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Dlaczego warto gło-
sować na listy Dobrej 

Zmiany?

My się Polski nie wstydzimy, my 
za Polskę nie przepraszamy, my 
za Polskę dziękujemy. Jesteśmy 

wiarygodni w rządzie i będzie-
my wiarygodni w samorządzie. 

Dotrzymujemy słowa - powiedział 
w Sandomierzu premier Mateusz 

Morawiecki.

Dlaczego warto głosować na listy 
Dobrej Zmiany? Odpowiedź jest 
oczywista: 
- żeby w mieście i regionie działo 
się dobrze, żeby działo się może 
lepiej niż obecnie?,
- żeby zwykli przeciętni ludzie, 
mieszkańcy naszego miasta i regio-
nu mieli naprawdę realny wpływ 
na decyzje zapadające w organach 
i jednostkach (Urząd Miasta) sa-
morządowych,
- żeby wreszcie liczył się zwykły 
mieszkaniec miasta i gminy o prze-
ciętnych dochodach, a nie tylko 
bogata „elita”,
- żeby była większa kontrola i nad- 
zór nad wydawaniem publicznych 
pieniędzy na inwestycje miejskie,
- żeby …

Zapytacie w tym miejscu, jaką 
możemy dać gwarancję, że tak wła-
śnie będzie, że będzie lepiej?

Odpowiedź brzmi: żadnej. Nie 
możemy dać żadnej gwarancji.

To Wy, Państwo, musicie zaryzy-
kować i zagłosować na nasze listy.

To jak wygląda rzeczywistość 
i jak wyglądała przez ostatnie lata 
pod rządami samorządu kończącej 
się kadencji, to już wiecie. Każdy ma 
pewnie swoją ocenę. To, jak będzie, 
jeśli zmieni się samorząd, dopiero 
się okaże. Ja osobiście wiem i jestem 
przekonana, że będzie lepiej.

A może warto zaryzykować?
Pozwólcie Państwo, żeby Dobra 

Zmiana, którą rozpoczęło Prawo 
i Sprawiedliwość po wygranej w wy-
borach parlamentarnych, dotarło tu, 
na dół, do nas wszystkich.

Nasuwa mi się taka analogia: 
jeśli Polska to organizm, to dobrą 
zmianę zaczęło serce (rząd), płynie 
ona arteriami do drobniejszych tętnic 
i żył, i żeby organizm dobrze funk-
cjonował, ożywczy tlen zaczerpnięty 
tam na górze, dotrzeć musi do naj-
drobniejszych naczyń włosowatych, 
którymi są właśnie samorządy. 

Pozwólmy więc zmianie na lepsze 
dotrzeć tu, na dół, do samorządu i do 
każdego z nas.

Małgorzata Mamełka

48 lat, żonaty (żona Dorota), ojciec 19-letniego Łukasza, wykształcenie wyższe. 
Radny powiatowy, sekretarz klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Radny Rady Miej-

skiej Dzierżoniowa III i VI kadencji, w latach 1998-2000 członek zarządu miasta, a w latach 
2000-2002 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa. 

*
Sekretarz Klubu „Gazety Polskiej” Dzierżoniów II, wiceprezes Obywatelskiego Ruchu 

Patriotycznego, członek Prometejskiego Klubu Przyjaciół Gruzji. 
Inicjator powstania, współzałożyciel i dowódca Grupy Rekonstrukcji Historycznej 58. 

Pułku Piechoty (4 psw), przypominającej zasłużoną jednostkę Wojska Polskiego II RP. 
Uczestnik m.in. legendarnych inscenizacji historycznych na Westerplatte, pod Kockiem 
i pod Mławą. Uhonorowany Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach 
Wschodnich Rzeczypospolitej, a także Medalem 60-lecia Związku Represjonowanych Po-
litycznie Żołnierzy-Górników. Organizator wielu uroczystości historycznych i patriotycz-
nych na terenie powiatu dzierżoniowskiego, a także lokalnych kwest dla fundacji „Łączka” 
i „Niezłomni” na rzecz poszukiwania miejsc pochówku żołnierzy wyklętych. 

Komendant honorowy jednostki strzeleckiej 1919 Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa 
Piłsudskiego. 

*
Założyciel i prezes Towarzystwa Szachowego „Dwie Wieże” Dzierżoniów (w roku 2010 

mistrz powiatu dzierżoniowskiego w szachach błyskawicznych).
Redaktor naczelny miesięcznika „Twoja Spółdzielnia”, koordynator Spółdzielczego Domu 

Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie. 
W przeszłości również m.in.: dziennikarz „Tygodnika Wałbrzyskiego”, miesięcznika 

„Diora”, „Radia Sudety” oraz współzałożyciel i pierwszy redaktor naczelny „Tygodnika 
Dzierżoniowskiego”. 

W latach 1984-2003 zawodnik, trener drużyn młodzieżowych, a także prezes MZKS 
„Lechia” Dzierżoniów.

Autor książek: „Lechia na koniec tysiąclecia”, podsumowującej ostatnią dekadę XX wieku 
w MZKS „Lechia” Dzierżoniów oraz „Tewzadze – gruziński obrońca Warszawy”, opowia-
dającej o losach gruzińskiego oficera kontraktowego w Wojsku Polskim, jednego z głównych 
dowódców obrony Warszawy w 1939 roku, po wojnie mieszkańca Dzierżoniowa.

