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Wyniki wyborów do PE w naszym
powiecie

Za nami wybory do Parlamentu Europejskiego. Wysokie zwycięstwo obozu Zjednoczonej Prawicy nad zjednoczoną opozycją
(KE) dobrze rokuje na jesień. Tradycyjnie już na Dolnym Śląsku
wynik PiS-u był niższy niż krajowy. Ale w porównaniu z wynikami
ostatnich jesiennych wyborów samorządowych widać i tu wyraźny progres. Dają efekty wprowadzane konsekwentnie przez rząd
programy socjalne oraz skutecznie prowadzony dialog z Polakami.
W naszym powiecie procentuje wieloletnia już praca prawicowego
środowiska. Zaczynaliśmy w 2010 roku od działań po katastrofie
smoleńskiej, a dziś możemy już mówić o wielotorowych inicjatywach i dość dobrze rozpoznawalnych liderach naszego środowiska.
Dlatego wyniki z 26 maja napawają optymizmem.
W skali powiatu dzierżoniowskiego PiS zwyciężył gromadząc
14603 głosy (44,37%) i pokonał Koalicję Europejską, która osiągnęła wynik 12884 głosów (39,15%). Wiosna Biedronia uzyskała
6,5 % głosów, Konfederacja 4,99%, Kukiz 15 - 3,64%, a Lewica
1,27%.

Ważny list Prezesa PiS
Jarosława Kaczyńskiego
do Polaków

- Z całego serca dziękuję Państwu za
udzielenie nam poparcia w wyborach
do Parlamentu Europejskiego oraz
głosy oddane na naszych kandydatów.
Jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni
za okazane nam zaufanie. To właśnie
dzięki Państwu, dzięki wszystkim Osobom, które doceniły naszą wiarygodność, odnieśliśmy ten jakże cenny
wyborczy sukces.
- Prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Najlepszy wynik PiS uzyskał w gminie Łagiewniki 57,35% głosów, deklasując KE, która zdobyła tylko 27,54% oddanych głosów.
W gminie wiejskiej Dzierżoniów PiS zdobył 54,21% głosów, a KE
30,11%. W Piławie Górnej PiS także wygrał uzyskując 50,43%
głosów a KE 31,38%. W Niemczy PiS uzyskał 49,87% głosów,
a KE 35,94%. W Pieszycach PiS wygrał zdobywając 46,73% głosów i pokonał KE, na którą głosowało 35,46% osób. Po raz pierwszy w dziejach lokalnych wyborów PiS pokonał KE w Bielawie
i uzyskał 41,96% głosów, a KE 41, 42%. Ostatnim bastionem PO
i jej koalicjantów w powiecie pozostał Dzierżoniów gdzie na KE
głosowało 5261 osób (44,25%) a na PiS 4660 wyborców (39,20%).
Reasumując: w najbliższych wyborach PiS ma ogromną szansę
powtórzyć sukces z jesieni 2018 oraz maja 2019 roku. Ale stać się
to może tylko wtedy, gdy po euforii zwycięstwa wyborczego szybko wrócimy na ziemię i z pokorą podejmiemy ciężką pracę na rzecz
naszej małej Ojczyzny. Dotyczy to wszystkich – samorządowców,
członków PiS i partii sojuszniczych, lokalnych stowarzyszeń oraz
wszystkich, którzy przez lata pomagają nam bez oglądania się na
korzyści i profity. Musimy nadal bacznie wsłuchiwać się w głos
społeczeństwa, rozumieć i pomagać zwykłym ludziom w ich codziennych problemach. Tylko wspólna praca oraz rozumienie naszych działań jako służby dla współmieszkańców mogą przynieść
zwycięstwo jesienią. Zmobilizujmy się więc raz jeszcze – walka
idzie nie tylko o dziś, ale o kierunek dalszego reformowania Polski
przez wiele lat. Opozycja już bez udawania zapowiada plan decentralizacji kraju, co korzystne być może tylko dla naszych sąsiadów.
A ci od wieków właśnie silną Polskę postrzegają jako konkurenta
czy wroga. Obóz Dobrej Zmiany potrzebuje nas znowu, nie dla siebie, ale dla spokojnej egzystencji nas i kolejnych pokoleń Polaków.
Zachowajmy się jak trzeba!
Pilnujmy Polski!
Janusz Maniecki
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IV Rajd Gwiaździsty im. Jerzego Kaszyńskiego

Trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami także polskich instytucji służb Bezpieczeństwa pozostających na usługach systemu przeniesionego ze wschodu, trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i Historią – św. Jan Paweł II.

