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Jarosław Kaczyński / autor: Twitter/PiS

Fakt, że nasze przywiązanie, nasz szacunek, głęboki szacunek dla polskiej wsi jest faktem, 
upoważnia mnie do pewnej prośby, prośby skierowanej do państwa, ale skierowanej także 
do całej polskiej wsi: idźcie państwo na wybory do Parlamentu Europejskiego. Idźcie i gło-
sujcie na partię polskiej wsi. Nie na tę udawaną, tylko tą prawdziwą. Na Prawo i Sprawiedli-
wość - powiedział podczas konwencji w Kadzidle koło Ostrołęki prezes PiS Jarosław Kaczyński

- str.2.

Dziewiąta rocznica tragedii smoleń-
skiej - str. 6.

Nie „po co”, ale „dla kogo” powinniśmy głosować. „Dla polskich rolników!” - str. 2.

Wielki Piątek - Droga Krzyżowa w parafii pw. Królowej Różańca Św.- str. 6.
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Nie „po co”, ale „dla kogo” powinniśmy gło-
sować. „Dla polskich rolników!” - podkreślił 

premier.
- Zmiana, której dokonaliśmy w polityce spo-

wodowała, że dzisiaj Polska jest wśród krajów, 
które mają najwyższe transfery na wieś. Trzeba 
to utrzymać i rozwijać - mówił premier Mateusz 
Morawiecki na dzisiejszej (6.04.2019) konwencji 
Prawa i Sprawiedliwości, którą poświęcono te-

matowi mniejszych miejscowości oraz polskiego 
rolnictwa.

6 kwietnia w Kadzidle k. Ostrołęki odbywa się konwencja Prawa i Spra-
wiedliwości.

Prezes PiS podkreślał, że dla jego partii ważne jest, żeby wspólnota, jaką 
jest społeczeństwo składała się z „wolnych Polaków”.

„Naszym wielkim dążeniem i jednocześnie wielką nadzieją, o której jesz-
cze będę mówił, jest to, by polska wieś i polskie miasto żyło na tym samym 
poziomie, żeby te różnice, które się zmniejszyły, ale które wciąż istnieją, 
zostały ostatecznie zredukowane”. Chcemy, by Polska wieś i polskie miasto 
żyły na tym samym poziomie, aby różnice zostały zredukowane. - mówił 
prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Polskie rolnictwo to ogromny potencjał, polskie rolnictwo to w szczegól-
ności zupełnie wyjątkowy w Europie potencjał odnoszący się do mniejszych 
i średnich gospodarstw, takich, które mogą produkować zdrową żywność 
- w sposób naturalny, której dzisiejsza Polska i Europa potrzebuje - pod-
kreślił Kaczyński.

Jak ocenił, jest to ogromnie ważne i istotne, aby ten potencjał polskiego 
rolnictwa wykorzystać. Prawo i Sprawiedliwość, rząd PiS, będzie dążył 
ku temu, ale musi mieć wsparcie, musi mieć wsparcie także to wyborcze 
- wskazał prezes PiS.

Zaznaczył, że wybory do PE „są tutaj ważne same przez się, są ważne, 
jako swego rodzaju pierwsza tura tych wyborów w 2019 r.”, które - jak 
stwierdził - zdecydują o przyszłości Polski „być może na bardzo wiele lat”.

Według Kaczyńskiego europejskie wybory są także ważne, bo w UE 
„trzeba walczyć, zabiegać - w sposób zdecydowany i umiejętny - o interesy 
Polski w tym przede wszystkim interesy polskiej wsi”.

Kaczyński mówił w Kadzidle k. Ostrołęki, że szczególnie ważna jest 
„sprawa wsparcia tych gospodarstw rolnych, które będą po pierwsze ho-
dowały zwierzęta, które tu się rodzą, czyli „z własnego chowu”, hodowały 
w oparciu o własną paszę, zapewniały zwierzętom tzw. dobrostan i w zamian 
za to otrzymywały bardzo poważne wsparcie”. Najmniej 100 do jednego 
tucznika i 500 zł do jednej krowy, ale może być więcej - oświadczył prezes 
PiS.

Podkreślił też konieczność wsparcia lokalnych producentów żywności. 
Chodzi także o szczególne wsparcie dla gospodarstw, które na tych samych 
zasadach, z własnych pasz, (…) z własnego chowu produkują żywość, która 
jest sprzedawana lokalnie. Oni też muszą dostawać dodatkowa wsparcie; 
to jest bardzo ważne - zapowiedział Kaczyński.

Kaczyński zaapelował o to, by polska wieś poszła głosować w nadcho-
dzących majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Źródło: wpolityce.pl

8 kwietnia 2019 roku nauczyciele ze szkół gmin naszego powiatu, wzorem 
całego niemal kraju, podjęli strajk polegający na odstąpieniu od prowadzenia 
zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży. Termin wybrany przez centrale 
związkowe nie był przypadkowy – właśnie 8 kwietnia rozpoczynały się 
egzaminy gimnazjalistów. Organy prowadzące szkół, kuratoria oświaty 
a przede wszystkim dyrektorzy stanęli przed problemem braku nauczycieli 
w komisjach egzaminacyjnych. Dzięki jednak wyjątkowo przyzwoitej 
postawie pedagogów, którzy nie przystąpili do protestu, ale również pe-
dagogów- wolontariuszy, egzaminy w kraju przebiegły bez problemów 
i dodatkowych stresów dla młodzieży. Uważam, że polska oświata jest od 
zawsze niedoinwestowana, a uposażenia nauczycieli są relatywnie niskie, 
gdyż przez lata trwały w „zamrożeniu”, podczas gdy płace w gospodarce 
rosły.  Rząd Zjednoczonej Prawicy podjął się systemowego rozwiązania 
tego problemu, a przypomnę  że poprzednicy z PO- PSL „zamrozili” 
jakiekolwiek podwyżki dla oświaty w latach 2012- 2015. Podjęte przez 
rząd działania przyniosły już podwyżki dla nauczycieli, jest też rozpisana 
„mapa drogowa” dojścia do wyższych wynagrodzeń w najbliższych latach. 
Zadziwia więc, że protest podjęto wobec jedynego od lat rządu, który nad 
niskimi płacami pedagogów się pochylił. Ale jest prawdą, że nauczycielom 
podwyżki się należą i ten aspekt protestu rozumiem i wspieram. Przyznam, 
że nie pojmuję jednak jak wychowawcy uczniów klas kończących szkoły 
podstawowe i gimnazja mogli zostawić młodzież samą sobie podczas naj-
ważniejszego sprawdzianu wiedzy w jej dotychczasowym życiu ? Jak czuli 
się wychowawcy siedząc tuż obok egzaminacyjnych sal i przyglądali się 
biernie zmaganiom swoich wychowanków ? Jak spojrzycie w oczy swoich 
uczniów i ich rodziców gdy strajk przeminie? Bez obaw…? Nie wiem – 
i odpowiedź zostawiam sumieniom strajkujących pedagogów.