Komitet Wyborczy PiS

Jarosław Kresa 
Kandydat Prawa i Sprawiedliwości 

na Burmistrza Dzierżoniowa
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Znajdujemy się teraz w bardzo 
gorącym okresie. Za pięć tygodni  
podejmować będziemy bardzo 
ważne decyzje wyborcze, które będą 
przez najbliższe 5 lat wpływać na 
nasze życie i życie naszych rodzin. 
To przecież samorządy lokalne i lu-
dzie zasiadający w ich organach będą 
planować i realizować działania, 
które mają  konkretne przełożenie na 
codzienne funkcjonowanie naszych 
„małych ojczyzn”. 

I.  3 lata rządów Zjednoczo-
nej Prawicy – najważniejsze 

sukcesy.
Wprawdzie najbliższe wybory to 

są wybory samorządowe (lokalne), 
jednak decyzje podejmowanie przez 
rząd na szczeblu centralnym mają  
znaczący wpływ na nasze codzienne 
życie. Z tego powodu warto tu wy-
mienić sztandarowe decyzje rządu 
Zjednoczonej Prawicy.  
1. Program 500 +. Wydaje się,że 
nie ma potrzeby tłumaczenia zna-
czenia tej decyzji i jej wpływu 
na poziom życia naszych rodzin, 
szczególnie tych wielodzietnych.
2. Wzrost dochodów z podatków 
– olbrzymi, prawie niewyobrażal-
ny wzrost dochodów z podatków, 
szczególnie VAT-u, który umoż-
liwia finansowanie wielu działań 
prospołecznych. 
3. Repolonizacja banków – jest to 
decyzja bardzo ważna ale jakby  
trochę niedoceniana  przez nasze 
społeczeństwo, a przecież  podjęcie 
każdej decyzji dotyczącej rozpo-

częcia lub bieżącego prowadzenia 
każdej działalności gospodarczej 
wymaga kredytów bankowych. 
Banki w Polsce znajdujące się 
w rękach obcego kapitału bardzo 
często nie kwapiły się, a często 
nawet wstrzymywały się z kredy-
towaniem takich działań gospodar-
czych. 
4. Zakaz handlu w niedziele – to 
reforma, która ma bezpośredni  
wpływ na życie wielu tysięcy Pola-

ków. Pamiętamy prawie histerycz-
ną propagandę właścicieli sklepów 
wielkopowierzchniowych, a bar-
dzo często są to firmy zagraniczne, 
jak to gospodarka państwa się za-
wali, gdy sklepy będą miały zakaz 
handlu w niedziele. Nic takiego się 
nie stało (obroty nawet  wzrosły), 
a dzieci pracowników  zatrudnio-
nych w tych sklepach „odzyska-
ły” rodziców. Teraz mogą razem 
spędzać czas w wolne niedziele. 
Poniżej, już bez komentarza wy-
mienię kolejne reformy rządzących 
po wyborach w 2015r. 
5. Obniżenie wieku emerytalnego. 
6. Podniesienie najniższej płacy.
7. Podniesienie kwoty wolnej od 
podatku.
8. Reforma edukacji.
9. Bezpieczeństwo wewnętrzne 
– przywracanie zlikwidowanych 
(ponad 400) posterunków policji.
10. Maluch +, program wspiera-
nia rozwoju  instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do 3 lat.

Należy tu także wspomnieć o pro-

gramie potocznie zwanym „Piątka  
Morawieckiego”, którego elemen-
tem  jest  program „Dobry Start” – to 
300,00 złotych dla każdego ucznia 
rozpoczynającego naukę w szkołach 
podstawowych i średnich. Pozostałe 
elementy „Piątki Morawieckiego”  
wejdą w życie od 1 stycznia 2019r.

II. Województwo Dolnoślą-
skie w wyborach samorządo-
wych 2018r.

Prawo i Sprawiedliwość  podczas 
wrocławskiej konwencji programo-
wej zaprezentowało pięć głównych 
założeń, z którymi partia powalczy 
o dolnośląskie samorządy. W tym 
programie znalazło się między 
innymi:
1. Budowa drogi ekspresowej S8 
łączącej Wrocław z Czechami. Jest 
to ważne także dla mieszkańców 
naszego miasta, bo odcinek od Ła-
giewnik to także połączenie Dzier-
żoniowa z Wrocławiem.
2. Przebudowa autostrady A4, któ-

ra nie dotyczy bezpośrednio na-
szych mieszkańców.
3. Program elektromobilności, 
który zakłada współfinansowanie 
zakupu taboru elektrycznego dla 
przewoźników  miejskich.
4. Przebudowa i modernizacja ma-
łych dworców kolejowych. 
5. Wykorzystanie potencjału Odry, 
który do tej pory był słabo eksplo-
atowany, a tym samym nie był wy-
starczająco finansowany.
III. Program Prawa i Sprawie-
dliwości  - realizacja w każdej 

gminie .
W tym programie ujęto szereg za-

dań, które można i należy realizować 
w każdej gminie. Do takich zadań 
należą:  1. Ciepły dom – szeroki pro-
gram  termomodernizacji  domów, 
niższe koszty, czyste powietrze, 
zdrowsi mieszkańcy, segregując 
śmieci płacisz mniej. Powstanie 
system preferencji  dla spółdzielni, 