W niedzielę 16 czerwca 2019 Obywatelski Ruch Patriotyczny
zaprosił do marszu w Góry Sowie, by wspomnieć Żołnierzy Niezłomnych, a szczególnie Jerzego Kaszyńskiego, zamordowanego
w dzierżoniowskim więzieniu w 1947 roku. Dzięki wsparciu 22
Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej, Uzdrowisk Kłodzkich,
Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Nadleśnictwa
Świdnica udało nam się przygotować atrakcyjny program dla
uczestników marszu. Wyruszaliśmy jak zawsze z czterech miejsc
– Lasocina, Przełęczy Jugowskiej, Przełęczy Sokolej i Przełęczy
Walimskiej. Tuż pod szczytem góry, obok końca nieczynnego
od lat wyciągu narciarskiego, na sporej łące ustawiliśmy swoje
stanowiska. Obok zjazdu na linie i stanowisk strzeleckich ASG
przygotowanych przez żołnierzy było tradycyjne ognisko, grochówka z kotła, a także ekspozycja broni i elementów uzbrojenia
wojskowego przywieziona z dalekiej Gdyni z Muzeum Marynarki
Wojennej. Było to doskonałym uzupełnieniem głównego celu naszego marszu – czyli pamięci o Żołnierzach Niezłomnych.
W czasie odpoczynku po marszu znalazł się czas, by wspomnieć
nie tylko Jerzego Kaszyńskiego ale i innych znanych Niezłomnych
– gen. Augusta Fieldorfa „Nila”, płk. Łukasza Cieplińskiego, płk.
Witolda Pileckiego, a także Danuty Siedzikównej „Inki”. Opowiedzieli o Nich – Jarosław Kresa i niżej podpisany. Poza tym prezes
ORP Ireneusz Wagnerowski mówił o celach i zadaniach Stowarzyszenia, a Roman Kowalczyk przypomniał organizowane cyklicznie
w każdym roku przez ORP imprezy i uroczystości.
Mimo że pogoda straszyła deszczem, to w czwartej edycji marszu wzięło udział ok. 150 osób. Cieszy to, że obok stałych uczestników, po raz pierwszy była z nami spora grupa nauczycieli,
uczniów i ich rodziców z Niepublicznej Szkoły Podstawowej
z Przerzeczyna. Jeden z naszych kolegów, członek Klubu Gazety
Polskiej Dzierżoniów II – Stefan Grefling – ufundował z tej okazji
piękny patriotyczny album, który zasili księgozbiór tej szkoły.
Umiejętne łączenie turystyki i zabawy z wątkami patriotycznymi,
to celny pomysł na utrwalanie w pamięci kolejnych pokoleń Polaków informacji o niełatwych dziejach naszego kraju. IV Marsz
Gwiaździsty uznać wypada za wyjątkowo udaną imprezę.
Biuletyn „Głos Wolnych Polaków”.
Redakcja: Kazimierz Janeczko - redaktor, Małgorzata Mamełka, Janusz
Maniecki, Piotr Chałoński, 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/
http://www.st-orp.pl/ - © Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Po raz pierwszy byli z nami także dziennikarze z lokalnych mediów – doba.pl – za co dziękujemy.

Janusz Maniecki przewodniczący Klubu GvP Dz.II
Biuletyn Patriotyczny Ziemi Dzierżoniowskiej 29/2019

Dzień Flagi Narodowej oraz Dzień
Polonii i Polaków za Granicą

Święto Konstytucji 3 maja
w Dzierżoniowie - 03.05.2019.

„Polska flaga ma swoją moc jednoczącą i budującą wspólnotę; ta tradycja ma szczególne znaczenie poza granicami kraju, gdzie w ostatnich
stuleciach wyjechało tak wielu naszych rodaków” - powiedział
prezydent Andrzej Duda.
Uchwalona 7 lutego 1831 roku ustawa Sejmu Królestwa Polskiego
głosiła: „Izba senatorska i poselska po wysłuchaniu wniosków Komisji
Sejmowych, zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod którą
winni łączyć się wszyscy Polacy, postanowiły i stanowią: Artykuł 1. Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego
Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym. Artykuł 2. Wszyscy
Polacy a mianowicie Wojsko Polskie te kolory nosić mają w miejscu, gdzie
takowe oznaki dotąd noszonymi były”. Flagę czerwono-białą miało z kolei
zależne od Prus Wielkie Księstwo Poznańskie (1815-48).

„228 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez
aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja
3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą
organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.
„Nasze wielowiekowe konstytucyjne dziedzictwo pozwala sądzić, że
głęboko rozumiemy istotę praworządności i jej kluczowe znaczenie dla
przyszłości naszego kraju. Także dziś mamy obowiązek podejmowania
trudu odpowiedzialności za dobro wspólne, za naszą Rzeczpospolitą”
- napisał w liście do uczestników festynu rodzinnego „Vivat Maj, 3 Maj”
premier Mateusz Morawiecki.
W każdej dyskusji o przyszłości warto popatrzeć na twórców Konstytucji
3 Maja, na ich miłość ojczyzny, która im dyktowała jak tworzyć to zasadnicze prawo - mówił podczas mszy św. w intencji ojczyzny metropolita
warszawski kard. Kazimierz Nycz. - Warto popatrzeć na ich zdolność bycia
razem, mimo podziałów, dla dobra wspólnego i dla dobra kraju - dodał.

Po raz pierwszy na masową skalę flagi biało-czerwone pojawiły się
w Warszawie podczas manifestacji patriotycznej, odbywającej się pod
okupacją niemiecką 3 maja 1916 roku, w 125. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Od kilku już lat tradycją majówki w naszym mieście jest organizowany
przez Obywatelski Ruch Patriotyczny - Dzień Flagi Narodowej oraz
Dzień Polonii i Polaków za Granicą. W dniu święta pogoda dopisała, więc
więcej niż zwykle mieszkańców powiatu wzięło udział w uroczystości na
dzierżoniowskim Rynku. W imprezie uczestniczyli dziadkowie z wnukami, dorośli wraz ze swoimi pociechami; daje to nadzieję na kształtowanie
u dzieci i młodzieży postaw patriotycznych oraz poznanie naszej pięknej
a zarazem tragicznej historii.