Ale dlaczego – Szanowni Państwo –  uczyniliście ze słusznego protestu 
płacowego groteskę pełną wokalno- poetycko- plastycznych wygłupów? 
Bo jak oceni młodzież nauczyciela przebranego za krowę czy pedagogów 
muczących i chrząkających pod oknami sal egzaminacyjnych? Rozmieniacie 
w ten sposób Państwo nie tylko powagę strajku ale i godność oraz etos na-
uczycielskiego trudu. Polska opinia publiczna zszokowana jest żenującymi 
występami nauczycielek i nauczycieli, wyśpiewujących głupawe teksty czy 
organizujących „ścieżki zdrowia” dla niestrajkujących kolegów. Tego nie 
da się łatwo zapomnieć!

Natomiast za zupełnie niedopuszczalne uważam grożenie tegorocznym 
maturzystom nieklasyfikowaniem w wyznaczonym terminie, co skutkować 
musi niedopuszczeniem do egzaminu dojrzałości! To się nie może zdarzyć 
w polskiej szkole. Podjęcie takiej decyzji choćby w jednej szkole średniej 
zniszczy na lata autorytet zawodu nauczyciela. Żaden, nawet najbardziej 
słuszny, postulat płacowy, nie może być wymuszany poprzez wykorzysty-
wanie młodzieży jako zakładników. Poza całkowitym zniszczeniem relacji 
z uczniami i ich rodzicami doprowadzicie Państwo do likwidacji swoich 
szkól średnich. Przecież nikt rozsądny nie powierzy swoich dzieci szkole, 
która nie dokonuje promocji z powodu strajku. W chwili gdy to piszę ważą 
się losy maturzystów i protestu. Rozumiem dylematy strajkujących, ale 
Szanowni Państwo, pamiętając jak zachowywały się pokolenia polskich 
pedagogów, nawet w czasach trudnych – rozbiorów czy okupacji -proszę 
– zachowajcie się jak trzeba!

Janusz Maniecki

STRAJK NAUCZYCIELI, 
CZY ZNP I FZZ?
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Dzierżoniów, 17.04.2019 r.

LIST OTWARTY
Szanowni Dobrzy Nauczyciele!

Zwracamy się do Was, ponieważ sprawa jest niezwykle ważna i aktualna. Wiemy, że jest Was – Do-
brych Nauczycieli wielu. Na pewno również wśród uczestników trwającego obecnie strajku. Zwracamy 
się do Was z prośbą, która z pewnością Was nie zaskoczy. Prosimy, żebyście – pomimo trwającego 
protestu, którego sensu płacowego nie kwestionujemy – nie przykładali ręki do planów sabotowania 
działań związanych z tegorocznymi maturami oddanych pod Waszą opiekę młodych ludzi… Odda-
nych pod Waszą opiekę dzieci. Dobry nauczyciel jest przecież dodatkowym rodzicem swojego ucznia, 
a czyż dobry rodzic nie przedkłada dobra swojego dziecka ponad dobro własne?

Wierzymy, że jako odpowiedzialni nauczyciele chcecie w dobrej wierze pomagać, a nie utrudniać 
Waszym uczniom startu w dorosłość. Wierzymy, że słowa Janusza Korczaka, który nigdy, nawet w cza-
sach niewyobrażalnie mrocznych, nie zostawił „swoich” dzieci, opiekując się nimi do końca, również 
dla Was są dzisiaj słowami ważnymi: „Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym 
ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się 
o świat, o człowieka”.

Szanowni Dobrzy Nauczyciele! Szanujemy Wasze prawo do strajku i do upominania się 
o szacunek oraz o satysfakcję, również tę finansową. Strajk jednak nie może nieść za sobą krzywdy 
Waszych podopiecznych! 

Szanowni Dobrzy Nauczyciele, matury muszą odbyć się bez przeszkód! Muszą! Wy przecież dobrze 
o tym wiecie i świetnie pamiętacie przedmaturalną atmosferę, jaka towarzyszyła także Waszym egza-
minom. Dzisiaj naszym dzieciom na pewno nie potrzeba już żadnych dodatkowych emocji. 

Życie przed nimi! 
W Waszych rękach ich przyszłość!

 Z wyrazami szacunku

Ireneusz Wagnerowski, Maciej Rojek, Roman Kowalczyk - Obywatelski Ruch Patriotyczny

Jarosław Kresa - Ruch 5 Grudnia

Janusz Maniecki - Klub Gazety Polskiej Dzierżoniów II

Irena Bukalska - Ruch Społeczny im. Lecha Kaczyńskiego

Piotr Pieszczoch - Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii pw. Królowej Różańca Świętego

Kazimierz M. Janeczko - wicedyrektor Zespołu Szkół Nr. 1 (obecnie na emeryturze).

Nauczyciel

On daje ci przepis na życie,
jak dobry fachowiec i znawca,
pedagog - twój nauczyciel,
przewodnik, opiekun i wycho-
wawca.

On nigdy nie szczędzi ci czasu,
sprawdziany poprawia po nocy.
On rankiem pospiesza do klasy,
by uczniom udzielać pomocy.

On znosi dziecięce igraszki,
czasami bezmyślne ekscesy.
Uczniowskie go trapią porażki,
radują go wszelkie sukcesy.

On wiedzy bagażem pokaźnym
kolejne napełnia roczniki,
by uczeń pozostał kimś ważnym,
budował przyszłości pomniki.

