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Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas przeżywania prawdy narodzin Jezusa Chrystusa, dający światu nadzieję i życie, mocno wpisany w polską tradycję. Z kolei Uroczystość Objawienia Pańskiego w ostatnim czasie w warunkach
polskich nabiera nowego znaczenia, poprzez przywrócenie 6 stycznia jako dnia
wolnego od pracy oraz nowe inicjatywy, jak na przykład Orszak Trzech Króli.
Życzymy Wam radości z Bożego Narodzenia, która jest radością z Boga samego,
który chce pojawić się w naszym życiu, aby przez nas promieniować na ludzi.
Niech rodzące się światło chroni suwerenność i niepodległość naszj ukochanej
Ojczyzny, niech zabłyśnie nadzieją na kolejny rok, który jest przed nami.
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Polska na rozdrożu A. D. 2020
Polskie grudnie bywają trudne. Choć to czas przybliżający nas
do najbardziej rodzinnych Świąt – Bożego Narodzenia to jednak
przynoszą też inne, bolesne wspomnienia. W mojej pamięci, dziecinnej jeszcze, utkwiły mało wtedy zrozumiałe, ale opowiadane
szeptem informacje o wydarzeniach Grudnia 1970 roku na Wybrzeżu. Byliśmy rodzinnie na wczasach w Gdyni w 1971 roku
i tam nasi gościnni gospodarze cicho opowiadali o krwi na ulicach,
zabitych stoczniowcach, czołgach. Jak można to było zrozumieć,
że władcy kraju, uśmiechający się życzliwie z gazetowych stron
czy telewizyjnego ekranu mogli rozkazać strzelać...do rodaków?
Chodziliśmy po gdyńskich ulicach noszących jeszcze ślady grudniowych walk.

muniści byli premierami niby wolnej Polski, z dużym społecznym
poparciem. Dopiero wstrząs 2005 roku wyniósł do władzy obóz
nadziei, który rozpoczął trudną pracę nad naprawą rozkradzionej
i zniszczonej Polski. Wystarczyły dwa lat by ci, którzy nadal uważają się za „elytę” i władców odzyskali wpływy. A potem przyszedł
mroczny okres ośmiu lat rządów koalicji PO – PSL, systemowej
grabieży kraju przez obcych, niszczenia i wyprzedawania narodowego majątku, przy wtórze okrzyków zachwytu „europejczyków”
i poklepywania po plecach Tuska i jego ferajny.
W tym czasie wydarzył się Smoleńsk, coś co wydarzyć się nie
mogło, bo było tak irracjonalne. Śmierć Prezydenta Polski, Jego
Małżonki i 94 towarzyszących im osób to największa rana powojennych dziejów naszego kraju. Do dziś niewyjaśniona, nadal
nie wskazano sprawców, nie pokazano zleceniodawców zbrodni,
nikomu w kraju włos z głowy nie spadł... minęło już ponad 10
lat – i nic…
Z jaką wielką nadzieją witaliśmy podwójne zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy w 2015 roku – pana prezydenta Andrzeja Dudy
a potem sukces parlamentarny. Mieliśmy większość w Sejmie
i Senacie, rząd pani premier Beaty Szydło, przyszedł czas na Dobrą
Zmianę. I ona powoli zaczęła się dokonywać, również w świadomości Polaków. Zniknęli biedacy grzebiący w śmietnikach, głodne
dzieci przestały straszyć w szkołach, zwinęły się bandyckie firmy
ofiarowujące „chwilówki” na wysoki procent, przestano kupować
„na zeszyt” w skalpach. Zaczęły się zmiany systemowe, zabrano
się wreszcie za „wymiar sprawiedliwości”, komunistyczny beton
w sądach i trybunałach. Polskie spółki zaczęły generować zyski,
koleje, PLL LOT, krajowi przewoźnicy stali się rentowni. Pewnie
11 lat później dużo więcej już rozumiałem i wiedziałem. Jako dlatego rządzący otrzymali bonus przedłużenia sprawowania włastudent wrocławskiego uniwersytetu uczestniczyłem w każdym dzy na drugą kadencje, podobnie jak i pan prezydent.
dniu radosnej i bezkrwawej rewolucji „Solidarności”. Była nadzieja, życzliwość, wiara, że można zmienić, zreformować niemożliwy do zmiany komunistyczny ustrój. Noc 12/13 grudnia 1981
roku zburzyła gmach marzeń, znów przyniosła ofiary, strach, łzy.
I niewyobrażalną beznadzieję. Czas stanu wojennego i lata po nim
wdrukowały w głowach wielu Polaków, że nadszedł kres nadziei.
Mimo słów otuchy papieża- Polaka, mimo wsparcia wolnego
świata, mimo odważnych ludzi z solidarnościowego Podziemia.