W Dzierżoniowie stało się tradycją, że po mszy św. w intencji Ojczyzny,
przed Pomnikiem Losów Ojczyzny spotykają się mieszkańcy miasta, aby
oddać hołd i wspomnieć twórców Konstytucji 3 Maja. W tym doniosłym
dniu koniecznie należy przytoczyć fragmenty preambuły Konstytucji
3 Maja, które mówią, że poprzez Konstytucję zerwano z polityką „hańbiących obcej przemocy nakazów”. Poczujmy się również dzisiaj odpowiedzialni za to, co dzieje się w Polsce, za niepodległość zewnętrzną
i wolność wewnętrzną narodu. Zerwijmy z klientelizmem, serwilizmem,
jurgieltnictwem i donosami do Unii Europejskiej na Polskę. Pamiętajmy, że
głównymi celami Konstytucji 3 Maja było ugruntowanie wolności, ocalenie
Ojczyzny i ochrona jej granic, to przesłanie powinno nas dzisiaj łączyć
bez względu na poglądy polityczne. „Nasze wielowiekowe konstytucyjne
dziedzictwo pozwala sądzić, że głęboko rozumiemy istotę praworządności
i jej kluczowe znaczenie dla przyszłości naszego kraju. Także dziś mamy
obowiązek podejmowania trudu odpowiedzialności za dobro wspólne –
naszą Rzeczpospolitą”. Polska jest jedna, a Polacy powinni być solidarną
Opodal namiotu ORP, w którym obok narodowych chorągiewek i biało- wspólnotą, nie wolno nam o tym zapominać.
-czerwonych balonów rozdawaliśmy nowy numer „Głosu Wolnych PolaDroga jaką nam wytyczyli twórcy Konstytucji i obecnie architekci Dobrej
ków”, niezawodnie stawił się pododdział z 22 KBPG z Kłodzka z pokazem Zmiany zaczyna przynosić owoce. Odzyskaliśmy niepodległość i suwesprzętu i uzbrojenia wojskowego. Swoją ekspozycję, cieszącą się wielkim renność, co prawda powoli, ale podnosimy się z kolan, sami zaczynamy
zainteresowaniem, zaprezentowało również Nadleśnictwo Świdnica, chętni urządzać swój dom – Polskę – tak jak chcemy. To trudne zadanie, jestem
mogli pobrać sadzonki drzew iglastych do swoich przydomowych ogród- przekonany, że pokolenie JP II wykona je. Polska wróciła, jednak podjęta
ków. Nowością w tym roku było stoisko Agencji Restrukturyzacji i Mo- praca nad jej sanacją jest czasochłonna i kosztowna. Bo polskość kosztuje,
dernizacji Rolnictwa, które zaprezentowało swoją działalność wyjaśniając każdego dnia. Niepodległość zaczyna się w głowach, sercach i duszach.
min. sposób ubiegania się o dopłaty unijne dla rolników. Agencja również Ogromne zadanie do wykonania mają wszyscy dobrzy nauczyciele, rodzice
wspiera lokalną działalność kulturalną na wsiach np. Koła Gospodyń i dziadkowie, to na nich spoczywa obowiązek, aby opowiedzieć dzieciom
Wiejskich. Bardzo obleganymi były też stoisko z wojskową grochówką i młodzieży o Polsce. O jej historii, tradycji, patriotyzmie i walce o nieoraz z kiełbasą i kaszanką z rożna, którą serwowała niemczańska firma podległość. Droga przed nami długa i kręta, ale wierzę, że z Bożą pomocą
rodzinna „PPMG Galicja”. Wielką atrakcją stał się przejazd przez Rynek i ciężką pracą spełnimy marzenia i doczekamy Polski naszych pragnień
miejski grupy motocyklowej „Motosmoki”, która włączyła się w obchody i oczekiwań, jeżeli nie my to nasze dzieci i wnuki. Te pragnienia dotyczą
Dnia Flagi. Oczywiście byli z nami koledzy z GRH 55 PP oraz Związku również naszej lokalnej małej Ojczyzny – Dzierżoniowa. Dzisiaj na czasie
Strzeleckiego RP. Był konkurs recytatorski oraz rysunkowy dla dzieci jest dewiza z okresu powstania kościuszkowskiego - Wolność, Całość,
i ciekawe nagrody dla wszystkich uczestników, było malowanie twarzy Niepodległość - jeżeli zapomnimy o niej, to Polska zniknie z mapy Europy.
w barwy narodowe. Trzy godziny minęły bardzo szybko - Dzierżoniów po
raz kolejny uczcił radosne święto.
Kazimierz M. Janeczko
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W obronie Kościoła, księży, katolików...

VIII MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY 2019

Szanowni zebrani, spotkaliśmy się dziś na dzierżoniowskim Rynku przed
pomnikiem Św. Nepomucena, aby jako katolicy zaprotestować przeciw
atakom na księży, przeciw profanacjom symboli religijnych, bluźnierstwom, obrażaniu Pana Boga i niewybrednym atakom przypomninającym
prześladowanie Żydów przez II Rzeszę - na wiernych kościoła katolickiego
9 czerwca w wielu mijescach w Polsce manifestowano przywiązanie do - powiedziała Irena Bukalska, otwierając spotkanie grup modlitewnych
tradycyjnego modelu rodziny oraz opowiadano się za życiem. Największy i stowarzyszeń patriotycznych oraz mieszkańców Dzierżoniowa.
marsz przeszedł w Warszawie, lecz mniejsze miejscowości nie mają się
czego wstydzić - również tam były tłumy chętnych do wspólnego, rodzinnego spędzenia niedzieli. Tak było w Dzierżoniowie, na Dolnym Śląsku.
Setki osób przybyło, by cieszyć się życiem i dać wyraz poparcia dla najważniejszej dla każdego człowieka instytucji - rodziny. „Seksedukacja to
deprawacja” - takie hasło przyświecało tegorocznej edycji Marszów dla
Życia i Rodziny w całej Polsce. Temat przewodni to problem edukacji
seksualnej, zagrażającej prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży oraz
podważającej pierwszeństwo wychowawcze rodziców. „Na zachodzie gdzie
wprowadzono obowiązkową edukację seksualną zgodną ze standardami
WHO rodzice nie mają możliwości nauczania dzieci zgodnie ze swoimi
systemami wartości. Program edukacji seksualnej, podważając ich autorytet, często stawia rodziców w opozycji do dzieci” stwierdza pedagog
Małgorzata Jurkowska.
„W tym roku Marsze dla Życia i Rodziny poświęcone są problemowi
edukacji seksualnej, zagrażającej prawidłowemu rozwojowi dzieci
i młodzieży oraz podważającej pierwszeństwo wychowawcze rodziców,
czemu musimy się wyraźnie sprzeciwić” - powiedział otwierając tegoroczny Marsz Kamil Zwierz, prezes Fundacji Centrum Życia i Rodziny.

