CHCĘ CIĘ W SWOIM ZOO..
I ZROBIĘ WSZYSTO ABY CIĘ
MIEĆ....
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Wolność jest jak woda, paruje a szkoda
Jak se zrobię ka-ba-ret zabiorą mi gitarrrę
Weź wyciągnij wnioski, gdybym pisał książki
Platfus, komuch, członek PiS…
zabierze mnie długopis.
Gazeta PdMP- żartobliwie Praca dla Miejscowych Polityków. Podatniku
daj Mi Pracę =)
Nie wyrzucaj gazet. Zrób z nich użytek. Jak ktoś mieszka w bloku tak jak
ja, to może użyć gazety jako podkładki pod ławę, meble. Czy nie byłoby
miło postawić stół np. na takim Emilu, Wiesławie,Stasi,Arkadiuszu…..
na takich filarach jak ci samorządowcy moglibyście McDonaldy budować, mieć na stole 500 członków albo Pana Puka (Polkowicki Urzędowy
Kot). Kwiaty podlewałaby woda z AquaParku a z pokoju do kuchni jeździłby autobus…. Taki luksus. Śmieci same by się segregowały a w zamian za to wszystko macie Rady Osiedlowe, chleb i igrzyska.
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Witajcie drodzy czytelnicy,

Hello Emil, how are you?
Doszły mnie słuchy, że chodzą o mnie niestworzone historie w Polkowicach i ościennych wioskach typu Lubin czy nawet
Wrocław. Słyszałem już, że mam za sobą milionera, że sam jestem bogaczem, że jacyś wpływowi ludzie za mną stoją, że jestem
prezesem niemieckiego koncernu i mam mieszkanie w Monachium, że jestem chory psychicznie, a Pan Emilian zasugerował
nawet w gazecie PDMP że jestem wysłannikiem tajnych sił, które chcą go obalić ….. cuda! Emilianie nie jesteś tak ważny jak ci
się wydaje. Szczerze mówiąc chciałbym by tak było jak głoszą bo żyło by się łatwiej. W związku z powyższym postanowiłem uciąć
magiczne spekulacje na mój temat. POrażką władzy jest pycha, która kroczy przed upadkiem. Prawda jest siłą.
Mam na imię Piotr, mam 25 lat. Gram na 4 instrumentach, piszę poezję, wydaję gazetę. Pochodzę ze zwykłej rodziny z bloku na
uboczu. Nigdy nie musiałem się wstydzić za swoich rodziców, pomimo, że finansowo dobrobytu nie było. Rodzice nie posiadali studiów wyższych lecz oboje cechowali się ( ojciec niestety już nie żyje) wielką mądrością życiową. Moja matka zawsze była
i będzie dla mnie wzorem uczciwości, choć w kwestiach światopoglądowych stoimy do siebie w zdecydowanej opozycji. Taka
uroda demokracji, że czasem trzeba się posprzeczać. Mam też o 10 lat starszego brata i 12 lat starszą siostrę. Sprzeczamy się i
dokuczamy sobie jak to rodzeństwo ale nigdy nie zamieniłbym ich na kogoś innego. Każda osoba z którą przebywam, wpływa na
to jaki jestem- i chwała wam za to. Urodziłem się w Lubinie, a moja rodzinna miejscowość to Chocianów. Mieszkam z matką i z
siostrą, i nie posiadam nawet „ kawalerki”. Dzięki wspaniałej polityce rządów i doświadczonych polityków moje pokolenie nie
ma w zasadzie żadnej perspektywy wyprowadzenia się z domów rodzinnych. Nie mamy zdolności kredytowych, stałych umów o
pracę, ani pieniędzy na samorozwój. W zamian mamy staże za 800 zł, i polityków zarabiających po 20 tys. Zł miesięcznie. Posiadam 15 letnie auto i to z rozpierdzielonym tylnym zderzakiem, bo jakiś amant kierownicy załatwił mi go we Wrocławiu. Nie mam
ukończonych studiów wyższych gdyż uniemożliwiła mi to Policja zabierając komputery, na których znajduje się moja praca licencjacka. Bądźmy dobrej myśli, że rektor okaże się w miarę wyrozumiały w kwestii moich opóźnień. Gazeta wzięła się stąd iż nie