W Y B O R Y  –  P R O G R A M Y  ( c z ę ś ć  1 )
wspólnot mieszkaniowych  oraz 
właścicieli domów jednorodzinnych,  
które segregują śmieci. 2. Dobra 
okolica – otwieranie domów  se-
niora dla osób starszych, emerytów 
i rencistów w setkach miast i wsi 
w Polsce, gdzie świadczona będzie 
nowoczesna opieka społeczna. 3. 
Nowoczesna okolica – rozbudowa 
infrastruktury sportowej, place za-
baw, siłownie plenerowe, miejsca do 
wypoczynku  blisko domu , transport 
lokalny, bezpieczna droga do szkoły.  
4. Internet  „szybciej – więcej” – to 
szybki Internet w każdej gminie 
i wiązka światłowodu, który rozpro-
wadzany będzie przez samorząd od 
domu do domu. 5. Mieszkasz – decy-
dujesz. Samorządom zostaną stwo-
rzone nowe zachęty, podniesione 
zostaną dopłaty z budżetu państwa 
dla gmin, które będą zwiększać za-
kres budżetu obywatelskiego.

IV. Lokalny program samo-
rządowy.

Omówione wyżej zamierzenia 
programowe Zjednoczonej Prawicy 
na wybory samorządowe 2018 r. 
w znacznej mierze można przenieść 
na teren naszego powiatu i miasta 
Dzierżoniowa . Jednak wymagają 
one pewnej adaptacji do warunków 
istniejących w  naszej „małej ojczyź-
nie” . Opis szczegółowych działań , 
które zostały ujęte w programie wy-
borczym Prawa i Sprawiedliwości 
dla powiatu i Dzierżoniowa na lata 
2018 – 2023 zostaną  przedstawione 
naszym wyborcom i szczegółowo 
opisane w następnym numerze 
Gazety Wolnych Polaków. Już teraz 
zachęcamy do uważnej jego lektury. 
Jesteśmy przekonani, że pozwoli to 
wyborcom, jeszcze nie do końca zde-
cydowanym, z czystym sumieniem 
głosować na kandydatów na radnych 
do Rady Miejskiej Dzierżoniowa 
i na radnych do powiatu wywodzą-
cych się ze środowiska PiS.

Pepe
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Janusz Maniecki, dzierżonio-
wianin od urodzenia. Wieloletni 
nauczyciel i dyrektor szkół róż-
nych typów miasta i powiatu. Hi-
storyk, publicysta, współpracow-
nik lokalnej prasy. Autor książek 
i artykułów o najnowszej historii 
kraju i regionu. Przewodniczący 
Klubu GP Dzierżoniów II, czło-
nek zarządu Obywatelskiego 
Ruchu Patriotycznego.

Od stycznia 2016 roku dyrek-
tor biura poselskiego Michała 
Dworczyka Szefa Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów. Założyciel 
i członek zarządu ORP, inicjator 
wielu uroczystości i wydarzeń 
patriotycznych w mieście i regio-
nie, m.in. odsłonięcia w Dzierżo-
niowie pomnika Żołnierzy Wy-
klętych, „Marszu Gwiaździstego” 
na Wielką Sowę czy Dnia Flagi 
Narodowej.

W samorządzie powiatowym 
postawimy na sprawny, kompe-
tentny i przyjazny mieszkańcom 
aparat urzędniczy, zadbamy 
o stan dróg powiatowych, po-
prawmy stan ochrony zdrowia 
i edukacji, dzięki możliwościom 
dobrej współpracy z rządem 
skutecznie promować będziemy 
powiat i wykorzystać jego walory 
turystyczne

Maciej Rojek – ur. 1972
Dzierżoniowianin od uro-

dzenia, absolwent popular-
nej w mieście „Radiobudy”. 
Od 1998 przedsiębiorca w bran-
ży materiałów budowlanych.

Pracował w latach 1998 – 2008 
w firmie „Wodan” sp. z oo. gdzie 
pełnił również funkcje dyrektora. 
W latach 2008 – 2014 kie-
rował oddziałem firmy SIG 
Polska na terenie dawnego 
województwa wałbrzyskie-
go, a od 2014 do chwili obec-
nej jest dyrektorem oddziału 
3W Dystrybucja Budowlana. 
Społecznik, organizator wielu 
imprez sportowych i patriotycz-
nych, w tym dwukrotnie Biegu 
„Wilczym tropem” w naszym po-
wiecie.

W latach 2016-2018 – był 
wiceprezesem UKS „Lechia„ 
Dzierżoniów, kształcącego mło-
dych piłkarzy.

Od niedawna członek GRH 
58 PP.

Jeżeli zostanę wybrany do 
Rady Powiatu zajmę się pracą 
z młodzieżą oraz usprawnieniem 
działania administracji powiato-
wej - mówi kandydat do RP.

Kazimierz Janeczko, urodzo-
ny w 1946r., absolwent Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Zielo-
nej Górze - 1978r. Zawód na-
uczyciel, żonaty, dwóch synów, 
szczęśliwy dziadek czwórki wnu-
cząt. Emerytowany nauczyciel 
1967-2002.

Publicysta, autor i administra-
tor serwisów informacyjnych, 
fotografik, wspólzałożyciel STF. 
Doświadczony samorządowiec, 
był radnym Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa w latach 1990-
1994 oraz radnym Rady Powia-
tu Dzierżoniowskiego w latach 
1999-2012.