W ostatnich dniach zostaliśmy poinformowani o bestialskim ataku na
kapłana w drodze na poranną Mszę świętą. W poniedziałek przed kościołem
pw. Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu Zygmunt W. dźgnął
nożem 48-letniego ks. Ireneusza Bakalarczyka w brzuch i pierś. Kapłan
przeszedł operację, żyje. Sąd Rejonowy Wrocław-Śródmieście zdecydował, że napastnik spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie. Prokuratura
postawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa. „O ile pamiętam samorządowcy
z największych polskich miast zadeklarowali w Gdańsku 4 czerwca walkę
Marsze są świadectwem przywiązania do wartości rodzinnych i szacunku z nienawiścią. Jeśli tak, to dlaczego nie tylko oni ale i prezydent Sutryk
dla życia ludzkiego. Imprezę wyróżnia jej afirmatywny charakter, ponieważ milczą o pchnięciu księdza nożem we Wrocławiu !?” – pyta publicysta „Do
Marsze to przede wszystkim święto rodzin, stanowiące okazję do tego, by Rzeczy” Piotr Semka na Twitterze.
publicznie manifestować radość z posiadania rodziny. Mieszkańcy DzierMy, zebrani na dzierżoniowskim rynku, nie godzimy się na zmasowane
żoniowa kolejny raz pokazali, że nie wstydzą się przywiązania do wartości ataki przeciwko księżom i Kościołowi. Potępiamy brutalizację życia sporodzinnych i obrony życia od poczęcia. Zaprotestowali również przeciwko łecznego, nie godzimy się na agresję słowną w mediach i fizyczną przeciw
skandalicznym wydarzeniom i obrażaniu uczuć religijnych katolików oraz
komukolwiek. Jesteśmy świadomi zasług Kościoła katolickiego dla Polbluźnierstwom, jakie miały miejsce na tzw. Paradach Równości. Celem
wszelkich antyklerykalnych aktywności jest zmarginalizowanie pozycji ski. Zadaję pytanie: kto wypełni lukę, kiedy zabraknie Kościoła i księży?
Kościoła i zepchnięcie wyznania wiary do murów świątyń. Wszelkie Mar- Liberalizm, agnostycy, LGTB i gender? Tak mają wyglądać przyszłe elity
sze, procesje i pielgrzymki, będące wciąż żywym i masowym wyznaniem Polski? Nigdy, nie ma na to naszej zgody! Pytam: Czy Polska byłaby Polską
wiary Polaków, drażnią i irytują środowiska, które coraz brutalniej z tym w Europie bez chrztu przyjętego przez Mieszka I w 966 roku, który pozwolił
walczą - pisze Marzena Nykiel. Wyszliśmy na ulice miasta, aby zademon- nam na włączenie się do gry politycznej w chrześcijańskiej Europie? Czy po
strować swoje poglądy i przywiązanie do wartości chrześcijańskich, które latach zaborów i walki o niepodległość Polska byłaby Polską, gdybyśmy nie
są drogowskazem w naszym życiu. Tegoroczny Marsz dla Życia i Rodziny pamiętali o swoich chrześcijańskich korzeniach? Czy wyszlibyśmy z jarzma
organizowany był w ponad 130 miejscowościach w całej Polsce. Było pięk- komunizmu i odzyskalibyśmy wolność i niepodległość, gdyby nie św. Jan
nie, kolorowo i co najważniejsze - z pozytywnymi wartościami. Uczestnicy Paweł II Wielki Papież i Polak, który skierował do nas w Warszawie na pl.
nieśli biało-czerwone flagi, kolorowe baloniki oraz transparenty z hasłami: Zwycięstwa 2 czerwca 1979 prorocze słowa; „I wołam, ja, syn polskiej
„Stop demoralizacji seksualnej”, „Ratujmy nasze dzieci”, „Nie zabijaj - ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego
kochaj’’, „W rodzinie smutek ginie’’, „Każdą godzinę inwestuj w rodzinę’’,
tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami
„Dziecko to skarb a nie garb’’, „Nikt nie ma prawa rządzić w moim domu”,
„Pełna rodzina szczęścia przyczyna” oraz ‚ „Kto w rodzinie ten nie zginie’’. wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi
Uczestnikami marszu były rodziny, grupy modlitewne i stowarzyszenia oblicze ziemi. Tej Ziemi!” To jest Polska wraz ze swoim Kościołem i jego
skupione wokół Kościoła m.in. członkowie Parafialnego Oddziału Akcji pasterzami, którzy prowadzą nas drogą prawdy, honoru, pokory i męstwa
Katolickiej z parafii pw. Królowej Różańca Św. oraz mieszkańcy Dzier- do naszego Pana Jezusa Chrystusa.
żoniowa i okolicznych miejscowości. Nie zabrakło w nim przedstawicieli
Kościoła i stowarzyszeń, w tym liczny udział członków Obywatelskiego
Ruchu Patriotycznego. Wraz z wiernymi maszerowali księża z dekanatu
Dzierżoniów, lokalni biznesmeni, artyści, nauczyciele i radni.
Odnosząc się do prowokacji podczas Parady Równości w Warszawie,
jeden z uczestników Marszu powiedział: To próba podważenia godnościowych podstaw katolicyzmu. To agresja, to próba zepchnięcia do kąta. Te
środowiska od początku mają plan polityczno-światopoglądowy. Chodzi
o wprowadzenie zamordyzmu, jak w niektórych krajach zachodnich, że nie
można być katolikiem. Dodał, że za chwilę katolicy być może staną przed
pytaniem, czy można spokojnie odprawić Mszę św., bo bezpośredniość
agresji narasta.
Marsz wyruszył po południu sprzed kościoła pw. Św. Jerzego i dotarł
Bronimy naszego Kościoła, naszych księży i naszej wiary. Wyrażamy
przed Kinoteatr Zbyszek na ul. Świdnickiej.
zdecydowany sprzeciw przeciwko agresji fizycznej i niesprawiedliwym,
Z ubolewaniem i rozczarowaniem zauważyłem, że w marszu, który kłamliwym pomówieniom oraz oszczerstwom kierowanych pod adresem
jak sądziłem powinien być ponad podziałami politycznymi, podobnie jak naszych duszpasterzy. Módlmy się do naszego Pana i Zbawiciela o pokój
w ubiegłym roku, nie było ani jednego przedstawiciela władz samorząi pojednanie w narodzie.
dowych miasta. Wyjątkiem byli radni zrzeszeni w klubach PiS. Czyżby
Módlmy się odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji
problemy dzierżoniowskich rodzin były im obojętne? Warto o tym fakcie
Kościoła i księży oraz o zdrowie dla ks. Ireneusza Bakalarczyka.
pamiętać w zbliżających się wyborach parlamentarnych.
kmj