O wolność

Przebudziły się w nas zwie-
rzęta
i duchy mleczne się budzą.
W dzień podobni jesteśmy złym 
ludziom,
w noc zwierzętom płonącym w 
cierpieniu,
to znów bestiom krzyczącym 
w rui,
to znów cierniom w swych 
oczach człowieczych:
rozdzielonym, niespokojnym i 
czułym
ciała ciążą jak twarde rzeczy.
A na niebie chmur bitwa łagodna,
a na ziemi chrzęst kości i stali.
Jakichśmy warg otchłanie 
całowali,
że ssą nas w grób złe i głodne?
Jak przemierzyć ten lęku 
obszar,
od bojowisk odedrzeć niebo-
skłon?
Ludzie źli, ziemia dzika - coraz 
młodsza
dziecko niedobre, co zabija 
troską.
Rozerwały się miłości jak 
korzenie.
Nachmurzone stoją burze - 
drżąc.
Tylko jeszcze tchem, co idzie 
z ziemi,
wbiliśmy na oślep harpun rąk,
porwani przez wyjący mroków 
pożar
jak zwierzęta, co za kratą śnią,
których pragnień żaden czas 
nie zmoże.

20 V 1943 r.

Autor: Krzysztof Kamil Baczyński

Słaby nauczyciel - opowiada. Dobry 
nauczyciel - wyjaśnia. Bardzo dobry 
nauczyciel - demonstruje (pokazuje). 

Genialny nauczyciel - inspiruje.  
William Arthur Ward
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* Zbigniew Zeń i Roman Kowalczyk zdali relację z wyjazdu na Węgry  
do miasta partnerskiego  z okazji Święta Narodowego Węgier. Wyjazd 
był bardzo udany. Nasi radni reprezentowali Dzierżoniów, a w wyjeździe 
uczestniczył również zespół artystyczny młodzieży z DOK-u. Urząd   Miasta 
reprezentowała  pani Szczepaniak. Przedstawiciele Klubu Radnych PiS 
złożyli kwiaty pod węgierskimi  pomnikami. Na uwagę  zasługiwała bardzo 
ciekawa węgierska  grupa rekonstrukcji wojskowej, w której wydawano  
komendy w języku  polskim..

* Sprawę  mieszkania  wielodzietnej rodziny z ul. Brzegowej omówił  
Ryszard Borek. Sprawa znalazła swój pomyśny finał. Rodzina otrzymała 
przydział na lokal do remontu. Ustalono, że koszty remontu rozkładałyby 
się następująco: 35 tys. zł. miasto a najemcy  45 tys. zł.; w tej kwocie byłby 
remont ogrzewania. Przy zmianie ogrzewania na gazowe najemcy mieliby 
upust 5 tys. zł.

* Janusz Maniecki  odniósł się do protestu nauczycieli, informując, że  
radni PiS z powiatu dzierżoniowskiego  złożyli projekt uchwały dotyczący 
dodatków dla nauczycieli za wychowawstwo, który został pozytywnie 
zaopiniowany przez związki zawodowe. Zasugerował, by również  radni 
w mieście podobny projekt  wnieśli  pod obrady Rady Miejskiej.

* Irena  Bukalska  poinformowała  zebranych o zakończeniu  pracy  zespo-
łu Komisji Rewizyjnej, której  przewodniczy. Kontrolą objęto działania  bur-
mistrza w zakresie poniesionych  kosztów  związanych z wprowadzeniem   
reformy oświatowej w l. 2017- 2018 oraz  oceniono  warunki  kształcenia  
uczniów w szkołach podstawowych, których  organem prowadzącym  jest 
Gmina Miejska Dzierżoniów. W czasie kontroli odbyły się 3. spotkania, 
gdzie ustalono zakres kontroli i analizowano wraz z dyrektorami  wydzia-
łów  UM dostarczone materiały. Dokonano  też oględzin  wszystkich  szkół  
podstawowych w mieście.

* Przewodniczący Jarosław Kresa przedstawił  projekty uchwał; przy-
stąpiono do ich prezentacji i przyjęcia: 
- projekt  uchwały nr 54 w sprawie powołania doraźnej komisji zmiany 
statutu miasta Dzierżoniowa (kandydat  klubu w komisji Jarosław Kresa),
- projekt  uchwały  nr  55  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy najmu garażu na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej,
- projekt  uchwały nr 56 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu 
zabudowanego garażem  na czas nieoznaczony,
- projekt uchwały nr 57 w sprawie określenia  tygodniowego , obo-

wiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących 
z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie  i dzieci młodsze zatrudnio-
nych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejska 
Dzierżoniów,
- projekt uchwały nr 58 w sprawie podjęcia uchwały dot. ustalenia planu 
sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Miejską,
- projekt uchwały  nr 59 zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie,
- projekt uchwały nr  60 w sprawie powołania członków Społecznej 
Rady Programowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury (kandydat klubu 
w radzie - Zbigniew Zeń)
- projekt uchwały nr 61 w sprawie powołania Rady Muzeum Miejskiego 
Dzierżoniowa (kandydat klubu w radzie - Roman Kowalczyk),
- projekt uchwały nr 62 w sprawie diet radnych Rady Miejskiej Dzierżo-
niowa,       (c.d. na str.5)

Kwietniowa sesja Rady Powiatu 
będzie już szóstą w tej kadencji. 
Nasz klub radnych PiS liczy osiem 
osób, jesteśmy więc najliczniejszą 
reprezentacją w obecnej Radzie 
Powiatu. Jesteśmy też opozycją 
wobec rządzącej koalicji PO - OBS. 
Każdy z nas pracuje tylko w jednej 
komisji Rady, to nasz protest wobec 
złamania przez rządzących niepisa-
nej zasady, że każdy klub ma swoją 
reprezentację w Prezydium Rady. 
Niestety 13-osobowa większość 
złamała ten zwyczaj i sama obsa-
dziła wszystkie stanowiska w Pre-
zydium. Staramy się być aktywnymi 
radnymi, tylko radni PiS (spoza 
Prezydium Rady) pełnią dyżury dla 
mieszkańców powiatu – w każdą 
środę od 17-tej do 18-tej. Złożyliśmy 
dotąd do Przewodniczącego Rady 10 
interpelacji oraz 9 zapytań, dotyczą-
cych aktualnych i ważnych spraw. 
Dla porównania kluby radnych PO 

i OBS nie zadały dotąd Zarządowi 
żadnego pytania i nie złożyły ani 
jednej interpelacji w ciągu pięciu 
miesięcy tej kadencji. Nie jeste-
śmy opozycją „totalną”, tam gdzie 
propozycje Zarządu Powiatu niosą 
widoczne korzyści dla mieszkańców, 
inicjatywy takie wspieramy.