Dr nauk medycznych Krysty-
na Okoniewska urodziła się 
w Bielawie. W 2010 r. ukończyła 
I LO w Dzierżoniowie. W 2010 
roku rozpoczęła studia wyższe 
na Wydziale Medycyny Uniwer-
sytetu Medycznego we Wrocła-
wiu, które ukończyła w 2016 r. 
Po zakończeniu studiów odby-
ła staż lekarski w Regionalnym 
Szpitalu Specjalistycznym „La-
tawiec” w Świdnicy, a następnie 
rozpoczęła pracę w ZiKFK UM 
we Wrocławiu na stanowisku le-
karza rezydenta w dziedzinie far-
makologii klinicznej.  Jest osobą 
aktywną nie tylko w dziedzinie 
nauk medycznych lecz także 
w dyscyplinie sportowej jaką jest 
pływanie.
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Katarzyna Magdalena Kowal-
czyk. Mam 29 lat. Jestem absol-
wentką Wydziału Prawa Admini-
stracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego, kierunek Pra-
wo. W 2014 roku rozpoczęłam 
aplikację adwokacką, a w 2018 
roku uzyskałam tytuł adwokata. 
Obecnie pracuje jako adwokat 
w Kancelarii Adwokackiej. Mimo 
tego, iż wcześniej nie byłam rad-
ną jestem zaznajomiona z wy-
konywaniem funkcji radnego, 
bowiem na co dzień, w pracy 
zawodowej zajmuje sie między 
innymi obsługą prawną Gminy 
Miejskiej.  

Od trzech lat parlamentarna więk-
szość zmienia Polskę. A może tylko 
porządkuje to co zaniedbane, wy-
równuje szanse, odbiera nienależne 
przywileje samozwańczej „elycie” 
III RP. Dziś stoimy przed szansą, 
by te dobre rozwiązania wprowadzić 
i do naszych lokalnych samorządów. 
Nie dla siebie, nie dla przywile-
jów i profitów, ale dla zwykłych 
ludzi, dla mieszkańców powiatu 
dzierżoniowskiego. Chcemy, to 
oczywiste, wygrać nadchodzące 
wybory. Dla nas wszystkich, a nie 
tylko dla wąskiej grupy uprzywi-
lejowanych, by hasło - „powiat 
przyjazny mieszkańcom”- nie było 
tylko pustym sloganem. Traktujemy 
swoje propozycje poważnie, dla nas 
praca w samorządzie to zaszczyt, 
ale też odpowiedzialność i służba 
publiczna.

Znając dobrze zadania samorządu 
powiatowego, zgodnie z propozycja-
mi pana premiera Morawieckiego, 
deklarujemy działania w pierwszej 
kolejności w obszarze:

- ochrony zdrowia oraz edukacji,
- bezpieczeństwa publicznego 
i przeciwpożarowego,
- sieci publicznych dróg powiato-
wych oraz transportu.
- kultury, sportu oraz turystyki,
- promowania powiatu w regionie, 
Polce i krajach sąsiednich,
- skutecznych działań na rzecz 
mieszkańców w harmonijnej 
współpracy z administracją rzą-
dową,
- sprawnej, profesjonalnej i przy-
jaznej mieszkańcom administracji 
samorządowej.

To nasze wspólne zadania. Moż-
liwe, przemyślane, realne po prostu.

Polska to piękny kraj – nasz 
powiat jest jej ważną częścią. Nie 
startujemy przeciw komuś, konku-
rentów politycznych szanujemy, 
choć mamy odmienną od nich wizję 
rozwoju kraju. Od kilku lat „totalna 
opozycja” nie proponując niczego 
konstruktywnego straszy Polaków 
PiS-em – nieskutecznie na szczęście. 
Podobnie będzie i tu, w obecnej 
lokalnej kampanii. Mówimy więc ja-
sno i wyraźnie – naszym programem 
nie jest „lustracja” i „rozliczenia”. 
Nie mamy wątpliwości, że zdecydo-
wana większość osób zatrudnionych 
w administracji powiatowej i podle-
głych jej instytucjach, to pracowici 
i profesjonalnie przygotowani do 
swych zadań pracownicy. Wierzy-
my w dobrą współprace z nimi. Nie 
chcemy dzielić, ale łączyć ludzi 
w zgodnej pracy dla naszej małej 
Ojczyzny. Ale mówimy też jasno 
– w samorządzie Dobrej Zmiany 
nie będzie miejsca dla korupcji, 
nepotyzmu i kolesiostwa. Każdy 
mieszkaniec powiatu jest równy 
wobec prawa, każdemu należy się 
więc taka sama uwaga i pomoc. I my 
to zadanie zrealizujemy i uczynimy 
powszechnym.

My dotrzymujemy słowa - także 
w samorządach!

Janusz Maniecki 

21 października 2018r. - Dobra Zmiana  
dla naszego powiatu

Szanowni Mieszkańcy  
powiatu dzierżoniowskiego. 

Grzegorz Hercuń 41 lat, dzier-
żoniowianin od najmłodszych 
lat, żonaty - żona Anna, ojciec 
dwóch synów: Grzegorza i Anto-
niego. Absolwent II LO w Dzier-
żoniowie, magister WPiA UW.

Od 20. lat prowadzi własną 
działalność gospodarczą, wła-
ściciel sklepu internetoweg spe-
cjalizującego się w sprzedaży 
francuskich antyków.