5

red
Biuletyn Patriotyczny Ziemi Dzierżoniowskiej 29/2019

Klub radnych powiatowych Klub radnych miejskich
PiS po siemiu miesiącach PiS po siedmiu miesiącach

Od początku kadencji nasz ośmioosobowy klub radnych jest
aktywny jako opozycja wobec rządzącej koalicji PO-OBS. Najwięcej uwagi poświęcamy analizowaniu działań Zarządu Powiatu oraz pracom jednostek organizacyjnych powiatu. Złożyliśmy już kilkadziesiąt interpelacji i zapytań w sprawach
bieżących. Pokazujemy w ten sposób rządzącym, że uważnie obserwujemy ich działania i nie wahamy się ich krytykować i oceniać gdy uznajemy, że mogą być one niewłaściwe.

Od marca Rada Miejska Dzierżoniowa spotkała się na trzech sesjach,
w tym jednej dwudniowej. W trakcie wszystkich sesji radni Prawa i Sprawiedliwości wykazywali się dużą aktywnością, co zaowocowało m.in.
przyjęciem zgłoszonej przez nich istotnej uchwały...

Sesja 25 marca rozpoczęła się od wręczenia gratulacji prezes Joannie
Wilczewskiej, trenerom i zawodnikom Dzierżoniowskiego Klubu Bokserskiego za zdobycie 11 medali na Mistrzostwach Dolnego Śląska w Boksie.
Podziękowania odebrał także Sebastian Maniak oraz trenerzy i zawodnicy
Sportowego Klubu Taekwon-do Tiger. W trakcie marcowej sesji radni
podjęli m.in. uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji do zmiany
Statutu Miasta Dzierżoniowa, w której składzie znalazł się reprezentując
Klub Prawa i Sprawiedliwości radny Jarosław Kresa.
Podjęto również uchwały: w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów, w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów oraz określenia granic ich
obwodów, w sprawie powołania Rady Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa,
a także w sprawie podniesienia diet radnych Rady Miejskiej Dzierżoniowa.
W tej ostatniej sprawie Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości głosował
przeciw.

Złożyliśmy jeden projekt uchwały dotyczący zwiększenia dodatku
za wychowawstwo dla nauczycieli średnich szkół powiatowych.
Nasz pomysł był z marca, a więc z czasu, gdy nie było jeszcze
nauczycielskich strajków. Nasz projekt wszedł pod obrady Rady
Powiatu dopiero w maju i ku naszemu zdziwieniu... przepadł
w głosowaniu. Przeciw podniesieniu wynagrodzeń nauczycieli
głosowało 12 osób z PO i OBS, jedna osoba się wstrzymała
od głosu. W koalicji rządzącej jest troje nauczycieli, a wynik
głosowania pokazuje, że radni koalicyjni potrafią jednocześnie
werbalnie wspierać strajkujących pedagogów i głosować przeciw
podniesieniu ich wynagrodzeń. To tym bardziej zadziwiające w porównaniu z poszukiwaniem sposobów obejścia przepisów ustawy
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i wypłacenia strajkującym
nauczycielom potrąconych kwot za czas strajku.
Nadal każdy z nas pracuje tylko w jednej komisji jako wyraz
protestu na złamanie przez kluby PO i OBS niepisanej zasady, że
w Prezydium Rady zasiadają przedstawiciele wszystkich klubów,
opozycyjnych także. A obecnie prezydium to przewodniczący z PO
i dwoje wiceprzewodniczących z klubu OBS.