wyobrażam sobie życia w strachu, bez wolności i spokojnego snu. Uczono mnie zawsze, że odważni powinni stać w obronie mniej
odważnych, mądrzy w obronie głupich, a silni w obronie słabszych. Przedsięwziąłem więc działania na rzecz rozwoju intelektualnego społeczeństwa wybierającego polityków. Tylko wiedza i świadomość jest bronią przeciwko totalitarnym zapędom władzy. W
związku z moją działalnością i nie ustępliwością poniosłem już bardzo wiele konsekwencji, wyrzucono mnie z zarządu krajowego
partii, policja zabrała mi komputery, skradziono mi skuter, próbowano mnie potrącić, grożono śmiercią, próbowano 3 krotnie zamknąć moją Gazetę, dostaję na siebie donosy gdzie się tylko da jak za komuny (m. in. Do Polskiego Radia Wrocław, gdzie zasiadam w radzie programowej radia, wpłynął donos od Pana Edwarda Mazura. Pan Edward przesłał nie wybredny w treści donos do
członków rady podsyłając 20 egz. Wolnej Prasy Polkowic. Albo Pan Edward ma 20 mieszkań w Polkowicach albo nakradł gazety
z waszych skrzynek. Miałem już, w przeciągu ostatnich 2 lat, kilka spraw sądowych o pomówienia polityków i żaden z nich nigdy
nie wygrał, a ja nigdy nie zostałem skazany. Dlaczego? Ponieważ zawsze mówię i piszę prawdę. Informacje wynikają z reguły z
dokumentów publicznych, które wypełniają ci sami politycy, którzy potem krzyczą, że to nie prawda. To w końcu ja wypełniam
wasze oświadczenia majątkowe czy wy?????
Wszystko co osiągnąłem w życiu zawdzięczam ciężkiej pracy i ciągłemu kształceniu się w różnorakich dziedzinach. Kiedy moi
rówieśnicy jeździli na dyskoteki ja czytałem książki o ekonomii, filozofii, psychologii, polityce, religiach, historii dziejów ludzkości….. gdyż wiedziałem, że niczego nie dostanę za darmo i po znajomości, nikt mi niczego nie załatwi ( nawet bym nie chciał, bo
zawsze wolałem wędkę od ryby). Nigdy nie interesowały mnie pieniądze same w sobie. Zasadniczo nie mają one dla mnie wartości samej w sobie. Na gazety zaciągnąłem 4 kredyty o łącznej wartości około 20 tys. zł. I jeżdżę 15 letnim autem ( może rzeczywiście jestem chory psychicznie). Po co wydaję gazetę? Dla swojego Ego lub Id? Nie. Ta gazeta powstała dla Państwa, nie dla mnie,
bo ja już wiem o tym o czym piszę, a Państwo powinni dowiedzieć się prawdy. Nie mam kompletnie nic do ukrycia. Nie startuję
też w wyborach, gdyż mi naprawdę nie zależy na publicznych pieniądzach i nie mam presji do objęcia władzy. Dość już tych
negatywów. Co pozytywnego wniosła gazeta? Wiele. Zgłaszają się ludzie z całej Polski, i pod naszym patronatem robią to samo co
my. Powstał Wolny Radom, Stowarzyszenie Reformatorzy, Obywatelska Formacja Zdrowego Rozsądku, której to jestem pomysłodawcą i założycielem , szykuje się na przyszły rok rozpoczęcie działalności przez Wolny Lubin, Wolna Jelenia Góra, może Wolny
Wrocław i Wolny Bolesławiec. Już nie jestem sam na polu walki. Napływa coraz to więcej ludzi z całej Polski , którzy chcą pomóc
szerzyć idee, którą niosę. Za darmo i nie oczekując niczego w zamian. Nawet w XXI wieku są ludzie, którzy nie myślą o sobie i
przedkładają wartości wyższe ponad stan portfela i za to im chwała.
Przyjaciele, wszyscy którzy trwacie w tym ze mną, wszyscy którzy doradzacie i pomagacie, wy drodzy czytelnicy, którzy czytacie
moją gazetę… dziękuję. Bez Was nic z tych rzeczy by się nie udało.
Piotr Budzeń