Jakże potężnym impulsem dla energii i działania stały się potem wybory 1989 roku, mało kto wtedy wiedział o Magdalence
i układzie „czerwonych” z „różowymi”, o ukartowanym cynicznym porozumieniem, odbierającym na niby władzę komunistom,
z zachowaniem ich finansowego panowania. Zaczął się czas III RP,
w której po krótkim okresie rządów „solidarnościowych” (a tak
naprawdę tylko sześciu miesięcy istnienia rządu premiera Olszewskiego), do władzy wrócili komuniści przebarwieni po drodze na
„socjaldemokratów”. Belka, Cimoszewicz, Miller – betonowi koBiuletyn Patriotyczny Ziemi Dzierżoniowskiej 35/2020

Ale od jakiegoś czasu mechanizm Dobrej Zmiany się zaciął.
Przestał być wydajny i nie jest to tylko winą epidemii wirusa. I oto
znów mamy grudzień i kolejny zamach na polską suwerenność
i wolność. Po nieszczęsnym traktacie lizbońskim z 13 grudnia
2007 roku, „reformującym” a de facto zmieniającym UE z „Europy ojczyzn” w „Euroland”, dziś stajemy przed groźbą poważnego
ograniczenia możliwości działania suwerennych organów państwa
polskiego. Zapowiadanego polskiego weta do wiązania unijnego
budżetu z tzw. „praworządnością” nie będzie, w zamian obecny
premier przywiezie „sukces” czyli przyjęcie tzw. mechanizmu
warunkowości, obudowanego fasadą pięknych słów, deklaracji,
„słów honoru” dawanych przez eurokratów. Nie mam złudzeń, że
wszystkie te, niemieckie przede wszystkim, deklaracje składane
„uroczyście”, będą po przyjęciu przez Polskę i Węgry unijnych
ustaleń, tylko stertą papierowych kartek. I w ten sposób po raz
kolejny w grudniu, gdy czuć już choinkę i świąteczne ciasta, doczekaliśmy następnego ponurego i szkodliwego dla Polski wspomnienia…
Janusz Maniecki
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Dość kłamstw na temat
św. Jana Pawła II! Mocne
słowa abp. Jędraszewskiego: On chciał bronić każde
dziecko
Jesteśmy zobowiązani do obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła
II - podkreślił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas
nabożeństwa wieńczącego obchody Święta Małopolski w Sanktuarium św.
Jana Pawła II w Krakowie. W homilii metropolita krakowski zaznaczył, że
Jan Paweł II wprowadził procedury, które miały chronić dzieci. Arcybiskup
Jędraszewski przypomniał też słowa Czesława Miłosza, które w świetle
dzisiejszych ataków na papieża-Polaka brzmią szczególnie wymownie.
Poeta napisał:
„Kiedy odezwą się moce chaosu,
A posiadacze prawdy zamkną się w kościołach,
I jedynie wątpiący pozostaną wierni,
Twój portret w naszych domach co dzień nam przypomni,
Co może jeden człowiek, i jak działa świętość”.
red

TRZYDZIESTU OŚMIU NIEZŁOMNYCH
Draszkiewicz Ryszard, Grządziel Bronisław, Kiełbasa Andrzej, Kozak
Jan, Kroczak Władysław, Kunigowski Jan, Maczniewski Stanisław, Mączniewski Stanisław, Przypłata Jerzy, Warczygłowa Ryszard, Wester Dyonizy,
Żyła Krzysztof, Bartoszyński Andrzej, Bukalska Irena, Cegiełka Mateusz,
Czajkowski Aleksander, Grefling Stefan, Janeczko Kazimierz, śp. Jaruzelski Wojciech, Jarząbek Henryk, Kaczmarczyk Piotr, Kornecki Ryszard,
Kozłowska Krystyna, Kozłowski Andrzej, Liburski Jerzy, Pajor Kazimierz,
Pajor Irena, Rudzki Bogusław, Rząsa Janina, Spandel Jan, Szymczyk Jerzy,
Szymczyk Sabina, Tomczuk Jan, Wagnerowski Ireneusz, Wawrzynowicz
Zbigniew, Woźniak Janusz, Wyrwas Leonard, Zieliński Jerzy.

