonę, tu urodzili się moi
synowie a całe dorosłe życie związałem z Radiobudą. Mam nadzieję, że
Cyfrowe Archiwum Dzierżoniowa
na trwałe wpisze dzieje mieszkańców w historię miasta.
Kazimierz M. Janeczko, Klub GP
Dzierżoniów II

Wierzyć czy być
warto wykrzyczeć towarzyszom:
Jandzie, Holland, Stuhr i tego typu
celebrytom, że nie wstydzę się mówić po polsku. Bycie posłusznym
i biernym, te wzorce wpajał nam
poprzedni system ze Wschodu. Dziś
jest podobnie, tylko kierunek inny
i opakowanie bardziej kolorowe.
Kolorowe papierki jednak wyblakną,
pozostać musimy My. Prawdziwi,
nie plastikowi i bez serca, ale prawdziwi, dla siebie i dla naszych dzieci.
Zdolni nie ulec i być wzorem.
Piotr Daszyński
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Pożegnanie
Jana Olszewskiego

A jak umarł Pan bogaty
A jak umarł Pan bogaty
To mu nieśli wieńce, kwiaty
Order dali mu po śmierci
By mu złocił się na piersi
A jak umarł chłop z fabryki
Nie płakali, bo był nikim
Odszkodowań nie ma wtedy
Trumnę trzeba brać na kredyt
A jak padło dziecko z głodu
Nie ruszyło to narodu
Dalej po bogaczu kwilił
Taki to był nastrój chwili
Po bogactwie cień zostaje
I choć śmierć nasz grosz
wydaje
Nie kupimy skrawka nieba
Na niego zasłużyć trzeba
Autor Marceli Szpak
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INFORMACJE I WYDARZENIA
DZIERŻONIÓW

Spotkanie opłatkowe środowisk patriotycznych. 17 grudnia
2018 roku spotkaliśmy się tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia na uroczystym Opłatku. Były koleżanki i koledzy z PiS, Prawicy Rzeczpospolitej, Ruchu Społecznego
im. L. Kaczyńskiego i Klubu GP Dzierżoniów II.

W czwartek 20 grudnia 2018 roku restauracja McDonald’s
w Dzierżoniowie po raz pierwszy otworzyła swoje drzwi. Nowy
lokal powstał przy ulicy Piastowskiej 19. Restauracja jest czynna codziennie w godzinach 6:00 – 24:00. W ofercie pełne menu
McDonald’s ze śniadaniami oraz McCafé.

Na dzierżoniowskim rynku stanęła szopka. 21 grudnia w piątkowy poranek do rynku wjechały dźwig i ciężarówki wiozące
części szopki. Szopka została zmontowana, znajduje się w niej
Dzieciątko Jezus wraz z Maryią i Józefem oraz figurki, otoczona jest choinkami.

POWIAT

100 lat temu wybuchło Powstanie Wielkopolskie – powstanie
polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej, toczące się na przełomie lat 1918–1919. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Rzeczypospolitej, umacniającej swoją niepodległość. Batalia, która była
jednym z niewielu wygranych powstań w polskiej historii, była
27 grudnia 2018 roku uroczyście wspomniana w Dzierżoniowie.

Powitaliśmy Nowy 2019 Rok! Oby nie był gorszy od 2018!

6 stycznia 2019 roku, pod hasłem „Odnowi oblicze ziemi”,
Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami 752 miejscowości w Polsce i 22 poza jej granicami. W Dzierżoniowie po raz siódmy.

Caritas Diecezji Świdnickiej prosi o 1% podatku.

Podnieś rękę, Boże Dziecię/ Błogosław ojczyznę miłą/ W dobrych radach, w dobrym bycie/ Wspieraj jej siłę Swą siłą...
Dzierżoniów - Boże Dziecię w parafii pw. Królowej Różańca
Świętego.
Popularne i mniej znane, a cieszące się zainteresowaniem
mieszkańców dyscypliny sportu otrzymały wsparcie finansowe
w ramach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.
Na sport dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa miasto przeznaczy
w tym roku ponad 1 mln 200 tys. zł.

Dzierżoniów - Boże Dziecię w parafii pw. Św. Jerzego.

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