Zamieszczane treści są jedynie pastiszem i nie mają na celu zaszkodzić któremukolwiek z polityków.
Mają jedynie zasygnalizować problem jakim jest korupcja czy oszustwa warstw rządzących na
wszystkich szczeblach demokratycznego państwa.

Wolna

Prasa Polkowic

4

„Podejrzani, podpatrzeni, podglądnięci….
ludzie o miedzianych czołach”.

W związku z nakazem sądowym obejmującym zakaz publikacji o burmistrzu, staroście i przewodniczącym rady miejskiej w Polkowicach,( którzy nie zrzekli się funkcji i pensji , co nie którzy nawet
na dwóch etatach , więc wciąż są osobami publicznymi) wróćmy do starej, dobrej tradycji używania skrótów z telewizji. Pan sędzia Medard Rataj pomimo iż nie odbyła się żadna sprawa sądowa ,
sam, jednoosobowo, niezawiśle i pamiętając o domniemaniu mojej niewinności stwierdził iż Pan
Emilian S., Wiesław W., i Marek T. nie mogą być dalej pomawiani, pomimo iż nikt nie udowodnił iż kiedykolwiek pomawiani byli. Emilianie S. Wiesławie W. i Marku T. nie idźcie tą drogą….
Konstytucja zapewnia wolność słowa, poglądów i wypowiedzi. Łamana jest konstytucja, a gdy łamana
jest konstytucja, łamane są prawa człowieka. W konsekwencji doprowadza to do totalitaryzmu i strachu
społeczeństwa przed ludźmi których wybrali na swoich przedstawicieli- nie właścicieli!!!!!Mandat sprawowania urzędu burmistrza, starosty, czy przewodniczącego rady jest funkcją reprezentacji interesu społeczeństwa a nie aktem własności niewolników. Obejmując urząd powinno się stawiać interes obywatela
ponad interes swojej osoby, swojej partii czy trwającej kampanii. Nie wolno przekraczać tej granicy moralnej. Odwołuję się do waszych sumień. Nie idźcie tą drogą. Cytując za gazetą i stroną internetową PDMP :
„ To mała grupka osób lecz dysponująca wielkimi zasobami nienawiści. Próbowali w Polkowicach
wprowadzać obce naszej społeczności formy wulgarnych zachowań, zatruć codzienne życie agresją, uprawiać prymitywną demagogię.” Nie pozwólmy aby agresorzy…….. bla bla bla, bla bla bla.
Kochani czytelnicy. Znam ludzi którzy idealnie pasują do powyższych słów i zgadzam się. Ludzie
pasujący idealnie to cytatu nie mogą rządzić tym miastem.
PS. Sprawa która została mi wytyczona jest sprawą cywilną tzn. że może ją założyć każdy, każdemu o cokolwiek, byleby zapłacił za wszczęcie procesu. Nawet zarzuty nie muszą czasem być zasadne,
gdyż sędzia i tak musi wszcząć sprawę sądowąprawdopodobnie nawet wtedy, gdyby ktoś oskarżył
„kogoś” o to, że jest kosmitą i go porwał. Panowie, ja w porównaniu do was mam dystans do siebie. Pokazujcie mnie w czapce clowna, ze skrzydłami, chłopaki ja byłem u Palikota w partii, możecie mnie nawet z wibratorem pokazać- trochę inwencji. Na myśl by mi nie przyszło żeby wam
za to sprawę zakładać. Czemu nie wytłumaczycie się z majątków , niedopowiedzeń, marnotrawienia pieniędzy publicznych. Czemu nie obroniliście się przed społeczeństwem? Donosy, akty oskarżeń to umiecie pisać. A w tych tematach milczycie. Czemu nie założyliście sprawy w tamtym roku?
W tym roku ta gazeta którą czytacie jest pierwsza!!!!!!!!!!! Przez rok nie czuliście się pomówieni?
Ciekawostka. W jednej miejscowości w Polsce ponoć wylądowało Ufo. Wiecie jak nazywa się ta wieś? Emilcin. Serio.
PS 2. Bardziej poważnie niż zarzut
o pomówienie, brzmią zarzuty
prokuratorskie, a znam takich
okolicznych gagatków co zarzuty prokuratorskie posiadają. …a
mimo to mają tupet startować.
Piotr Budzeń