Biuletyn „Głos Wolnych Polaków”.
Redakcja: redaktor naczelny Kazimierz Janeczko, z-ca Janusz Maniecki, Małgorzata Mamełka, 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.
Źródło foto: www.google.pl, zdjęcia wykorzystywane wyłącznie jako prawo cytatu w myśl Art. 29. Prawo
cytatu Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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8 grudnia 2013 roku z rąk przewodniczącego dolnośląskiej „Solidarności”
Kazimierza Kimso otrzymałem Medal Niezłomni. Uczestniczyłem w tej
podniosłej uroczystości, na której odznaczono 17. związkowców w tym
6. z naszego powiatu. Znalazłem się przez chwilę wśród swoich, wróciły
wspomnienia i atmosfera tamtych niezapomnianych dni, kiedy powstawała
Solidarność i walczyliśmy o wolność i prawo człowieka do godnego życia,
narażając swoje rodziny na represje, siebie na utratę pracy czy też aresztowanie i więzienie. Miałem satysfakcję, że nie zapomniano o nas, ludziach
drugiego szeregu Solidarności, którzy swoją codzienną działalnością i pracą
dla dobra wspólnego realizowali cele związku. Ile udało się mam osiągnąć - ocenę zostawiam czytelnikom. Ja swoim synom mogę powiedzieć:
w tamtych ponurych latach zachowałem się jak trzeba. A medal jest jednym
z najważniejszych odznaczeń, jakie dotychczas otrzymałem - wspomina
odznaczony. Życzę wszystkim czytelnikom nie tylko wesołych, ale przede
wszystkim zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, przy polskim
stole wigilijnym, z polskimi potrawami oraz Bożego błogosławieństwa na
cały Nowy Rok 2021. Prośmy nowonarodzone Dzieciątko Boże, łamiąc się
opłatkiem o ustanie pandemiii koronawirusa COVID-19 - dodaje Kazimierz
Janeczko, opozycjonista, były wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w latach 1989-1993.
Odznaczenia związkowe
Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” na lutowym posiedzeniu ustanowił Uchwałą nr 12/2011 odznaczenie związkowe nadawane
osobom za działalność na rzecz NSZZ „Solidarność” w walce o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od wprowadzenia stanu wojennego
do 1989 roku. Pierwsze odznaczenia zostały wręczone podczas obchodów
upamiętniających XXX rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
Opr. Kazimierz M. Janeczko
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Narodowe Święto Niepodległości
Uroczystości w Dzierżoniowie
Do postawienia sobie pytania o to, czy prawdziwie kochamy ojczyznę zachęcał bp kielecki Jan Piotrowski, który przewodniczył Mszy św. sprawowanej w katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w intencji ojczyzny. – Czy jednak
wszyscy Polacy są w stanie uczciwie odpowiedzieć na to pytanie? - powiedział kaznodzieja, który przestrzegał także przed
wolnością od ideałów. – Wolność od wszelkich ideałów, a nasze czasy w tym względzie mają szczególnie bogatą ofertę, nie
kieruje się miłością, której owocem może być autentyczny patriotyzm – zauważył bp Piotrowski.

Narodowy Dzień Niepodległości, podobnie jak cały 2020 rok, jest
inny niż poprzednie. Miejskie uroczystości w 102. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości miały ograniczony charakter ze względu
na epidemię koronawirusa. Mieszkańcy Dzierżoniowa przestrzegając
zaleceń rządu, włączyli się nie tylko wirtualne w obchody narodowego
święta, ale również manifestując swój patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny,
spotykali się w miejscach upamiętniające ważne wydarzenia i osoby
dla Polski. W godzinach porannych przedstawiciele samorządu, władz
miasta oraz duchowieństwa oddali hołd Ojcom Niepodległości składając
przed Pomnikiem Losów Ojczyzny kilkadziesiąt chryzantem i wiązanek,
które stworzyły przepiękną wielokolorową kompozycję. Wicewojewoda
Dolnośląski Jarosław Kresa w asyście Romualda Adamusa i Kazimierza
Szabata wraz z małżonką, złożył wieniec pod tablicą marszałka Józefa Piłsudskiego, Po południu członkowie Obywatelskiego Ruchu Patriotycznego
oraz Klubu Gazety Polskiej Dzierżoniów II spotkali się przed Pomnikiem
Żołnierzy Wyklętych, Losów Ojczyzny i tablicą Józefa Piłsudskiego, gdzie
złożyli wiązanki kwiatów, zapalili znicze pamięci i zaśpiewali Mazurka
Dąbrowskiego. W modlitwie w intencji Ojców Niepodległości i żołnierzy walczących o niepodległość, pamiętaliśmy o tragicznie zmarłych
w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Im również zawdzięczamy to, że dzisiaj nadal jesteśmy wolnym i niepodległym państwem.
- Bierzemy udział w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości
po to, żeby powiedzieć, że jesteśmy za niepodległością, wiarą, patriotyzmem, że chcemy odbudować Polskę silną, taką, która rzeczywiście czerpie
z tysiącletniej historii budowy silnego, bogatego, szczęśliwego państwa
Polaków oraz chcemy chronić życie, tradycję i nasz dorobek - powiedział
przewodniczący ORP.

ustanowili Narodowe Święto Odrodzenia Polski obchodzone na pamiątkę
manifestu PKWN z 1944 r.
Świętowanie odzyskania niepodległości 11 listopada Sejm przywrócił
ustawą z lutego 1989 r. Dzień ten nazwano Narodowym Świętem Niepodległości i ustanowiono – jak napisano w preambule do ustawy – „dla
upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu
państwowego oraz walk pokoleń Polaków o wolność i niepodległość”.
Cześć i chwała bohaterskim Ojcom Niepodległości!
Niech żyje wolna i niepodległa Polska!