Chętnie angażuje się w dzia-
łania mające na celu krzewienie 
sportu wśród dzieci i młodzieży, 
i jest zwolennikiem wyrównywa-
nia szans w społeczeństwie.

Bożena Pyrkosz. Jestem 
absolwentką Politechniki Wro-
cławskiej – kierunek chemia. Od 
trzydziestu lat pracuję w szkole 
jako nauczyciel. Urodziłam się, 
mieszkam i pracuję w Dzierżo-
niowie. Lubię moje miasto, chęt-
nie w nim odpoczywam i speł-
niam się zawodowo.  Nie są mi 
obojętne sprawy mieszkańców 
Dzierżoniowa i jego okolic. Od 
wielu lat wraz z przyjaciółmi włą-
czam się w życie parafii pw. św. 
Jerzego. Lubię śpiewać, słuchać 
muzykę, czytać książki, nade 
wszystko być z innymi ludźmi i 
wśród nich pracować, tworzyć, 
rozwijać siebie.

Jadwiga Patalon - absolwent-
ka: Akademii Ekonomicznej we  
Wrocławiu (wydział inżynieryjno-
-ekonomiczny przemysłu-1995 
r.). WSB we Wrocławiu (Anali-
tyk finansowy), Międzynarodo-
wej Wyższej Szkoły Logistyki 
i Transportu. Nauczyciel teore-
tycznych przedmiotów zawodo-
wych (od 1996 r.) oraz egzami-
nator OKE w zakresie egzaminu 
zawodowego – technik ekono-
mista.

Praca społeczna pracuje 
w Stowarzyszeniu Pomocy 
Szkole „Harfa” Na Rzecz PSM 
I Stopnia  im. Wojciecha Kilara 
w Dzierżoniowie, członek RS im. 
Lecha Kaczyńskiego.

Eugeniusz Jan Łabęcki 
Emeryt, mieszkaniec Dzierżo-
niowa od 1951 roku. Magister 
inżynier, absolwent PW. Uro-
dził się we Francji w górniczym 
okręgu Calais. Rodzina – żona 
i dwóch dorosłych synów. Był 
radnym RM Dzierżoniowa II, 
III, IV i V kadencji od 1994 do 
2010 roku. W latach 2010-2014 
był radnym RP Dzierżoniow-
skiego. W trakcie swej społecz-
nej działalności złożył ponad 
250 wniosków i interpelacji. 
Zapewnia, że jeżeli zostanie 
wybrany radnym zajmie się po-
prawą stanu ochrony zdrowia, 
środowiska naturalnego oraz 
wykorzystaniem walorów tury-
stycznych regionu.
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Zgodnie z tradycją z lat ubiegłych 
mieszkańcy gminy Łagiewniki 
zostali zaproszeni do wspólnego 
świętowania Gminnych Dożynek. 
Obchody Święta Plonów odbyły 
się 1. września na terenie Muszli 
Koncertowej przy Tamie w Łagiew-
nikach. To największe i najważ-
niejsze w roku święto poświęcone 
zbiorom plonów, jest zwieńczeniem 
całorocznej ciężkiej pracy rolników. 
Wspólną zabawą wyraziliśmy im po-
dziękowanie za ich zaangażowanie 
i tegoroczne zbiory.

Uroczystości dożynkowe rozpo-
częły się mszą świętą. Po wystąpie-
niu wójta Janusza Szpota oraz szefa 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Michała Dworczyka, który odczytał 
list skierowany do rolników i miesz-
kańców gminy od premiera Mate-
usza Morawieckiego, z życzeniami 
i podziękowaniami za ich ciężką 
i ofiarną pracę, starostowie dożynek 
pani Marzena Jankowska i pan Stani-
sław Jakubowski przekazali wójtowi 
chleb z tegorocznych zbiorów.
„Dzisiaj w Łagiewnikach gmin-
ne są dożynki,
będą świeże chleby i pachnące 
szynki
i plony przeróżne co ziemia 
nam dała,
będzie dziś świętować okolica 
cała...” 

- powiedziała starościna przekazu-
jąc wójtowi kosz z plonami i chleb. 
Prosiła o jego sprawiedliwy podział, 
by nikomu chleba nie zabrakło. 
Przekazanie chleba na ręce włodarza 
gminy to jeden z ważniejszych mo-
mentów obchodów dożynkowych. 
Chleb jest wyrazem braterstwa, 
przyjaźni i chęci przyjścia z pomocą 
drugiemu człowiekowi. 

- Staropolskim zwyczajem kła-
niamy się rolnikom i dziękujemy im 

za pracę i za plony - odpowiedział 
wójt gminy.

 Po zakończeniu obrzędu dożyn-
kowego i przemówieniach gości na-
deszła pora na występy artystyczne. 
Program był bardzo bogaty i uroz-
maicony. Rozpoczął go POLONEZ 
DLA ODWAŻNYCH! „Dla ludzi 
walczących o Polskę rok 2018 jest 
rokiem szczególnym. Obchodzimy 
bowiem setny jubileusz odzyskania 
niepodległości przez nasz kraj - Pol-
skę...” - tymi słowami prowadząca 

dożynki zaprosiła do poloneza. 
Mieszkańcy każdego z 14. sołectw 

zaprezentowali tradycyjne wieńce 
dożynkowe. Wieńce nawiązywały 
do staropolskiej tradycji. Uplecione 
były z różnych gatunków zbóż, przy-
strojone kwiatami, ziołami, owocami 
i warzywami oraz barwnymi wstąż-
kami. Zachwycały oryginalnością, 
pomysłowością oraz starannością 
wykonania. Tegoroczne uroczystości 
dożynkowe, piękne i radosne wyda-
rzenie o szczególnym charakterze 
i znaczeniu nie tylko pozwoliło pod-
sumować żniwa, ale także umocnić 
poczucie tożsamości i wspólnoty 
mieszkańców gminy. Niepowta-
rzalna symbolika święta oraz nie-
odłącznie towarzyszące mu obrzędy 
i zwyczaje nadały uroczystościom 
wyjątkowy charakter, dostarczając 
chwil wzruszeń i wspaniałej zabawy.