Najwięcej problemów w powiecie 
jest z utrzymaniem płynności finan-
sowej Szpitala Powiatowego. Na złą 
kondycję tej spółki składa się wiele 
czynników, choćby konieczność 
wykonania zaleceń wojewódzkiego 
Sanepidu, które wymuszają bardzo 
kosztowne inwestycje. Nasz szpital 
nie zmieścił się w 2017, w korzyst-
niejszym finansowo, w drugim 
poziomie sieci szpitali, co skutkuje 
mniejszymi kontraktami z NFZ-em, 
a więc mniejszymi środkami na jego 
działanie. Dziś tylko zastanowić się 
można czy zamknięcie  w 2015 roku 
oddziału ortopedycznego na pewno 
było decyzją trafną? W ub. miesiącu 
Zarząd spółki uzyskał zgodę na li-
kwidację 46 łóżek szpitalnych. Czas 

pokaże jakie skutki to przyniesie.
Oczywiście najwięcej pieniędzy 

powiat przeznacza na prowadzenie 
szkół średnich i specjalnych. Dzisiej-
sza ich sytuacja finansowa wskazuje, 
że jesienią Zarząd Powiatu stanie 
przed zadaniem zmodyfikowania 
sieci szkół, co skutkować może 
propozycją zamknięcia jednej z nich 
lub połączenia np. obydwu szkół 
specjalnych.

Staramy się być blisko mieszkań-
ców i ich problemów. Uczestniczy-
my w wyjazdowych posiedzeniach 
komisji, bierzemy udział w kon-
trolach instytucji powiatowych. 
Korzystając z mandatu radnego sami 
inicjujemy takie działania – jesteśmy 
przygotowani do przyjrzeniu się 
bazie dydaktycznej szkół średnich 
przed podwójnym, a więc wyjątko-
wo dużym, naborem uczniów do klas 
pierwszych.

Zapraszamy Państwa – mieszkań-
ców powiatu – do zgłaszania się do 
nas ze swymi sprawami i przemy-
śleniami. Jesteśmy radnymi dzięki 
Państwa głosom, więc każdą suge-
stię traktujemy z powagą, bo tylko 
w ścisłej współpracy z Państwem 
możemy właściwie wypełniać man-
dat radnego powiatu.

Mieszkańcy powiatu dzierżoniow-
skiego mogą zgłaszać swoje sprawy 
w Biurze Rady Powiatu, które mieści 
się przy ul. Świdnickiej 38 (I piętro, 
pokój 109).

Radni: Maciej Rojek i Janusz 
Maniecki czekają na mieszkańców 
w środy w godz. 17.00 – 18.00.

Pozostali radni pełnią dyżury po 
uprzednim ustaleniu terminu w Biu-
rze Rady. Zapraszamy.

Małgorzata Greiner, Grażyna Król, 
Krzysztof Bielawski, Dariusz Gortych, 
Janusz Maniecki, Marcin Pięt, Maciej 
Rojek, Janusz Szpot.

Klub radnych powiatowych 
PiS po pięciu miesiącach

Klub radnych miejskich 
PiS po pięciu miesiącach
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26 maja – ważny dzień dla Polski
Za pięć tygodni odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiemu. To 

już czwarty raz po wstąpieniu Polski do UE. Mimo, że dotyczą obecności 
polskich reprezentantów w Brukseli i Strasburgu, są dla nas niezwykle 
istotne. Bo nie jest bez znaczenia kto będzie polskim głosem mówił na 
europejskich salonach. Dotychczas ton nadawali ludzie związani z PO 
– Tusk, Bieńkowska, Thun, Pitera, Boni, Lewandowski itd.  Ich politykę 
wobec możnych – Niemiec i Francji- określić można prosto - „na kola-
nach”.   Od 2015 roku ich wystąpienia, głosowania i deklaracje w sposób 
zdecydowany wymierzone są w polskie władze. Niejednokrotnie działali 
na szkodę interesów Polski, sprzymierzając się z jawnymi wrogami. Dla-
tego dziś stoimy przed jasno spolaryzowaną sceną wyborczą. Po jednej 
stronie jest twór, który nazwał się „Koalicją Europejską” - na jednej liście 
mamy tu betonowych komunistów – Cimoszewicza, Belkę czy Millera 
obok „liberałów” z PO, dziwaków z resztek „Nowoczesnej”, oszalałych 
„ekologów” z partyjki „Zielonych” no i w końcu PSL. Trudno się dziwić, 
że coś tak pojemnego nie wykreowało żadnego programu, poza hasłem 
„antypisu”. Po drugiej stronie mamy obóz Zjednoczonej Prawicy jasno 
kreślący swój program na UE i polską obecność w parlamencie. Mniejsze 
ugrupowania jak „Wiosna” Biedronia, Kukiz 15 czy „Konfederacja” mają 
szanse przekroczyć pięcioprocentowy próg wyborczy ale w głównej rywa-
lizacji się nie liczą. Dal mnie wybór jest prosty. Nie mam wątpliwości, że 
tylko kandydaci Zjednoczonej Prawicy gwarantują prawdziwy polski głos 
w PE, dają pewność podmiotowości działania, dbania o narodowe interesy.

Szanowni Państwo! 
26 maja zdecydujemy czy będziemy mieć w Parlamencie Euro-

pejskim ludzi odpowiedzialnych i realizujących polska racje sta-
nu czy dalej ton nadawać będą osoby z jakimś dziwnym garbem 
„gorszego europejskiego sortu”, którzy sami sobie odbierają prawo do 
równego traktowania z Niemcami, Francuzami, Włochami czy Hiszpa-
nami. To paradoks, ale rzeczywiście „europejska koalicja” z założenia 
odgrywa rolę biedniejszego kuzyna z prowincji. Tak być nie musi. 
Każdy głos oddany na Zjednoczoną Prawicę nie będzie głosem straconym. 
Ale najważniejsze jest byśmy niewielką chwilę majowej niedzieli poświęcili 
na wizytę w wyborczym lokalu – bo wbrew obiegowym opiniom każda 
pojedyncza kartka wyborcza ma potężną moc.