Kazimierz M. Janeczko

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją tzw. aborcji eugenicznej wywołał olbrzymią falę protestów ze strony
feministek, aborcjonistów i skrajnej lewicy. Niestety dźwięków krytyki
wobec walki o życie nienarodzone nie brakuje także ze środowiska tzw.
katolików otwartych.
Wulgaryzmy, nawoływania do nienawiści... - tym zaczynały się protesty.
W niedzielę przedstawiciele cywilizacji śmierci poszli o krok dalej. Zaczęli
dewastować kościoły, przerywać Msze Święte i dokonywać prób profanacji
Najświętszego Sakramentu.
Nie ma naszej zgody na opluwanie naszych świętości! Nie ma także
naszej zgody na promowanie aborcji i nawoływania do mordowania dzieci!
Udostępnij to wydarzenie i okaż swoje wsparcie tej Bożej sprawie.
Mówimy stanowcze NIE! aktom agresji skierowanym przeciwko katolickim świątyniom!
Mówimy stanowcze NIE! profanacjom kościołów!
11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała pełnię władzy woj- Mówimy stanowcze NIE! przerywaniu nabożeństw!
skowej Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej przyjechał do War- Mówimy stanowcze NIE! atakom na Najświętszy Sakrament!
szawy po uwolnieniu z twierdzy w Magdeburgu. Dzień 11 listopada został Mówimy stanowcze NIE! agresji przeciw chrześcijanom!
https://www.facebook.com/events/2702173433355155/
ustanowiony Świętem Niepodległości w 1937 r. Po II wojnie komuniści
Biuletyn Patriotyczny Ziemi Dzierżoniowskiej 35/2020

4

LUDZIE Z PASJĄ

Kto kogo ograł w Brukseli? Kto może mówić
o zwycięstwie? Czy nas oszukają?

Bogdan Pelczar Kolekcjoner Czasu

Politycy i dziennikaże o kompromisie.

„Mamy dużo mocniejsze gwarancje niż mieliśmy dwa tygodnie temu,
dwa
miesiące temu” – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas
„Co jest najśmieszniejsze w ludziach? Zawsze myślą na odwrót: spieszy im się
do dorosłości, a potem wzdychają za utraconym dzieciństwem. Tracą zdrowie by konferencji prasowej po szczycie UE.
zdobyć pieniądze, potem tracą pieniądze by odzyskać zdrowie. […] Żyją jakby
Zawsze kocham walczyć ramię w ramię z Polakami. Osiągnęliśmy to, co
nigdy nie mieli umrzeć, a umierają, jakby nigdy nie żyli.” – Paulo Coelho chcieliśmy osiągnąć. (…) Mam nadzieję, że pod przywództwem Mateusza
będzie jeszcze lepiej – stwierdził Wiktor Orban.

Wynegocjowane przez premierów Morawieckiego i Orbana warunki
Do Dzierżoniowa przyjechałem w 1967 roku i od tego roku, z nielicznymi
doprowadziły do tego, że uniknęliśmy niekorzystnego rozwiązania – podwyjątkami, naprawiam zegarki w Firmie Rodzinnej PELCZR.
„Jesteśmy firmą, która od ponad 60 lat jest związana z naprawą i sprze- kreślił szef KPRM Michał Dworczyk.

Partia Zbigniewa Ziobry zwróciła w nim uwagę, że rozporządzenie,
dażą zegarów i zegarków. Wykonujemy naprawy między innymi zegarów
wieżowych, domowych, naręcznych. Dokonujemy wymiany baterii, pasków... prawnie obowiązujące, stworzy możliwość znaczącego ograniczenia
Prowadzimy sprzedaż zegarów, zegarków, budzików” - czytamy w ulotce polskiej suwerenności oraz pozwoli na ingerowanie Komisji Europejskiej
w działalność prezydenta, parlamentu, rządu a nawet samorządów, w niemal
reklamowej firmy.
Zapytałem pana Bogdana, jak to się stało, że został zegarmistrzem? To każdej dziedzinie. Formacja wprost oceniła, że rozporządzenie to łamie też
rodzinna tradycja zapoczątkowana przez dziadka, który miał zakład zegar- traktaty europejskie.

Przedterminowe wybory to jest ostatnia rzecz, jakiej potrzebujemy –
mistrzowski w Krośnie. W 1949 roku mój tata, zegarmistrz przyjechał do
Dzierżoniowa. Zgodnie z rodzinną tradycją ja i Jerzy, mój brat wybraliśmy oświadczył wicepremier Jarosław Gowin, komentując niezadowolenie minizawód zegarmistrza. Moim marzeniem jest, aby wnuczek, który już od stra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z ustaleń podjętych na szczycie UE.
najmłodszych lat przejawia zainteresowanie czasomierzami, kontynuował
Nie bądźmy naiwni, nie oczekujmy, że niemiecko - brukselski estarodzinną tradycję - odpowiedział.
blishment łatwo zaakceptuje niepokorność, uparte wybijanie się na
niepodległość, Polski, Wegier czy innych państw. W obecnych warunkach europejskich chęć zachowania pełnej suwerenności wywołuje stałe
napięcie, a co jakiś czas burze - Michał Karnowski.