Organizacja dożynek nie byłaby 
możliwa bez wsparcia, dlatego Wójt 
Gminy oraz Komitet Organizacyjny 
dziękują wszystkim, którzy przy-
czynili się do organizacji Dożynek 
Gminnych Łagiewniki 2018.

Kazimierz M. Janeczko

Dożynki Gminy Łagiewniki
Dożynki, Święto Plonów, Wieńce – ludowe święto połączone 
z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polo-

wych. W czasach przedchrześcijańskich – etniczne święto 
słowiańskie, przypadające w okresie równonocy jesiennej (23 

września). Współcześnie obchodzone zwykle w jedną z nie-
dziel września po zakończeniu żniw - czytamy w Wikipedii.

Uroczystości odpustowe w Kiełczynie
„Narodzenie Twoje, Boża Rodzicielko, zwiastowało radość ca-

łemu światu: z Ciebie bowiem wzeszło Słońce Sprawiedliwości, 
Chrystus, nasz Bóg” 

9 września 2018 r. (w roku dwudziestolecia ustanowienia sanktuarium) 
w pobliskim Kiełczynie odbywały się uroczystości odpustowe związane ze 
świętem Narodzenia NMP, ponieważ tamtejsza świątynia z MB Łaskawą 
w ołtarzu jest właśnie pod tym wezwaniem.

Parafia pw. U Krółowej Różańca Św. w Dzierżoniowie była organizatorem 
pieszej pielgrzymki osób chcących wziąć udział w tych uroczystościach. 
Grupa pątnicza liczyła ok. 120 osób; przewodnikiem był nasz ks. Kamil, 
a pomocą duszpasterską również służył ks. Jan z parafii Chrystusa Króla. 
Trasę pokonywaliśmy modląc się i śpiewając pieśni pielgrzymkowe. Był 
czas na różaniec, konferencję głoszoną przez ks. Kamila (rozważanie nt. 
Ewangelii dnia z podkreśleniem wagi modlitwy wstawienniczej oraz wy-
trwałości w wierze), a także na Anioł Pański i Litanię Loretańską.

Dzięki umuzykalnionej młodzieży dobrze się śpiewało, a dzięki posłudze 
dwóch kapłanów była też możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. To 
istotne, ponieważ szliśmy na obchody odpustowe, ale po odpust, a do jego 
uzyskania potrzeby jest stan łaski uświęcającej.

U celu uczestniczyliśmy w koncelebrowanej Mszy św. odpustowej, 
której przewodniczył i homilię wygłosił rektor WSD w Świdnicy ks. prał. 
Tadeusz Chlipała. Na zakończenie Eucharystii poświęcone zostało ziarno 
na jesienny siew i przyszłoroczne plony. Uroczystość kończyła procesja 
eucharystyczna, pieśń sławiąca Boga oraz pieśń-modlitwa za ojczyznę.

Tak posileni duchowo pielgrzymi mogli udać się na posiłek dla ciała 
przygotowany przez gospodarzy uroczystości. Można też było podziwiać 
misternie, z dużym nakładem pracy wykonane wieńce dożynkowe. 

Bogu niech będą dzięki za piękny i dobry czas pielgrzymki, za współpiel-
grzymujących i troszczących się o pielgrzymów, za wszelkie łaski, którymi 
zostaliśmy hojnie obdarowani. Wszak byliśmy u Matki Bożej Łaskawej...

(AKo)
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POLECAMY

P o l s k i  w r z e s i e ń
Jednym z fundamentów polskiej tożsamości narodowej jest polityka histo-

ryczna. To ona kształtuje postawy kolejnych pokoleń młodych Polaków, prze-
kazuje wiedzę o wiekach minionych, przypomina narodowych bohaterów 
i ważne dla kraju wydarzenia. Był czas, nieodległy wcale, gdy pod rządami 
PO- PSL oraz podczas kompromitującej prezydentury pana Komorowskie-
go, podjęto operacje ośmieszania, zakłamywania i szydzenia z pamięci o 
zdarzeniach historycznych, jako jakiegoś „reliktu” podtrzymywanego tylko 
przez „polski zaścianek”. W zamian epatowano Polaków „europejskością”, 
„nowoczesnością” oraz genderowym luzactwem, który z ochotą promowała 
tzw. „elyta” III RP  zapatrzona w lewackie wzory kulturowych komunistów 
z zachodu. Najlepszym przykładem tych działań było wożenie po stolicy 
czekoladowej maszkary w otoczeniu różowych „narodowych” chorągiewek 
w Dniu Flagi Narodowej. „Możeł” Komorowskiego pokazywał, w jakim 
kierunku działania te zmierzały. Ustawiczne zawstydzanie Polaków wła-
sną historią i „winami z przeszłości”, ciągłe aplikowanie „do Europy”, 
miały wykrzywić kręgosłupy i myślenie młodych pokoleń na zawsze. 
„Elyta” III RP celowo i z premedytacją chciała za pomocą zakłamywania 
i zohydzania historii uczynić z Polaków „Europejczyków gorszego sortu”. 