Janusz Maniecki

- projekt uchwały  nr 63 w sprawie zatwierdzenia Programu Współpracy 
z miastami partnerskimi na rok 2019,
- projekt uchwały nr 64  w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta  
na 2019 rok,
- projekt uchwały nr 65  w sprawie dokonania zmiany wieloletniej pro-
gnozy finansowej Gminy Miejskiej  Dzierżoniów.

* Janusz Maniecki odnióśł się do rejonizacji szkół  w mieście, zaznaczył 
że  są szkoły przepełnione i szkoły które „świecą pustkami”. Poinformował, 
że w planach Starostwa Powiatowego jest zamkniecie jednej szkoły śred-
niej oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie. Dodał, że 
w II LO w Dzierżoniowie młodzież uczy się w piwnicy, Starostwo planuje 
otworzenie 10. klas w tej szkole, natomiast w Pieszycach pół szkoły jest 
puste. Również w liceum bielawskim jest zbyt mało uczniów.

* Radny Roman Kowalczyk, członek Rady Programowej w Towarzystwie 
Miłośników Dzierżoniowa  zachęcał radnych, by wstępowali w szeregi 
Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa.

* Jarosław Kresa zwrócił uwagę na to, by zająć się oczekiwaną przez 
mieszkańców Dzierżoniowa uchwałą dot. uwłaszczenia gruntów. Po-
winniśmy wystąpić z projektem uchwały jako Klub PiS, Irena Bukalska 
zobowiązała zajęć się tym tematem i przygotowaniem projektu uchwały.

Jarosław Kresa, Irena Bukalska, Kazimierz Szabat, Roman Kowalczyk, 
Ryszard Borek, Zbigniew Zeń

Klub radnych miejskich 
PiS po pięciu miesiącach

W a ż n a  i n f o r m a c j a  
dla emerytów i rencistów 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośred-
nictwem biura poselskiego pana Ministra Michała Dworczyka 

w Dzierżoniowie informuje:
„Trzynasta emerytura” w wysokości 1100 zł brutto przysłu-
guje wszystkim osobom, które nabyły prawa do emerytury, 
świadczeń przedemerytalnych bądź renty z ZUS lub KRUS.
Nieprawdziwe są wiadomości przekazywane przez niektóre 

dzienniki tabloidy, komercyjne stacje telewizyjne, radiowe lub 
portale internetowe jakoby z prawa do „trzynastki” wyłą-

czone będą osoby, które oprócz niewysokiego świadczenia 
emerytalnego czy rentowego podejmują dodatkową pracę na 

umowę o pracę, zlecenie czy o dzieło.
Zamierzeniem ustawodawcy i rządu polskiego było i jest 

objęcie wszystkich emerytów i rencistów tym dodatkowym 
świadczeniem.

Z poważaniem 
Poseł na Sejm RP Michał Dworczyk Szef Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów

Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia
Nienawiścią nie obronimy naszej Ojczyzny, a musimy jej przecież 

bronić. Brońmy jej więc miłością! Naprzód między sobą, aby nie 
podnosić ręki przeciw nikomu w Ojczyźnie, w której ongiś bili nas 
najeźdźcy. Nie możemy ich naśladować. Nie możemy sami siebie 
poniewierać i bić. Polacy już dosyć byli bici przez obcych, niechże 
więc nauczą się czegoś z tych bolesnych doświadczeń. Trzeba 
spróbować innej drogi porozumienia - przez miłość, która sprawi, 
że cały świat, patrząc na nas, będzie mówił: „Oto, jak oni się miłu-
ją”. Wtedy dopiero zapanuje upragniony pokój, zgoda i wzajemne 
zaufanie.

Stefan kardynał Wyszyński (Niepokalanów, kwiecień 1969)

Tak często słyszymy zdanie: „Piękną i zaszczytną rzeczą jest 
umrzeć za ojczyznę”. Jednakże trudniej jest niekiedy żyć dla oj-
czyzny. Można w odruchu bohaterskim oddać swoje życie na polu 
walki, ale to trwa krótko. Większym niekiedy bohaterstwem jest żyć, 
trwać, wytrzymać całe lata.

Opis: w Warszawie 6 stycznia 1981.

Niech na waszych wargach nie pojawia się żad-
ne złe słowo, ale tylko słowo dobre, przynoszące 

pożytek i miłe dla tych, którzy słuchają.
Apostoł Paweł napisał do Efezjan 4,29 NT-WP



6Biuletyn Patriotyczny Ziemi Dzierżoniowskiej 28/2019

Dziewiąta rocznica tragedii smoleńskiej uro-
czystości w Dzierżoniowie - 10.04.2019. 

10 kwietnia obchodziliśmy w Dzierżoniowie 9. rocznicę smoleńskiej 
katastrofy. Od lat wspólnie – koledzy i koleżanki z Ruchu Społecznego 
im. L. Kaczyńskiego, Klubu „GP” Dzierżoniów II, Obywatelskiego 
Ruchu Patriotycznego oraz Prawa i Sprawiedliwości co miesiąc spoty-
kamy się, by wspominać i modlić się w intencji wszystkich smoleńskich 
ofiar. Wielokrotnie jeździliśmy do Warszawy, by razem z tłumami Po-
laków oddawać hołd tym, którzy polegli na służbie Rzeczpospolitej. 
W 9. rocznicę katastrofy uczestniczyliśmy w uroczystej mszy św. w kościele 
pw. Maryi Matki Kościoła, gdzie modliliśmy się za poległych. Następnie 
przeszliśmy przed pomnik Żołnierzy Wyklętych przy ul. Bielawskiej. Tam 
złożyliśmy wiązanki kwiatów, zapaliliśmy znicze pamięci. Pan Janusz 
Maniecki przypomniał, że wszyscy, którzy zginęli pod Smoleńskiem byli 
w drodze na obchody 70-tej rocznicy mordu katyńskiego, dokonanego 
w 1940 roku przez Sowietów. I tam właśnie, niedaleko Katynia, gdzie leżą 
szczątki polskiej elity z II Rzeczpospolitej, przedstawiciele współczesnej 
polskiej elity znaleźli śmierć. Zadaniem naszym jest obecnie wywieranie 
nacisku na władze, by dążyły do szybkiego i pełnego wyjaśnienia okolicz-
ności tej tragedii i osądzenia winnych zaniedbań oraz zaniechań. Tylko 
wtedy zakończy się wywołana sztucznie na polityczne zamówienie tzw. 
„wojna polsko- polska”. Pani Irena Bukalska poprowadziła modlitwę 
w intencji spokoju dusz wszystkich smoleńskich ofiar. Dodatkowym ele-
mentem wczorajszego wieczoru było 10. tablic z portretami poległych pod 
Smoleńskiem, ludzi z różnych politycznych frakcji, których na zawsze już 
połączyła tragiczna sobota 10. kwietnia 2010 roku.