Najwięcej zastrzeżeń mamy do zarządu Szpitala Powiatowego,
nie akceptujemy też niewyjaśnionych w pełni potrzeb dofinansowania tej spółki z budżetu powiatu. W końcu czerwca czeka nas
sesja absolutoryjna, na którą jak zwykle będziemy przygotowani.
Zapraszamy mieszkańców powiatu na sesje Rady Powiatu, które
są otwarte i odbywają się w ostatni wtorek miesiąca o godz. 9.00.
w sali obrad przy ul. Świdnickiej 38.
Janusz Maniecki
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29 kwietnia odbyła się sesja, której główna część poświęcona była omówieniu współpracy z organizacjami pozarządowymi, gospodarce mieszkaniowej rozwojowi przedsiębiorczości, a także ubiegłorocznej działalności
sportowych i kulturalnych jednostek organizacyjnych miasta.

Sesja majowa podzielona była na dwie części. 27 maja odbyła się
część uroczysta sesji, poświęcona jubileuszowi współpracy z Serockiem,
miastem partnerskim Dzierżoniowa, a także 30 rocznicy częściowo wolnych wyborów roku 1989. 28 maja odbyła się tak zwana część „robocza”
sesji. Tę część 8. sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa (28 maja) prowadził
wiceprzewodniczący Roman Kowalczyk, członek Klubu Radnych Prawa
i Sprawiedliwości.
W jej trakcie Rada Miejska jednogłośnie przyjęła zgłoszony przez
Klub Radnych PiS projekt uchwały w sprawie wysokości oraz warunków
udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów w prawo własności tych gruntów. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w pierwotnym
projekcie uchwały proponował wysokość bonifikaty na poziomie 95
procent. Jednak w wyniku dyskusji z radnymi koalicji ND i OBS, oferującymi wstępnie ewentualne poparcie bonifikaty na poziomie maksymalnie
60 procent, ostatecznie zgodzono się na bonifikatę na poziomie 70 procent.
W trakcie sesji podjęto także uchwały m.in. w sprawie: zaliczenia do
kategorii dróg gminnych odcinka drogi ul. Strumykowej w Dzierżoniowie,
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, nawiązania współpracy z brytyjskim
Miastem Nantwich, a także w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta
Dzierżoniowa na rok 2019 oraz dokonania zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów.
Każdego miesiąca przed sesjami radni Prawa i Sprawiedliwości spotykają
się w biurze poselskim w Rynku 55, omawiając proponowany porządek
obrad, a także tematy zgłaszane przez mieszkańców Dzierżoniowa.
kr
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DZIERŻONIOWSKA OŚWIATA Krajobraz w szkołach po kwietniowych strajkach nauczycieli
FINANSOWA PODSTAWA STRAJKÓW
Głównym postulatem strajkowym, jak to przedstawiał organizator strajków Prezes ZNP pan Sławomir Broniarz, były żądania płacowe nauczycieli.
Jak się później okazało pan Broniarz miał trochę inne plany. Odnosząc się do
sytuacji materialnej nauczycieli, posługując się różnymi statystykami ekonomicznymi można stwierdzić, że nauczyciele w Polsce mają niezadowalające
zarobki, szczególnie ci którzy rozpoczynają swój start w zawodzie nauczyciela. Maksymalne zarobki dyplomowego nauczyciela szkoły średniej czy
podstawowej wynoszą ok. 6500 złotych miesięcznie. Nauczyciel z 10 letnim
stażem zarabia miesięcznie ok. 3500 złotych. Dane te zawierają wszystkie
dodatki i wyrażone są w kwotach brutto. Najmniej zarabiają nauczyciele
startujący dopiero do zawodu i ich żądania płacowe mają pełne uzasadnienie. Wspomnę tylko, że w innych zawodach pracownicy na starcie swojej
pracy mają niskie płace. Po zapowiedzianej przez Prawo i Sprawiedliwość
podwyżce we wrześniu br. w wysokości około 15 % oraz wzroście dodatków
za wychowawstwo, stałe dodatki nie niższe niż 600 złotych oraz tysięczny
dodatek na rozpoczęcie pracy poprawiały w znacznym stopniu sytuację
materialną nauczycieli. Nie należy zapominać, że kolejne podwyżki płac
zostały zaplanowane na 2020 rok. Mimo tych propozycji, zaakceptowanych
przez Solidarność nauczycielską, reakcje nauczycieli przybrały drastyczną
formę. Rozpoczęli strajki okupacyjne. Należy w tym miejscu wspomnieć,
że ilość godzin pracy polskiego nauczyciela przy tablicy to 18 godzin,
a europejska średnia wynosi 26 godzin. Analizując powyższe informacje
można dojść do wniosku, o czym będzie dalej, że organizatorzy strajku
ogłaszając strajk w tak newralgicznym terminie chcieli osiągnąć inne
efekty niż tylko poprawę sytuacji materialnej nauczycieli.
POLITYCZNE TŁO STRAJKU NAUCZYCIELI
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego pan Sławomir Broniarz ogłaszając strajk nauczycieli w kwietniu wiedział dokładnie, jakie perturbacje
spowoduje,bo to okres egzaminów 8-klas szkoły podstawowej, gimnazjalistów kończących naukę w 3 klasie oraz matur w szkołach średnich. Pomimo
tego że pani minister Anna Zalewska z MEN-u próbowała doprowadzić do
porozumienia z związkami zawodowymi, pan Broniarz celowo opóźniał
uzyskanie jakiegokolwiek porozumienia i w końcu w kwietniu ogłosił
strajk nauczycieli. Wiedział dokładnie, że strajk w tym czasie spowoduje
olbrzymie perturbacje w przeprowadzaniu egzaminów różnych grup
młodzieży szkolnej, zdestabilizuje sytuację polityczną na najwyższych
szczeblach władzy w Polsce. Posunął się nawet do tego, że ogłosił iż
strajkujący nauczyciele nie przystąpią do przeprowadzania wszystkich
egzaminów. Nie liczył się z tym, że wszyscy przystępujący do egzaminów
stracą jeden rok nauki i będą zmuszeni do powtarzania ostatniego roku.
Nawet dramatyczne prośby młodzieży szkół średnich o przeprowadzenie
klasyfikacji i dopuszczenie ich do egzaminów maturalnych nie przyniosły
żadnych rezultatów. Nie wzruszyły zatwardziałych serc nauczycieli łzy
młodych ludzi proszących swoich „wychowawców” (cudzysłów stawiam
tu z pełną premedytacją) o dokonanie klasyfikacji i przeprowadzenie matur.
Tylko sprawne działanie MEN-u w zakresie zmiany przepisów oraz dzięki
zaangażowaniu kilkudziesięciotysięcznej armii wolontariuszy – byłych
nauczycieli i katechetów spowodowało, że wszystkie egzaminy, poza
nielicznymi wyjątkami przebiegły w sposób bezproblemowy. Należy wspomnieć tutaj o żądaniu ZNP, a właściwie pana S. Broniarza, podwyżki o 1000
złotych dla każdego nauczyciela. Była to po prostu propozycja zaporowa,
aby rząd nie mógł jej przyjąć. Gdyby tu chodziło o podwyżki dla nauczycieli to można było zaproponować różne kwoty podwyżki w zależności
od wysokości pensji, np. 1.000 złotych, 500 złotych, 300 złotych. Ale nie
taki był w zamyśle organizatorów cel kwietniowego strajku nauczycieli.