PS. Film.
Wilk z Wallstreet, to postać
która dorobiła się milionów
okradając i oszukując
biedaków.
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Puchatek, sowa i przyjaciele.

Zjechał do miasta Marian Bączek
Najbardziej chciany bandyta w Polsce
Bezkarny mimo wszystkich zbrodni
swych
35 lat stary ton mocy złych
Na rękach jego krew i zbrodnie
Których się nie da udowodnić
W orszaku jego najgorsi barbarzyńcy
Jawią się niczem miłosierni dobroczyńcy
Co trzeci poseł jest u niego na pensji
To jedna z szacunkowych wersji
Był ponoć jeden co nie dał się przekupić
Człowiek sam nie może do życia się przywrócić
Gdy ktoś posłuszny, źródło tryska
Doradca w randze wiceministra
Eminem szary zasłania słońca cień
Za mordę cały rejon trzyma w nocy i w
dzień
Najbardziej chciany bandyta w Polsce
Nic nie tak złe by nie mogło być gorsze
Potrafi w kostium dobroczyńcy też się
wcielić
Dokładnie tak jak jego ideał z Medellin
I aby zadość stało się tradycji
Zabić polecił generała policji
Gdy tak się zastanowić to włos staje
dęba
Ministra sportu kula na Wale dosięga
Ludzie kultury i ludzie sztuki
Posłowie i posłanki oraz ludzie nauki
Padają na kolana od wieczora do rana
Hańba taka nigdy nie zostanie zmazana
Pajęcze powiązania
oplatają całe ciało
Czy możesz mi
powiedzieć, że się stało
za mało
Rak, rak, rak pożera
całe stado
Brudne, chore ciało
pod wyjściowym mundurkiem.
Autor:
Kazik Staszewski.

Dawno, dawno temu w stumilowym lesie rządził Puchatek, do spóły
z Kłapouchem i różowym prosiaczkiem. Wszystko było cudownie.
Zwierzęta z lasu bały się Puchatka, dawały mu dary, zbudowały dom,
kupiły karoce i pałac którego strzegł wizerunek rycerza z zakutym łbem.
Wszystko było jak w bajce…. Lecz pewnego słonecznego dnia zjawiły
się paskudne ptaszyska, które na drzewach pisały, że Puchatek pierze
liście i z pewnymi ptakami, dokładnie z Sową i Bocianem, działają
ogólnie nielegalnie, a Prosiaczek z Kłapouchym im w tym pomagają.
Puchatek wiedział, że prędzej czy później prawda wyjdzie z dziupli więc
postanowił działać. Nie będą nam dzięcioły z obcego lasu zwierzyny w
lesie buntowały- powiedział Puchatek. Kłapouszku, Prosiaczku, Sowo…
zadzwońmy do znajomej Papugi, wezwijmy pomoc z innych lasów, ściągnijmy Świniaka i Mrówkojada z Pacanowa i pogonimy im kota.
Puchatek z Sową zaczaili się w lesie jak wąż w pomidorach i wypatrywali dzięciołów. Kłapouchy zadzwonił do Komara po pomoc, a Prosiaczek porozwieszał swój wizerunek po wszystkich drzewach w lesie…..
z napisem wstąp do nas, a damy ci szyszki i fajną norę za darmo. Opluwano dzięcioły w prasie i na facebooku . Zaprzyjaźniona z Puchatkiem,
Papuga zakazała dzięciołom rozwieszać obwieszczenia, chyba że zamażą
Puchatkowi, Kłapouchowi i Prosiaczkowi oczka, by inne zwierzątka nie
mogły ich rozpoznać. Tak też Dzięcioły zrobiły, a Puchatkiem targała
nienawiść. Kłapouchu zrób coś, dzwoń do Komara, bo za miesiąc wybory na burmistrza lasu, a my z Prosiaczkiem jesteśmy w CH.D.i KK- jak
mawiają przyjaciele Sowy.
Prosiaczku, Sowo, Kłapouchy.... dla nas nie ma już ratunku POwiedział
Puchatek.Zwierzęta nas nie wybiorą.... bo za dobrze Nas znają.
cdn....
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BOHATEROWIE PROPAGANDY