Cześć Ich pamięci! 
Na zakończenie przewodniczący Klubu GP Dzierżoniów II przypomniał 

fragment przemówienia, które Lech Kaczyński miał wygłosić w Katyniu: 
„To było 70 lat temu. Zabijano ich – wcześniej skrępowanych – strza-
łem w tył głowy. Tak, by krwi było mało. Później – ciągle z orłami na 
guzikach mundurów – kładziono w głębokich dołach. Tu, w Katyniu, 
takich śmierci było 4400. W Katyniu, Charkowie, Twerze, w Kijowie, 
Chersoniu oraz w Mińsku – razem 21 768. Zamordowani to obywatele 
Polski, ludzie różnych wyznań i różnych zawodów; wojskowi, policjanci 
i cywile. Są wśród nich generałowie i zwykli policjanci, profesorowie 
i wiejscy nauczyciele. Są wojskowi kapelani różnych wyznań: kapłani 
katoliccy, naczelny rabin WP, naczelny kapelan greckokatolicki i naczel-
ny kapelan prawosławny. Wszystkie te zbrodnie – popełnione w kilku 
miejscach – nazywamy symbolicznie Zbrodnią Katyńską. Łączy je 
obywatelstwo ofiar i ta sama decyzja tych samych sprawców. Zbrodni 
dokonano z woli Stalina, na rozkaz najwyższych władz Związku Sowiec-
kiego: Biura Politycznego WKP(b). Decyzja zapada 5 marca 1940, na 
wniosek Ławrientija Berii: rozstrzelać! W uzasadnieniu wniosku czyta-
my: to zatwardziali, nie rokujący poprawy wrogowie władzy sowieckiej. 
Tych ludzi zgładzono bez procesów i wyroków. Zostali zamordowani z po-
gwałceniem praw i konwencji cywilizowanego świata. Czym jest śmierć 
dziesiątków tysięcy osób – obywateli Rzeczypospolitej – bez sądu? Jeśli 
to nie jest ludobójstwo, to co nim jest? Pytamy, nie przestajemy pytać: 
dlaczego?” [...]

Janusz Maniecki

Wielki Piątek - Droga Krzyżowa w parafii  
pw. Królowej Różańca Św.

„Krzyż jest początkiem zwycięstwa, chwały i wywyższenia. 
Krzyż jest znakiem solidarności Boga z człowiekiem w mo-
mencie cierpienia i śmierci, jest bramą do życia. Jest koń-

cem starego świata i początkiem nowego”  - abp Stanisław 
Gądecki.

W piątek 19 kwietnia parafianie kolejny już raz wyruszyli w Drogę 
Krzyżową, przeżywając cierpienie i mękę Pana Jezusa Chrystusa, który 
za nasze grzechy oddał życie, aby wypełniły się słowa Boga Miłosiernego 
o naszym zbawieniu.

Przed swoją męką Jezus modlił się Psalmem miłosierdzia. Zaświadcza 
o tym Ewangelista Mateusz, gdy pisze, że «po odśpiewaniu hymnu» (Mt 
26, 30) Jezus wraz z uczniami wyszli w stronę Góry Oliwnej. Podczas, 
gdy Jezus odprawiał po raz pierwszy Eucharystię, jako Wieczną Pamiątkę 
swojej realnej obecności pomiędzy nami, umiejscawiał symbolicznie 
ten najwyższy akt Objawienia w świetle miłosierdzia. W tymże samym 
horyzoncie miłosierdzia Jezus przeżywał swoją mękę i śmierć, świadomy 
wielkiej tajemnicy miłości, która wypełniła się na krzyżu. Świadomość, że 
sam Jezus modlił się tym Psalmem, czyni go dla nas chrześcijan jeszcze 
ważniejszym i sprawia, że powinien stać się on naszą modlitwą uwielbienia: 
«Bo Jego miłosierdzie na wieki» (Ps 136[135]).

«Cierpliwy i miłosierny» – to podwójne określenie spotykamy często 
w Starym Testamencie jako opis natury Boga. To Jego bycie miłosiernym 
znajduje swe potwierdzenie w wielorakich dziełach historii zbawienia, gdzie 
dobroć Boga zwycięża nad chęcią kary i zniszczenia. Psalmy w sposób 
szczególny okazują tę wielkość Boskiego działania: «On odpuszcza wszyst-
kie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce, On życie twoje wybawia 
od zguby, On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem» (Ps 103[102], 3-4).

Parafialna Droga Krzyżowa 2019 rozpoczęła się odmówieniem Koronki 
do Bożego Miłosierdzia. Następnie pokonując trasę Drogi Krzyżowej słu-
chając komentarza objaśniającego cierpienie, mękę i śmierć Pana Jezusa 
oraz odmawiając modlitwę na kolejnych stacjach, procesja przeszła wokół 
kościoła. Była to żywa manifestacja wiary setek osób z naszej parafii, której 
przewodniczył ks. Zygmunt Kokoszka, proboszcz parafii; towarzyszyli mu  
wikariusze i pani Agnieszka Chlipała. Uczestnicy dali świadectwo swojej  
wiary katolickiej, przywiązania do nauk Chrystusowych wyznając wiarę 
w zmartwychwstanie i życie wieczne. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  za-
kończyło się modlitwą w intencji Ojca Świętego Franciszka oraz adoracją 
Krzyża w kaplicy.