Wrześniowe rocznice były tego innym dowodem. Bo oto w la-
tach 2008- 2015 starano się delikatnie zdjąć odpowiedzialność za 
wywołanie II wojny światowej z Niemców i przerzucić ją na ja-
kichś bez narodowych „nazistów”. Stąd już tylko krok do „polskich 
obozów śmierci”, czy „wrodzonego antysemityzmu Polaków”.  
Dziś rząd Dobrej Zmiany podejmuje jako jedno z kluczowych zadań odkła-
manie narodowej historii, odbudowanie pamięci o bohaterach, uczciwe po-
kazanie losów Polaków w czasie najtragiczniejszej z wojen. Dlatego należy 
głośno mówić: za Auschwitz, Gross Rosen, zniszczoną Warszawę, uliczne 
egzekucje, za Majdanek i zmiecione z powierzchni ziemi Warszawskie 
Getto – odpowiadają Niemcy! Nikt tego zakłamać i przamilczeć nie może! 
Ale wrzesień to także 17-ty, gdy Sowieci pod wodzą Stalina wsparli 
swych niemieckich sojuszników, napadając na krwawiącą Polskę od 
wschodu. Oni przynieśli Katyń, wywózki, obozy pracy, Kołymę, głód 
i poniewierkę milionom Polaków. O tym także pamiętać i mówić trzeba.  
Bez podpisanej w Moskwie 23-go sierpnia 1939 roku „przyjaźni czerwonych 
z brunatnymi” nie byłoby II wojny światowej, to oczywiste. Kulminacją 
agresji z zachodu i wschodu był traktat sowiecko- niemiecki z 28. wrze-
śnia 1939 roku, podpisany w Moskwie, a dotyczący wytyczenia granic 
między okupantami, czyli faktyczne potwierdzenie IV rozbioru Polski.   
Jesteśmy winni młodzieży prawdę historyczną, nie owijaną w polityczny 
koniunkturalizm, rzetelne przedstawienie faktów. O ich interpretację mar-
twić się nie trzeba – nasza młodzież jest mądra i potrafi sama wyciągać 
wnioski z faktów – bez podpowiedzi ze strony „elyty” III RP, tracącej na 
szczęście wpływy i szacunek.

Janusz Maniecki 

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpnio-
wych. Uroczystości w Dzierżoniowie

Efektem zwycięstwa Solidarności było zburzenie muru berliń-
skiego i upadek żelaznej kurtyny; to, co wydarzyło się u nas 

stało się zbawieniem dla wielu innych - powiedział podczas piąt-
kowych obchodów 38. rocznicy podpisania Porozumień Sierpnio-

wych w Gdańsku prezydent Andrzej Duda.

Kolejne spotkanie byłych działaczy opozycyjnych z lat osiemdziesiątych, 
w 38. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Spotkaliśmy się przed 
Pomnikiem Losów Ojczyzny przy okolicznościowej tablicy pamiątkowej  
IN MEMORIAM. Wspominaliśmy tamte minione czasy, będące promy-
kiem nadziei na odzyskanie wolnej, suwerennej i demokratycznej Polski. 
Był to czas, kiedy miliony Polaków wystąpiło w bezkrwawym powstaniu 
przeciwko komunistycznej władzy. Wtedy wierzyliśmy, że wywalczymy 
niepodległą, silną i sprawiedliwą Polskę, gdy w powszechnym odczuciu 
wesprze się ona na takich podwalinach jak dobro wspólne, podmiotowość 
obywateli, równość szans, poszanowanie praw pracowniczych, wolne i nie-
zależne związki zawodowe, dialog społeczny czy zrównoważony rozwój. 
21 sierpniowych postulatów MKS dawało nadzieję na Polskę naszych 
marzeń. Niestety część z nich do dzisiaj nie została i chyba już nigdy nie 
zostanie zrealizowana. Nadzieja na wolność skończyła się 13. grudnia 
1981 roku kiedy to junta Wojciecha Jaruzelskiego rozpętała wojnę Polsko-
-Polską, łamiąc kręgosłup ludzi Solidarności. Przez długie mroczne lata 
stanu wojennego charakteryzującego się prześladowaniami, internowaniem 
działaczy opozycyjnych, morderstwami politycznymi, pogardą i kłamstwem 
pogrzebano nadzieje narodu na wolną, niepodległą i demokratyczną Polskę.

Po złożeniu wiązanek kwiatów i zapaleniu zniczy pamięci, przeszliśmy 
na cmentarz, gdzie spoczywają nasze koleżanki i koledzy, śmiało można 
o Nich powiedzieć - najwierniejsi z wiernych dla Polski. Przy grobach 
modliliśmy się w Ich intencji oraz w intencji wolnej Ojczyzny, w której 
wszyscy są wobec prawa równi i pracują dla dobra wspólnego, a o taką 
Polskę Oni walczyli.