sytuacja wyglądała następująco: 1. w dniu 23 kwietnia 2019 r. strajkowało
131 nauczycieli (o 39 nauczycieli mniej niż 8 kwietnia) i 1 pracownik administracyjno-obsługowy (o 14 mniej niż na początku strajku). 2. Strajkujący
nauczyciele nie wystawili ocen końcowych w: ZS nr 1 w Dzierżoniowi,
ZS nr 3 w Dzierżoniowie. Oceny w tych szkołach wystawili dyrektorzy.
3. W związku ze strajkiem nie odbyły się rady pedagogiczne w: ZS nr 2
w Dzierżonowie, ZS nr 3 w Dzierżoniowie, ZS im. ks. Jana Dzierżona
w Pieszycach, ZS Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Ostatecznej
klasyfikacji w tych szkołach dokonali dyrektorzy w oparciu o wprowadzone zmiany do przepisów w związku ze strajkami nauczycieli. Takie
dane przekazał Starosta Powiatowy w odpowiedzi na interpelacje radnych
Prawa i Sprawiedliwości. Egzaminy w szkołach podstawowych oraz
gimnazjalnych na terenie Dzierżoniowa, po zastosowaniu w/w przepisów
przebiegły bez zakłóceń. Kwietniowy strajk nauczycieli oprócz opisanych
niedogodności spowodował bardzo duże straty w samym środowisku dzierżoniowskich nauczycieli. Zespoły nauczycielskie zostały skonfliktowane
i głęboko podzielone. Nauczyciele, którzy nie przystąpili do strajków byli
obrażani przez swoich kolegów, a hasło takie jak np. „tylko świnie siedzą
na egzaminie” należało do łagodniejszych. Przecież ci ludzie, głównie
nauczyciele, muszą po strajkach współpracować ze sobą. Jak ta współpraca
będzie wyglądała pokaże czas, chciałbym wierzyć, że ułoży się ona w miarę
normalnie. Pozostaje bardzo poważny problem jak nauczyciele mają odzyskać wśród młodzieży i ich rodziców bardzo nadwyrężony autorytet. Nie
chcę w tym miejscu używać bardzo mocnych słów wobec strajkujących
nauczycieli. Wiem na pewno i mocno w to wierzę, że nauczyciele znajdą
płaszczyznę porozumienia i wrócą do współpracy jaka była przed strajkiem.
I tego im gorąco życzę.