Kazimierz M. Janeczko
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POLECAMY

Rok bieżący jest rokiem jubileuszowym Towarzystwa Miłośników 
Dzierżoniowa. Właśnie mija 40 lat od powołania do życia tej organizacji 
pozarządowej. Grupa zapaleńców w styczniu 1979 roku pod przywództwem 
nieżyjących już dziś pana Włodzimierza Suszka, późniejszego wieloletniego 
/25 lat/ Prezesa zarządu oraz pana Henryka Kwiatkowskiego, Wiceprezesa 
zarządu, na zebraniu założycielskim powołali do życia stowarzyszenie 
pod nazwą Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa. Po rozpaczeniu do-
starczonych zgodnie z wymogami dokumentów Sąd Rejestrowy dokonał 
wpisu organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego nadając Towarzystwu 
osobowość prawną. Od tego momentu TMD zaczęło funkcjonować jako 
pełnoprawna organizacja pozarządowa.

1. CELE DZIAŁALNOŚĆI TOWARZYSTWA  MIŁOŚNIKÓW   
DZIERŻONIOWA.

Cele działalności Towarzystwa zostały szczegółowo zapisane w po-
stanowieniach statutowych organizacji. Wśród najważniejszych celów 
wymienione są: współdziałanie z innymi organizacjami kulturalnymi i spo-
łecznymi oraz samorządem lokalnym w kształtowaniu wśród mieszkańców  
zamiłowania do naszego miasta, jego dziejów i kultury, gromadzenie we 
współpracy z Muzeum Miejskim materiałów archiwalnych z zakresu historii 
miasta, ich ochrona oraz  upowszechnianie . Ważnym celem przyjętym do 
realizacji uznano także oddziaływanie TMD na kierunki rozwoju ośrodków 
kulturotwórczych w mieście poprzez włączanie do ich programów proble-
matyki regionalnej. Wymienione cele Towarzystwo realizuje poprzez wy-
dawanie periodyków i wydawnictw specjalnych, prezentujących przeszłość 
i współczesność Dzierżoniowa, inspirowanie oraz organizowanie wystaw, 
pokazów, konkursów oraz uroczystości, współdziałanie w zakresie ochrony 
zabytków i środowiska.

2. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I WYDAWNICZA.

Edukacja regionalna jest jednym z najważniejszych celów działania 
TMD. Prowadzona jest ona w formie konkursów historycznych, prelekcji, 
sesji popularno-naukowych, sympozjów historycznych. Konkursy dla 
dzieci i młodzieży upowszechniały między innymi wiedzę o historycz-
nych i współczesnych symbolach naszego miasta, poszerzały wiedzę o ks. 
dr. Janie Dzierżoniu, o dziejach i architekturze kościoła pw. św. Jerzego 
w Dzierżoniowie. Przeprowadzono fotograficzny konkurs o obiektach prze-
mysłowych o charakterze zabytkowym Dzierżoniowa, którego pokłosiem 
jest kolekcja bardzo interesujących zdjęć zakładów i maszyn przemysło-
wych, które zniknęły z krajobrazu Dzierżoniowa i okolic. Bardzo ważnym 
elementem edukacji regionalnej są wydawnictwa adresowane głównie do 
dzieci i młodzieży, nauczycieli a także do dorosłych mieszkańców naszego 
miasta. Dużym i stałym projektem wydawniczym Towarzystwa jest Rocznik 
Dzierżoniowski. W tym roku ukaże się XXIX tom tego periodyku, który 
poświęcony jest historii, kulturze, oświacie oraz samorządowi miasta. 
Pełni on funkcję edukacyjną, chętnie jest czytany przez młodzież oraz 
starszych mieszkańców Dzierżoniowa. Drugim sztandarowym projektem 

realizowanym od wielu lat jest Kronika miasta, która opisuje najważniejsze 
wydarzenia z codziennego życia mieszkańców Dzierżoniowa. W roku 1998 
we współpracy TMD z Dolnośląskim Towarzystwem Społeczno-Kultu-
ralnym (obecnie Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne) we Wrocławiu 
oraz Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego wydano 
książkę „Dzierżoniów. Zarys monografii miasta”. Obszerne opracowanie 
liczące prawie 500 stron zostało sfinansowane z budżetu miasta, ale  jak 
pisze w słowie wstępnym ówczesny Burmistrz Dzierżoniowa pan Leszek 
Tymcio „…szczególne słowa podziękowania kieruję  do Zarządu TMD za 
zaangażowanie i konsekwencję w dążeniu do sfinalizowania rozpoczętej  
dziesięć lat temu pracy…”

Przy tej okazji warto napomknąć o tym, że być może należałoby podjąć 
prace wstępne związane z opracowaniem monograficznym  dziejów naszego 
miasta w latach 1998 – 2018. Wszystkie pozycje wydawnicze TMD można 
znaleźć w bibliotece Towarzystwa.

3. MIASTO I JEGO PRZYRODA.
Równie ważnym zagadnieniem, którym na przestrzeni lat zajmowało 

się Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa jest otoczenie i przyroda, 
w którym funkcjonuje nasze miasto. Wyrazem zainteresowania się tym 
tematem były apele, w których Towarzystwo zwracał uwagę i protestowało 
przeciwko bezmyślnemu niszczeniu zieleni oraz urządzeń służących ogó-
łowi mieszkańców Dzierżoniowa. W apelach zarząd TMD zwraca  uwagę 
na kształtowanie szacunku do dziedzictwa kulturowego naszego miasta, 
tj. obiektów historycznych takich jak budynki i budowle zabytkowe, mury 
obronne, itp. oraz apelował o zapobieganie niszczeniu urządzeń oświetle-
niowych, ławek w parkach i na skwerach, trawników, a także wnioskował 
o skuteczniejszą walkę z plagą „graficiarzy” oraz z kradzieżami kwiatów 
i krzewów corocznie nasadzanych na klombach. Towarzystwo w „Apelach” 
prosiło dyrekcje szkół, media lokalne, proboszczów parafii, aby wzięli 
udział w szerokim upowszechnianiu  treści apeli.

Zarząd Towarzystwa od ponad dwudziestu lat organizuje konkurs  
„Piękno kwiatów i zieleni wokół nas” zachęcając mieszkańców Dzierżo-
niowa do upiększania kwiatami i krzewami ozdobnymi swoich ogródków 
przydomowych, balkonów oraz otoczenia zakładów i przedsiębiorstw funk-
cjonujących w naszym mieście.  Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa 
skupia ludzi w bardzo różnym wieku, poczynając od członków liczących 
niewiele ponad trzydzieści lat aż po osoby ponadsiedemdziesięcioletnie. 
Wszyscy znajdują tu swoje miejsce i mogą realizować  różnorodne projekty.