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie.
kmj
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Wybory samorządowe 2018 
Mityng Zjednoczonej Prawicy Dzierżoniowa

Te wybory do władz lokalnych będą wyjątkowe i jakże różne od poprzednich, bo stawką w nich będzie to, czy Dobra Zmiana 
obejmie w nich rządzone przez siły będące do nas w opozycji na szczeblu centralnym województwa, miasta, powiaty i gminy. 
Odwołując się do hasła wyborczego Porozumienia Centrum sprzed 25 lat trzeba zakrzyknąć jak najgłośniej „Polsko lokalna, 

czas na zmiany” - napisał Jarosław Kaczyński w liście do Klubów Gazety Polskiej.

Dobra zmiana dla Polski Dobra zmiana dla Dzierżoniowa #CzasNa-
Zmiany #CzasNaDzierżoniów - pod tymi hasłami rozpoczął się mityng 
wyborczy kandydatów do samorządu Zjednoczonej Prawicy w powiecie 
dzierżoniowskim. Mityng rozpoczął się odśpiewaniem hymnu państwowego 
i przywitaniem znamienitych gości, wspierających kandydatów do samorzą-
du w osobach; minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej, posła na Sejm 
VIII kadencji Wojciecha Murdzka oraz Romana Gabrowskiego, prezesa 
zarządu Tauron Ekoenergia. Wśród zaproszonych gości i kandydatów na 
radnych znaleźli się również: Zuzanna Bielawska burmistrz Piławy Górnej 
pretendująca do ponownego objęcia funkcji burmistrza, Irena Bukalska 
przewodnicząca Ruchu Społecznego im. Lecha Kaczyńskiego - kandydatka 
do Rady Miasta, Kazimierz M. Janeczko Akcja Katolicka - kandydat do 
Rady Powiatu, Roman Kowalczyk  PiS - kandydat do Rady Miasta, Jaro-
sław Kresa ORP - kandydat na burmistrza Dzierżoniowa, Janusz Maniecki 
przewodniczący Klubu Gazety Polskiej Dzierżoniów II - kandydat do Rady 
Powiatu, Piotr Pieszczoch Akcja Katolicka - kandydat do Rady Miasta, 
Kazimierz Szabat PiS - kandydat do Rady Miasta, Ireneusz Wagnerowski 
przewodniczący ORP - kandydat do Rady Miasta oraz Zbigniew Zeń peł-
nomocnik PiS na Dzierżoniów - kandydat do Rady Miasta.

Występując minister Anna Zalewska omówiła przebieg reformy oświaty, 
stwierdziła, że jest wdrażana bez kłopotów głównie dzięki bardzo dobrej 
współpracy z samorządami. 500+ zdecydowanie poprawił sytuację material-
ną rodzin wielodzietnych, a 300+ pozwolił rodzicom na zakup niezbędnego 
wyposażenia ucznia do szkoły - powiedziała minister. Przedstawiła również 
najbliższe plany zmian w oświacie, szczególnie podkreśliła poprawę statusu 
finansowego nauczycieli poprzez min. znaczne podwyżki wynagrodzeń 
i zmianę w systemie awansu. Natomiast poseł Wojciech Murdzek  zapoznał 
zebranych z programem samorządowym dla Dolnego Śląska, zawierającym 
się w w następujących działaniach: 1. Koordynacji Leczenia Nowotworów 
dla Dolnego Śląska. 2. Odrzańska Droga Wodna - budowa nowych stopni 
wodnych na Odrze, przywrócenie żeglowności na rzece. 3. Przebudowa 
i modernizacja dworców kolejowych na Dolnym Śląsku. 4. Przebudowa 

autostrady A4 na zachód od Wrocławia, budowa drogi ekspresowej S8 na 
odcinku Wrocław - Kłodzko oraz dokończenie S3 na odcinku od granicy 
z województwem lubuskim do granicy z Czechami. 5. Program eMobilności 
dla dolnośląskich gmin. Nowoczesny elektryczny tabor na ulicach miast. 

Minister i poseł życzyli kandydatom Zjednoczonej Prawicy zwycięstwa 
w wyborach i przejęcia władzy, nie dla własnych zysków i splendoru, ale 
w poczuciu obowiązku pracy dla dobra wspólnego mieszkańców miast 
i sołectw powiatu. Czas na zmiany w Dzierżoniowie, czas na zmiany 
w powiecie dzierżoniowskim.

Po krótkim przedstawieniu się kandydatów na burmistrzów, wójtów 
i radnych (program dla miasta i powiatu zostanie przedstawiony przez 
kandydatów w trakcie kampanii wyborczej), nastąpiła część artystyczna, 
w której wystąpiło trio smyczkowe (część Orkiestry Kameralnej z Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu pod dyrekcją Jana Płonki),  wykonując utwory 
patriotyczne.

Szanowni Państwo, zawsze byliście niezawodni. Zawsze, bez względu na 
okoliczności, mogliśmy liczyć na Was wszystkich i na każdego z osobna. 
Zawsze, tak jak dzisiaj, stawaliście w potrzebie. Mogliśmy być pewni Wasze-
go patriotyzmu, Waszego oddania Ojczyźnie i miastu, Waszej pracowitości 
i ofiarności. Polska i Dzierżoniów zawdzięcza Wam bardzo wiele. Dziękuję 
za Wasze zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnej Ojczyzny - powiedział 
na zakończenie mityngu dyrektor Biura Poselskiego PiS, przewodniczący 
Klubu Gazety Polskiej Dzierżoniów II Janusz Maniecki, kandydat na 
radnego do Rady Powiatu.

Kazimierz M. Janeczko