EPILOG
Strajk się zakończył, a właściwie został zawieszony, młodzież zdała swoje
egzaminy i powoli szykuje się do wakacji. Dziękuję Bogu i wszystkim
ludziom, którym los dzieci i młodzieży leżał bardzo na sercu, a duży problem został rozwiązany i powoli społeczność szkolna wraca do normalnej,
codziennej pracy, realizując założone programy nauczania. Jednak chciałbym na chwilę wrócić do postawy pana Sławomira Broniarza, głównego
guru organizatorów strajku. Prezes ZN P zniknął z ekranów telewizyjnych
i pierwszych stron gazet, pewnie w ciszy swojego gabinetu liczy swoją
pełną pensję (strajkujący nauczyciele takiej nie dostali) i zabiega o kolejną
kadencję w ZNP. Mam nadzieję, że nauczyciele w tych wyborach pokażą
mu czerwoną kartkę, a władzę w związku powierzą osobie, której naprawdę
będzie zależało na działalności na rzecz jego członków i to bez względu
na to, kto będzie w danym momencie sprawował władzę w Polsce. Prezes
Broniarz swoim działaniem doprowadził do tego, że dzieci i młodzież wziął
za zakładników, co całkowicie kompromituje ZNP. Oczywiście ta kompromitacja dotyczy także tych nauczycieli, którzy bezrefleksyjnie stosowali
się do różnych „chwytów” proponowanych przez Broniarza. Potrzebna
jest bardzo głęboka refleksja i zastanowienie, jak zasypać głębokie rowy
wykopane w środowisku nauczycielskim w czasie trwania kwietniowych
strajków. Odrzućcie wszystkie spory i nieporozumienia, przekonajcie rodziców, że znowu mogą z pełnym zaufaniem powierzyć wam swoje dzieci, aby
w procesie edukacji nauczyciele byli pierwszymi pomocnikami rodziców
w bezpiecznym i spokojnym przeprowadzaniu naszych dzieci i młodzieży
przez lata nauki szkolnej. Nie miejsce tu i czas na głębszy wywód, ale to
jednak rodzice odpowiadają za wychowanie swoich dzieci, a nauczyciele
czy też kościół wspomagają ten proces. Nauczyciele z którymi rozmawiałem
na ten temat potwierdzili moje przypuszczenie, że część ich kolegów przystąpiła do strajków w obawie przed hejtem środowiska. Może uda się wylać
trochę oliwy na wzburzone morze emocji nauczycieli związanych bardzo
mocno ze strajkiem. Znaczna część nauczycieli, w swoim niewytłumaczalOŚWIATA DZIERŻONIOWSKA PO STRAJKACH
nym zacietrzewieniu, zatraciła poczucie rzeczywistości, co doprowadza
Pod koniec kwietnia protest nauczycieli zaczął gwałtownie wygasać.
W szkołach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie do zmniejszenia zaufania do pedagogów. Kabaretowe „występy” części
wychowawców, które w formie filmików wrzucano do internetu budziły
zażenowanie i poważnie obniżyły budowany dziesiątkami lat autorytet tego
zawodu. Ułożenie sobie prawidłowych relacji w gronach nauczycielskich,
odbudowanie prestiżu i zaufania młodzieży i rodziców do nauczycieli,
to ogromnie trudne zadanie przed którym stoi dzierżoniowska oświata.
Jednoznacznie stwierdzam, że jest to najtrudniejsze „zadanie domowe”,
które muszą odrobić nauczyciele. Proszę Was bardzo, nie oglądajcie się na
Broniarza, bo on swoją postawą wyraźnie daje do zrozumienia, że „murzyn
zrobił swoje-murzyn może odejść”. Ja jednak mocno wierzę w mądrość
nauczycieli, którzy we własnym sumieniu rozważą wszystkie za i przeciw
i podejmą właściwe rozwiązanie problemu, które nazwałem krajobrazem
po kwietniowych strajkach nauczycieli w Dzierżoniowie .
Bardzo na to liczymy i przy każdej okazji, my rodzice i dziadkowie,
będziemy mocno kibicować odzyskiwaniu zaufania dzieci i młodzieży
oraz rodziców do stanu nauczycielskiego. Daj Boże!.

POLECAMY

PePe.
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INFORMACJE I WYDARZENIA
DZIERŻONIÓW

POWIAT

Silesiana w Dzierżoniowie. Krajobraz po przegranej wojnie.
Silesiana była kiedyś największym zakładem włókienniczym
w dawnym województwie wałbrzyskim. Powstała pod koniec
XIX wieku, na fali industrializacji przemysłu i rozwoju regionu.

Uchwała nr …...z dnia 28.05.2019. zmieniała uchwałę
XXXIV/241/13 z dnia 27.08.2013. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków (…)
w tym za wychowawstwo klasy (…) proponowała zmianę zapisu par.10 i przyznawanie nauczycielom wychowawcom dodatku w wysokości 100 – 150 zł/ miesięcznie.
Dodaliśmy też zapis, że dodatek ma być stałym elementem wynagrodzenia nauczyciela wychowawcy do czasu odebrania mu wychowawstwa. Nasz projekt został odrzucony przez Radę Powiatu – 12 głosów „przeciw”, 1 głos
„wstrzymujący się”, 7 głosów „za” (klub radnych PiS).
J.M.

Rondo Silesiany - taką nazwę ma skrzyżowanie ulic Kopernika
i Batalionów Chłopskich. - To jeden z kilku elementów mających zachować pamięć o niezwykle ważnym miejscu dla naszej
najnowszej historii - mówi burmistrz Dzierżoniowa Dariusz
Kucharski.

Aleja Bajkowych Gwiazd Dzierżoniów już jest pełna dzieci.
Odbył się Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa. Były darmowe
dmuchańce, balony, jabłuszka i soki dla maluchów, był krwiobus i namiot PCK, można było zarejestrować się jako dawca
szpiku i zagłosować w DBO 2019.

Na ukończeniu jest jedna z kilku tegorocznych inwestycji
poprawiających komfort jazdy i parkowania w Dzierżoniowie.
Droga prowadząca od ul. Sikorskiego wzdłuż bloku nr 1 ma
szczególne znacznie, ponieważ jest jedną z dwóch, którą wjedziemy na os. Jasne.
Rozpoczyęła się przebudowa infrastruktury drogowej na najstarszym dzierżoniowskim osiedlu mieszkaniowym. Po os.
Kolorowym będzie się jeździło bezpieczniej i łatwiej. Powstanie m.in. nowa droga osiedlowa i ponad trzysta dodatkowych
miejsc parkingowych.
Niestety są też miejsca w naszym mieście którymi nie możemy pochwalić się, należy jak najszybciej doprowadzić je do
należytego stanu.
Biuletyn Patriotyczny Ziemi Dzierżoniowskiej 29/2019

W Niemczy 1 czerwca na uroczystości nadania placówce imienia „Zaczarowny Gród” społeczność dzieci, rodziców i pracowników Przedszkola Publicznego cieszyła się obecnością dostojnych gości: rodziców, mieszkańców, samorządowców oraz
władz miasta. W programie elementy oficjalne przeplatały się
z artystycznymi. Dzieci wraz z rodzicami przedstawiły spektakl
pt. „Moje przedszkole - Zaczarowany Gród”. Dla miłych gości
gospodarze przygotowali również poczęstunek.
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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