pisdzierzoniow powrócił do Internetu
Serwis uzyskał nową domenę: www.pisdzierzoniow.org, zawiera informacje radnych PiS powiatu dzierzoniowskiego. Charakteryzuje się szeroką
ofertą treści z realizacji projektów, wydażeń i imprez. Od strony graficznej
ma prostoty i przejrzysty interfejs, z dużą ilością zdjęć i grafiki. Zależy nam
przede wszystkim na jak największej liczbie odwiedzin, dlatego zapraszamy
do systematycznego codziennego odwiedzania serwisu. Będziemy utrzymwać kontakt ze swoimi użytkownikami poprzez regularnie zamieszczanie
informacij o nowościach w serwisie. Zapewniamy bezpłatny dostęp do
biuletynu „Głos Wolnych Polaków”.
red

- To nie tylko sposób na zapewnienie utrzymania rodzinie, ale również
pasja, która mnie napędza, sprawia, że mimo wszystko warto żyć, iść dalej
swoją drogą. Pasja pozwala mi wyrazić samego siebie, jest spełnieniem
odwiecznej potrzeby miłości, niezależności i swobody - dodał.
Słuchałem słów pana Bogdana z uwagą, pomyślałem, że to nie tylko
wspaniały rzemieślnik i kolekcjoner, ale mądry człowiek, umiejący realizować swoją pasję, zasługuje na miano: Kolekcjoner Czasu. Wraz z małżonką
Wandą, która również jest zegarmistrzem, mogą być wzorem dla dzisiejszej
młodzieży. Dla wnuka Mateusza, bez wątpienia są wspaniałym przykładem
rzetelnej i solidnej pracy, ma z kogo brać przykład wdrażając się od małego
w trudny zawód zegarmistrza.
kmj
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Klub radnych powiatowych
PiS - informacje
Wniosek PiS zasadny. Były nieprawidłowości.

Na przełomie września i października odbyła się kompleksowa kontrola
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w zakresie weryfikacji umów przygotowywanych, kontrolowanych i rozliczanych przez
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz procedur zakupowych
dotyczących wydatków rekomendowanych i akceptowanych do realizacji
przez ten podmiot.
Podjęcie takiej kontroli jest konsekwencją wniosku Klubu Radnych
PiS ze stycznia 2020 roku dotyczącej nieprawidłowości przy zawieraniu oraz realizacji umów na utrzymanie ścieżek przyrodniczych w 2019
roku. Wnioskodawcy w uzasadnieniu wskazywali, że umowy dotyczące
odnowienia istniejących i uzupełnienie brakujących znaków na ścieżkach
przyrodniczych: Wzgórza Kiełczyńskie i Ligota Mała-Przerzeczyn Zdrój
oraz w zakresie prawidłowego utrzymania 4 ścieżek przyrodniczych poprzez
m.in. malowanie znaków, wkopanie słupków, przykręcanie tablic, wykaszanie zarośniętych przejść (wg potrzeb) były realizowane nieprawidłowo.
Główne zarzuty radnych PiS dotyczyły zadań, które wykonano jak wynika
z ewidencji czasu pracy wykonawcy przed zawarciem umowy, a jedną
z umów aneksowano po jej zakończeniu. Radni PiS podnosili zarzut, że
nie dokonano wcześniej dokładnego sporządzenia zakresu prac przez pracowników Biura Promocji. Dodatkowo po wykonaniu prac dopiero zawarto
umowę, z zadaniem, które nie zostało zrealizowane. Tym samym można
podejrzewać, że nie doszło do odbioru prac w terenie. Analizując rachunki
wykonawcy i ewidencję czasu pracy wychodzi też kilka nieprawidłowości.
Rachunki są źle opisane odnośnie daty umowy lub aneksu. W ewidencji
czasu pracy w jednym z miesięcy jest podany nieprawidłowy numer umowy
jak i data jej zawarcia.
Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu w dniu 19 lutego 2020 roku
jednogłośnie pozytywnie zaakceptowała przedmiotowy wniosek proponując jednocześnie, aby kontrola kompleksowa odbyła się w miesiącu
wrześniu 2020 roku. Ponadto Komisja Rewizyjna dokonała rozszerzenia
zakresu kontroli o I półrocze 2020 roku. W tym miejscu należy dodać, że
większość w tym podmiocie posiada koalicja rządząca powiatem. Czy taki
dość zaskakujący obrót sprawy nie należy odczytać wtedy jako wewnętrzne tarcia w porozumieniu Koalicja Obywatelska - OBS ? Zwłaszcza, że
wniosek o szerszy zakres kontroli na posiedzeniu komisji rewizyjnej wypłynął od byłego starosty dzierżoniowskiego Janusza Guzdka. Taki krok
byłego włodarza mógł dotyczyć jego całkowitego sprzeciwu wobec m.in.
organizacji premierowego Balu Starosty, który miał kosztować z budżetu
powiatu prawie 30 tys. zł a zdecydowana większość tej kwoty miała zostać
przeznaczona na atrakcje dla uczestników. Wedle podziału kompetencji to
Andrzej Bolisęga – wicestarosta dzierżoniowski jest odpowiedzialny za
nadzór nad działalnością Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, zaś
pomysłodawcą utworzenia tego wydziału był Starosta Grzegorz Kosowski. „Nasz wniosek do Komisji Rewizyjnej miał na celu weryfikację, czy
nieprawidłowości dotyczące zawieranych umów na utrzymanie ścieżek
przyrodniczych i ich brak nadzoru nad realizacją przez Biuro Promocji,
Kultury, Sportu i Turystyki jest incydentalne czy jest zjawiskiem powszechnym przy innych zadaniach” - powiedział Marcin Pięt, Przewodniczący
Klubu Radnych PiS w Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego.
W trakcie prac Zespół Kontrolny w składzie: Janusz Guzdek – przewodniczący oraz członkowie Tomasz Mitraszewski i Janusz Maniecki
w wyniku podjętych działań stwierdzili, że umowy na utrzymywanie ścieżek
przyrodniczych w roku 2019 były wykonywane wadliwie i oczekują, że
w latach kolejnych zostanie to poprawione. Ponadto zakresy umów zdaniem
członków zespołu kontrolnego powinny być każdorazowo uaktualniane.
Zaniepokojenie Zespołu budzi fakt, iż w 2020 roku nie podpisano z nikim
umowy na utrzymanie w porządku ścieżek przyrodniczych, których dotyczyły umowy. .
18 listopada 2020 roku Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Dzierżoniowskiego postanowiła skierować do Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego
wnioski Zespołu Kontrolnego, które są następujące:
1. Bezwzględna poprawa bieżącego nadzoru/kontroli i jej wykonania nad
działalnością Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
2. Odstąpienie od organizacji imprez masowych (m.in. „Sowi Bieg” i
„Bal Starosty”) w 2021r.
3. Rozważenie wniosku Zespołu Kontrolnego (skierowanego do Zarządu
Powiatu) o likwidację Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
4. Ograniczenie wydatków na promocję powiatu w budżecie powiatu na
2021r. do minimum (środki pozostawić jedynie na gadżety promocyjne).
5. Wystąpienie z Euroregion Glacensis w przypadku dalszego braku
pozyskiwania środków w 2021 roku.
Marcin Pięt, przewodniczący Klubu RP PiS
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Klub radnych miejskich
PiS - informacje