„Po co Solidarność i po co wojować,
niech wróci komuna dostaniesz balona”.

Zbliża się czas jakże aktywny dla polityków hydry samorządowej „okres obrony koryta”, zwany kampanią
wyborczą. Od czasu głębokiej komuny hydra rozrosła się trzykrotnie lecz metody zacierania prawdy pozostały te same, tj. plakaty, ulotki, zdjęcia polityków zawsze podpisujących dokumenty, billboardy, reklamy,
gazety wydawane przez urzędy , materiały prasowe opisujące cuda stworzone przez władzę, w każdej gminie
remonty dróg przed samymi wyborami i POlitycy przebrani za zwykłych obywateli na okładkach własnych
gazet(PDMP- najnowsza okładka)… czyli chleb i igrzyska za nasze podatki. Populizm haseł wyborczych
zaleją nas niczym potop. Tu zabłysła Platforma Obywatelska ze swoim hasłem na wybory samorządowe
„ miliardy dla samorządu, lepsze życie dla Polaków”- bezczelność po całości. Czy wy właśnie nie zatuszowaliście afery taśmowej, ambergold, afer z autostradami,afer taśmowych o handlu stanowiskami pracy
za głosowanie, tanich linii lotniczych i setek innych przekrętów???? What the fuck? Czy wy nas macie za
idotów? To hasło powinno brzmieć „Miliardy dla samorządu, miliony dla kolegów” jak to określiła dziennikarka TVP. Czy wy macie honor? Kto wam wymyśla te hasła? Dobra, bo nie chcę się denerwować….
Za nasze pieniądze zaleje nas niechciana propaganda o tym jak jest cudownie. Każda złotówka wydana
na kampanię polityka pochodzi z publicznych pieniędzy, z naszych portfeli jako podatników. Nawet jeśli
urzędnik, burmistrz, poseł, czy radny ze ZGZM płaci za kampanię z wypłaty to i tak płaci z naszych pieniędzy. Oni nie produkują dochodu. Oni tylko wydają pieniądze które im wpłacamy do budżetu. Żaden rząd,
burmistrz czy prezydent nie ma własnych
pieniędzy. Nie dość, że wydają je bezsensownie, to jeszcze biorą za to kolosalne pensje. Ich obowiązkiem jest robienie
chodników, dróg, budowanie przedszkoli, szkół, boisk, finansowanie kultury….
To nie ich zasługa lecz to ich zakres obowiązków. Polityk skuteczny to taki który
pozyskuje pieniądze z zewnątrz, bo żadną
sztuką jest wydanie tego co się ma i zaciąganie kolejnych kredytów po to by zatrudniać wszystkich członków rodziny i
kolegów politycznych. Rodzina na swoim.
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Ostatnio na Polkowickiej ziemi, niczym grzyby po deszczu wyrosły billboardy Pięknego Wiesława zachęcające do wejścia w szanowne grono PDMP. Tuż przed tą akcją Wiesiek promował się w akcji „Burmistrz
organizuje i zaprasza na badanie raka piersi”. Nie lepiej było wydać pieniądze zamiast na zdjęcia Wieśka to
na leczenie raka? Czy zdjęcie Wiesława było tam konieczne? Bynajmniej. Poza tym Wiesław ie W. czy dałeś
chociaż złotówkę? Nie ty organizujesz tylko urząd miasta organizuje, czyli mieszkańcy za własne pieniądze. Robisz to co masz w zakresie obowiązków. Ministerialnej łaski nie robisz. Nikt ci nie zawdzięcza nic.
Takie są fakty. Najważniejszym palącym problemem w gminie Polkowice okazały się Billboardy agitacyjne
na tablicach, których właścicielem jest Pan Paweł Wechta, prezes klubu KS Polkowice, człowiek firma w
firmie Aquapark Wechta Travel, kandydat na prezydenta Głogowa i wasz kandydat do sejmiku na liście
BEZPARTYJNYCH, tuż za Wiesławem W.. Żart, chory żart z demokracji. Nie dajcie się oszukać, Bezpartyjni do sejmiku? Nie. Ludzie nie róbcie tego. To jest hucpa i farsa. bezpartyjni prowadzeni przez Schetynę?