 W miesiącu lutym br. Towarzystwo zorganizowało w Dzierżoniowskim 
Ośrodku Kultury uroczystość 40.lecia TMD, w którym uczestniczyli przed-
stawiciele władz miasta i powiatu. Zaproszono też prezesów podobnych 
towarzystw działających w sąsiednich miastach. Wszyscy uczestnicy tego 
spotkania otrzymali w prezencie pamiątkowe medale wykonane przez 
Mennicę Sudecką  specjalnie na tę okazję oraz II tom wydawnictwa „Dzier-
żoniów i jego mieszkańcy” , który opisuje historię byłych Zakładów Radio-
wych „Diora” we wspomnieniach byłych najstarszych pracowników tego 
zakładu.  Należy w tym miejscu powiedzieć, że na przestrzeni wszystkich 
tych lat działania TMD współpraca z władzami miasta oraz powiatu układała 
się dobrze. Gdyby nie ich życzliwość w podejściu do naszej działalności 
i wspieranie finansowe większości realizowanych projektów na pewno  nie 
moglibyśmy dzisiaj cieszyć się tak bogatym dorobkiem.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa liczy na stałą i życzliwą 
współpracę W następnych latach.

PePe.

JUBILEUSZ 40-LECIA TOWARZYSTWA  MIŁOŚNIKÓW  DZIERŻONIOWA
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INFORMACJE I  WYDARZENIA
MIASTO POWIAT

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

redakcja

Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia  
Obywatelski Ruch Patriotyczny - 28.03.2019. 

28 marca odbyło się coroczne Zgromadzenie Członków Sto-
warzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny w Dzierżoniowie. 
Zgromadzenie otworzył prezes ORP Ireneusz Wagnerowski, 
który zaproponował na przewodniczącego zebrania Janusza 
Manieckiego. Na wniosek przewodniczącego wybrano członków 
komisji uchwał i wniosków oraz skrutacyjnej. Następnie prezes 
zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za 
rok 2018 a skarbnik Roman Kowalczyk sprawozdanie finanso-
we. W dalszej kolejności głos zabrała przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej Małgorzata Mamełka. Oceniając pracę zarządu nie 
wniosła uwag do jego działalności i złożyła wniosek o udzielenie 
absolutorium za rok 2018, który zebrani przyjęli jednogłośnie. 
W dalszej części zebrania podjęto uchwały o zmianie składu zarządu 
oraz dotyczące zarejestrowania domeny i biuletynu ORP. 

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na konieczność wspierania 
przedsięwzięć o zasięgu wojewódzkim (np. Dożynki Wojewódzkie, 
które w tym roku odbędą się w Niemczy), wspierania kandydatów 
Zjednoczonej Prawicy w wyborach majowych i jesiennych. Duży 
nacisk położono na wypracowanie skutecznych środków komunikacji 
pomiędzy klubami radnych a redakcją serwisu informacyjnego i biu-
letynu. Zgromadzenie zakończył przewodniczący wraz z prezesem 
życząc zgromadzonym satysfakcji i skutecznych działań na rzecz 
lokalnych społeczności.

Kazimierz M. Janeczko

Informacja burmistrza o zasięgu strajku nauczycieli  
w Dzierżoniowie.

W odpowiedzi na pismo KRM.0003.8.2019 z 26.03.2019r. Członków Klubu 
Radnych Prawo i Sprawiedliwość na podstawie informacji uzyskanych od 
Dyrektorów szkół podstawowych informuję:
Wszystkie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Miejska Dzierżoniów zdecydowały o przystąpieniu do akcji straj-
kowej. Poniżej przedstawiam ile procent nauczycieli wraz z pracownikami 
administracji i obsługi zadeklarowało chęć przystąpienia do strajku 8 kwiet-
nia 2019 r.:
- Szkoła Podstawowa nr 1 - 90 % w tym 47 nauczycieli;
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej - 95 % w tym 
38 nauczycieli;
- Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów 
Westerplatte - 96 % w tym 68 nauczycieli;
- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika - 92 % w tym 44 na-
uczycieli.

13 kwietnia odbyły się miejskie obchody 79. rocznicy Zbrodni 
Katyńskiej. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12:00  przed 
Pomnikiem Pamięci Losów Ojczyzny (na Skwerze Solidarno-
ści).

W sali widowiskowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury od-
był się Powiatowy Dzień Kombatanta. Organizatorami tego-
rocznych obchodów, które odbyły się 11 kwietnia pod hasłem 
„Na skrzydłach historii piosenkę wiatr niesie...”, byli starosta 
dzierżoniowski, burmistrz miasta Dzierżoniowa i Powiatowa 
Rada Kombatantów.

W powiecie nauczyciele nadal protestują
Mamy podsumowanie pierwszego dnia strajku: liczba protestują-

cych nauczycieli w szkołach powiatowych wzrosła ze 136 do 170. 
Dziś do strajku przystąpiło 113 osób. Zajęcia przywrócono w jednej 
placówce.

Obecnie w strajku biorą udział wszystkie szkoły średnie, natomiast 
oba ośrodki szkolno-wychowawcze – w Dzierżoniowie i w Piławie 
Górnej – normalnie pracują.

Jak wyglądała sytuacja 9 kwietnia o godzinie 9.00?
- I Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie – 17 nauczycieli 
strajkuje, 4 jest gotowych do pracy.
- II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie – 18 nauczycieli 
strajkuje, 2 jest gotowych do pracy.
- Zespół Szkół nr 1 w Dzierżoniowie – 15 nauczycieli strajkuje, 2 
jest gotowych do pracy.
- Zespół Szkół nr 2 w Dzierżoniowie – 14 nauczycieli strajkuje, 3 
jest gotowych do pracy.
- Zespół Szkół nr 3 w Dzierżoniowie – 18 nauczycieli strajkuje, 3 
jest gotowych do pracy.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie – 8 nauczycieli 
strajkuje, 1 jest gotowy do pracy.
- Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie – 
16 nauczycieli strajkuje, 3 jest gotowych do pracy
- Zespół Szkół w Pieszycach – 7 nauczycieli strajkuje, 2 jest go-
towych do pracy. (Źródło: http://www.pow.dzierzoniow.pl/nauczyciele-nadal-
-protestuja.html)