Interpelacja radnych PiS złożona 9.11.2020.

1 . Czy zgromadzenie na Rynku dnia 25 października 2020 p.n. ‚’Spacer
po wolność’’ było zgłoszone i zarejestrowane?
2. Czy zgromadzenie (okresie pandemii) było legalne?
3. Czy zachowany był reżim sanitarny?
4. W jakim stopniu Rada Kobiet powołana przez burmistrza Dzierżoniowa Dariusza Kucharskiego - jako ciał o doradcze burmistrza, była
inspirowana przez Niego do udziału w Strajku Kobiet i zabierał a głos w
tym zgromadzeniu?
5. W związku z wykazywaną ogromna l iczbą zachorowaó na covit 19
, czy znane są skutki zachorowań w mieście wynikające z orgamzacji
zgromadzenia?
Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej
Dzierżoniow Zbigniew Zeń.

Oświadczenie radnych PiS jest odpowiedzią na pokrętne tłumaczenie
burmistrza Dariusza Kucharskiego, który w odpowiedzi m.in. napisał:
„Spacer po wolność” nie był zgłoszony jako zgromadzenie. Zgodnie z
podawanymi informacjami był to spacer. Zgodnie z wytycznymi wprowadzonej strefy czerwonej dozwolone są zgromadzenia w liczbie 5 osób
oraz obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania odległości co
najmniej 1,5 m między sobą. O prawidłowości zachowania reżimu
sanitarnego stanowisko powinna zająć Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Policja. W żadnym stopniu nie inspirowałem
Rady Kobiet do udziału w Marszach Kobiet i do zabierania głosu podczas tych wydarzeń.
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H O M O S E K S U A L I Z M C I Ą G L E ATA K U J E
WYZNANIA NAWRÓCONEGO HOMOSEKSUALISTY.
Waldemar Zboralski – pielęgniarka – żołnierz – ksiądz – gej. Był gejem
przez wiele, wiele lat. Nawet będąc w wojsku w latach osiemdziesiątych
ubiegłego wieku nie ukrywał swoich preferencji seksualnych, chociaż
homoseksualizm był bardzo mocno dyskryminowany przez ówczesne
władze PRL. Warto dodać, że był on pierwszym polskim homoseksualistą,
który zawarł ślub ze swoim partnerem. Zrobił to w Anglii dokąd wyjechał
do pracy. Po prawie trzydziestu latach życia w grzechach śmiertelnych, tj.
ateizmu, rozmyślnym wyrzeczeniu się Boga, atakowaniem Kościoła Katolickiego, uprawianiem aktów homoseksualnych, zdrady Ojczyzny- od 1985
r. działał jako tajny współpracownik SB. Po załamaniu się jego zdrowia,
od 2015 r. rozpoczęło się u W. Zboralskiego opamiętanie, które przerodziło
się w nawrócenie i pełny powrót do Kościoła Katolickiego. Sam twierdzi,
że to modlitwy jego znajomych spowodowały u niego tak diametralną
przemianę. Historia dotychczasowego życia W. Zboralskiego, opisana jego
własnymi słowami prowadzi do zaskakujących wniosków, które postaram
się przedstawić w dalszej części niniejszego tekstu.
POWSTANIE I FINANSOWANIE HOMOSEKSUALIZMU
W POLSCE
Waldemar Zboralski, były homoseksualista i działacz na rzecz środowisk
LGBT, który dzięki modlitwie nawrócił się, tak opowiada o początkach
swojej publicznej działalności: „… Zostałem zachęcony do tego, żeby
koordynować działalność ludzi, którzy mają podobne tak jak ja przekonania: że należy homoseksualizm uaktywnić, że należy być jawnym
homoseksualistą, że nie należy się homoseksualizmu wstydzić. Grupa
wiedeńskich homoseksualistów wspierała nas w sposób aktywny,
pomagała nam organizować spotkania w Polsce. Aktywność polskich
homoseksualistów była od samego początku aktywnie wspomagana
Przez Niemców i Austriaków. Tamte środowiska mobilizowały nas do
organizowania spotkań polskich homoseksualistów i je finansowały…”.
Pan W. Zboralski oficjalnie twierdził, że jednym z głównych fundatorów
działalności homoseksualnej w Polsce był George Soros, założyciel fundacji
Stefana Batorego; „…Po latach dopiero dowiedziałem się, że austriacka
grupa z Wiednia, która się nami opiekowała, miała pieniądze od Sorosa.
Ten kolega, który do nas przyjeżdżał z Austrii kontaktował się w tym
czasie z Budapesztem, często jeździł na Węgry i na Węgrzech środowisko homoseksualne było finansowane przez Sorosa. Jak już komunizm
upadł w Polsce po 1989 roku, to było już jawne, że Fundacja Batorego
finansuje wszelką działalność homoseksualną w Polsce …”. Pan W.
Zboralski mówi także o finansowaniu środowisk LGBT w Polsce przez Unię
Europejską, a także rząd Donalda Tuska; „…W tym czasie, kiedy miałem
jeszcze kontakt z Robertem Biedroniem, Unia Europejska dawała im
pieniądze, wtedy kiedy jeszcze żyła pani Jaruga-Nowacka, jako wicepremier dawała pieniądze na działalność homoseksualną z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i z funduszy premiera (Donalda Tuska)…”.