Bezpartyjni?Zero szacunku dla wybrców. ( do sejmiku to chyba najlepsi są Ci od Korwina, bo jedyni spoza
sitwy).Piękne foldery reklamowe o tym jacy jesteście cudowni, pochowane małe zdjęcia Emila S. żeby nie
zaszkodziła w kampanii jego reputacja …na papierze kredowym to i Bytom ładny. Pochwaliliście się jaki
macie wielki budżet, prawie 300 mln złotych rocznie, i pokazaliście 4 inwestycje przez 20 lat….. to się nie
ma czym chwalić. Teraz obiecujecie setki, tysiące miejsc pracy. Tylu upchniecie w urzędzie aby wygrać? Pokażcie też zdjęcia waszych domów , samochodów, ilość członków rodzin zatrudnionych w samorządzie….
Pomnóżmy budżet Polkowic przez 20 lat i odkryjemy, że tu powinny latać poduszkowce, powinna kwitnąć
kultura, sport, edukacja, mikro biznes, powinna nas podziwiać cała Polska. Możemy inwestować unijne
środki bo mamy wkład własny. Zamiast tego mamy Budynek (dziadostwa)Starostwa Powiatowego, Pałac
Króla Emila z namalowanym zakutym łbem, kładkę, betonowy park dla super biznesu kolegów, dziurawy
przejazd kolejowy, bramkę na rynku psikającą wodą przechodniów, brak pieniędzy na zakładanie działalności, staże, kursy, mamy zadłużony po uszy AquaPark i AquaHotel,Burmistrz lekceważy zalecenia Najwyższej Izby Kontroli, pracuje na dwóch etatach i to u przewodniczącego rady miejskiej Emiliana, w ZGZM
dotowanym przez Urząd Miasta gdzie zarządza Pan Wiesław z reklamy PDMP, nie ma pieniędzy na sport,
mamy przerost administracji… możemy za to popatrzeć na wasze domy w Tarnawie Jeziernej, na wasze
piękne domy jednorodzinne, możemy wynająć mieszkania, które kupiono od gminy, i patrzeć na was na
tablicach reklamowych jak każecie sobie za to wszystko dziękować. Szkoda że tych billboardów nie nastawialiście jak rząd sprzedawał Kanadzie złoża KGHM, aby zrobić strajk społeczny w obronie Polskiego kapitału i największego pracodawcy jakim są kopalnie. Choć patrząc na to wszystko, na wasze konszachty w
platformie, historie sądowe, wyjazdy burmistrza do Chile, poparcie od prezesa KGHM na wybory,moim
zdaniem, moim przypuszczeniem jest, że odgrywacie jakąś role w kwestii prywatyzacji KGHM-u. Kolejną
rzeczą są Pikniki Rad Osiedlowych. Typowa kiełbasa wyborcza. I to za pieniądze z budżetu. Kampania za
państwowe pieniądze. Przecież członkowie rad osiedlowych wybieranych w tym roku to prawie sami członkowie waszego PDMP. Smarujecie propagandą, manipulując społeczeństwem. Nie szanujecie wyborców.
W telewizyjnych debatach usłyszymy „co kto komu i więcej obieca, że zrobi a i tak nie zrobi”. Komuchy będą
krzyczeć to co zawsze czyli: muszą wygrać ludzie z doświadczeniem, ci którzy rządzą od 30 lat bez względu
na system, bo ich już znamy. Młodzi i nowi nie mają doświadczenia. Głosuj na faworytów bo inni nie mają
szans. Po pierwsze : cały burdel jaki panuje, wynika z waszego „doświadczenia”. Serdecznie dziękuję za takie
kompetencje. Wasze doświadczenie i moc twórcza to Sienkiewiczowskie „ CH. D. i KK”. Po drugie o tym kto
będzie faworytem, kto wygra decydują głosy mieszkańców. Każdy głos. Jeżeli 80 % mieszkańców , każdy z
osobna, zagłosuje na kogoś nowego to będzie on miał
80% poparcia. Proste. Decyduje społeczeństwo, tyle
że władza o tym zapomniała i traktuje nas jak bandę
idiotów, łżąc nam w żywe oczy, żebyśmy głosowali na
nich bo tylko oni mają szanse wygrać. Nie tak działa demokracja. W demokracji decydują obywatele.
Dlaczego mówię o o 80%? Bo 20 % jest zatrudnianych przez hydrę samorządową. Nie idziesz
na wybory? Chcesz tak okazać swój bunt?