zaczęła opanowywać wszystkie elementy życia społecznego”. Środowiska LGBT w tzw. marszach równości dopuszczały się i nadal dopuszczają
profanacji wizerunków i symboli religijnych, a także świętych dla katolików
miejsc takich jak Jasna Góra; „…Ci ludzie nie są podatni na jakiekolwiek
argumenty. Nawet ja, jako były działacz homoseksualny, próbuję tym
ludziom tłumaczyć: atakujecie największą świętość w Polsce – Jasną
Górę, próbujecie zrobić coś, co nawet Niemcy i Rosjanie szanowali
w czasie okupacji, Jasna Góra nie była sprofanowana ani zbombardowana, a wy – polscy homoseksualiści – próbujecie wtargnąć na Jasną
Górę żeby ją sprofanować. Tak normalni ludzie się nie zachowują,
bo takie zło jak Niemcy hitlerowskie i komunistyczna Rosja potrafili
wobec Jasnej Góry zachować się z jakimś szacunkiem. W tych homoseksualistach to zło przyjęło taką formę, że już nie boją się niczego…”.
WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z WYZNAŃ BYŁEGO HOMOSEKSUALISTY
Polscy homoseksualiści boją się jak diabeł święconej wody przyznania
się do tego, że są realizatorami ideologii LGBT. Jaka jest rzeczywistość
widzi każdy uważny obserwator polskiego życia społecznego. Polska od
wielu stuleci jest najbardziej tolerancyjnym krajem Europy. To właśnie
u nas znajdowali schronienie i dobre warunki do funkcjonowania różne
odłamy religijne, różne narodowości często uznawali po latach nasz kraj za
swoją ojczyznę. Natomiast Polacy nigdy nie zgodzą się na oderwanie naszej
Ojczyzny od liczących ponad tysiąc lat korzeni chrześcijańskich. Ochrona
rodziny i dzieci przed agresywną ideologią „gender” ściśle powiązaną
z Ideologią LGBTIQ to najważniejsze zadanie dla sprawujących władzę
w Polsce. Konstytucja jednoznacznie mówi, że małżeństwo to związek
kobiety i mężczyzny, a rodzice mają niezbywalne prawo do wychowywania
swoich dzieci zgodnie z ich systemem wartości. Placówki szkolno-oświatowe od przedszkoli, poprzez szkoły podstawowe i średnie muszą ściśle
współpracować z rodzicami aby żadne zajęcia ponadprogramowe nie mogły
się odbywać w przedszkolach i ww szkołach bez zawiadomienia o tych
zajęciach i zgodzie rodziców na takie dodatkowe zajęcia. Jak trudnych
czasów dożyliśmy widzimy sami i często nie wiemy jak się zachować więc
musimy prosić o pomoc Tego, który przemoże wszystkie kłopoty i trudności teraźniejszego świata. Módlmy się do Opatrzności Bożej, która jest
wielką tajemnicą, jest przymiotem Boga Ojca, który roztacza opiekę
nad wszystkim co stworzył, a szczególnie nad człowiekiem. Daj nam
Panie umysł niezwyciężony, serce wierne, wolę we wszystkim zgadzającą
się z Opatrznością Twoją.

HOMOSEKSUALIZM W WALCE Z KOŚCIOŁEM KATOLICKIM
W POLSCE
Waldemar Zboralski zauważa, że homoseksualizm polski przestał być
homoseksualizmem samym w sobie, tylko stał się zarazą, która dąży do
zniszczenia Kościoła Katolickiego; ”… Homoseksualizm ma być drogą
do zniszczenia tradycji i rodziny. Zwłaszcza tutaj na emigracji, będąc
daleko od Ojczyzny, zacząłem widzieć, że homoseksualizm stał się elementem atakowania Kościoła Katolickiego, atakowania normalności.
Homoseksualizm stał się zarazą, która zaczęła się roznosić i panoszyć,

POLECAMY

P.S. Nic nie pisałem tutaj o zagrożeniu jakiemu podlegają dzieci. Środowiska LGBTIQ coraz mocniej akcentują możliwość zawierania w Polsce
małżeństw jednopłciowych i adopcji dzieci przez takie małżeństwa. Jest
to temat na oddzielny artykuł i obiecuję, że w następnym numerze GWP
pochylę się nad tym tematem z uwzględnieniem badań dokonanych wśród
dorosłych dzieci, które były wychowywane przez pary jednopłciowe,
a które jednoznacznie sprzeciwiają się „homomałżeństwom” i adopcji
przez nie dzieci.
PePe.
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INFORMACJE I WYDARZENIA
DZIERŻONIÓW

POWIAT

Samorząd Województwa Dolnośląskiego podpisał umowę na
budowę kolejnego etapu obwodnicy Dzierżoniowa. Inwestycja
będzie kosztować ponad 40 milionów złotych. Prace rozpoczną się już w przyszłym roku - 14.09.2020.

Kilkanaście dolnośląskich gmin walczyło o laury w dwóch
kategoriach „Najpiękniejsza wieś” oraz „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”. Ze względu na ograniczenia wynikające
z pandemii koronawirusa, w tym roku nie odbyły się wyjazdy
terenowe komisji, a wybór laureatów obu kategorii został dokonany tylko na podstawie materiałów przesłanych z gmin.

Takiej koniunktury gospodarczej jeszcze w Dzierżoniowie nie
było. W czasie wielu pytań o przyszłość i rozwój gospodarki
to, co dzieje się w tej kwestii w Dzierżoniowie jest pewnego rodzaju ewenementem. Jeszcze nigdy w historii miasta nie było
tak wielu inwestycji gospodarczych realizowanych w jednym
czasie - 06.11.2020.

Fundacja Forum Dialogu Między Kulturami, przy wsparciu
partnerskim NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk, Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, Miejsko-Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Dzierżoniowie oraz Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa, zakończyła realizację projektu „Czasy Solidarności we
wspomnieniach dzierżoniowian” - 01.12.2020.

Kapsuła Czasu - przesłanie do potomnych - 29.11.2020.
Siedzibą Muzeum jest w willa Cohnów przy ul. Świdnickiej 30.
Pałacyk miejski, wzniesiony najpewniej w 1897 roku, należał
pierwotnie do Hermanna Cohna, współzałożyciela firmy Cohn
Gebrüder - jednej z pierwszych tkalni mechanicznych w Dzierżoniowie.
W budżecie miasta na rok 2020 radni zabezpieczyli środki finansowe na wymianę pokrycia dachowego i częściowy remont
wieży. Listopad to miesiąc zakończenia remontu, który nadzorował dyrektor muzeum Henryk Smolny. Budynek odzyskał
dawną świetność, przywrócono wiele elementów ozdobnych
na dachu. Mnie najbardziej ucieszył powrót na wieżyczkę oryginalnego „Kogucika - wskaźnika kierunku wiatru”, to charakterystyczny element i dusza budynku.
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W drugiej połowie września we wszystkich szkołach ponadpodstawowych w powiecie dzierżoniowskim odbyły się eliminacje do konkursu „Powiat ma talent”.

Dzierżoniów 12.10.2020. Szanowny Panie Burmistrzu, na
podstawie art.24 pkt.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019 r.poz.506) zwracam się
z zapytaniem dotyczącym sytuacji miejsca magazynowania odpadów przy ul. Kilińskiego nr 15 w Dzierżoniowie.
Radny Kazimierz Szabat.

Nieprawidłowości w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Kompleksowa
kontrola - 20.11.2020.
Starosta Dzierżoniowski został zawiadomiony o terminie planowanej kompleksowej kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Dzierżoniowskiego w zakresie weryfikacji umów przygotowywanych, kontrolowanych i rozliczanych przez Biuro Promocji,
Kultury, Sportu i Turystyki oraz procedur zakupowych dotyczących wydatków rekomendowanych i akceptowanych do
realizacji przez ten podmiot.
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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