O to właśnie im chodzi, bo
oni i ich
ludzie pójdą na wybory i zagłosują na siebie.

Wolna

Prasa Polkowic
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Schronisko dla zwięrząt w Polkowicach.
Żart, głupota czy brak serca?
Ostatnio zmroziło mi krew w żyłach i
zjeżyło resztki włosów na głowie „schronisko dla zwierząt” w Polkowicach. Nie jest
to z pewnością schronisko, więc nie będę
nawet używał tego słowa w tym tekście.
Roboczo nazwijmy ten drewniany domek
„ czyśćcem oczekiwania na śmierć”. Brzmi
brutalnie, lecz prawdziwie. Zaangażowana
od lat, w walkę o los zwierząt Pani Krystyna Śniadecka, przekazała redakcji zdjęcia tej makabrycznej budowli, a redakcja
przekazała te zdjęcia wraz z dokumentacją
„szerzej w Polskę”. To co obecna władza
serwuje bezbronnym, bezdomnym zwierzętom przechodzi ludzkie wyobrażenia. Czy to
głupota czy brak serca?????? Nie wiem nawet, jak mam się odnieść do tego co Państwo
widzą, bo brakuje mi słów. Szczerze. Nawet
w najgorszych koszmarach nie sądziłem, że
takie zjawiska jak „Polkowicki czyściec oczekiwania na śmierć” mogą istnieć w Polsce,
a zwłaszcza w najbogatszej gminie jaką są
Polkowice. Burmistrz za jedną pensję mógłby wybudować sto takich budek, ale wolał
zbudować sobie dom i pałac dla swojego Pana. Proponuję przekształcić
budynek starostwa bądź ZGZM na schronisko- byłby większy pożytek
najprawdopodobniej. Zastanawia mnie jak ma w tej budce mieszkać pies
z kotem? Pies z psem? To wygląda jak budka na ptaki. Panowie , poważnie- tylko na to stać przedstawicieli PDMP?
Chyba za dobrze już Was znamy ..............?!?!
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TO NIE KRECIK! TO NIE KOT PUK!
TO MY SMURFY DONOSIMY BUDZENIOWI NA GARGAMELA !
SMURFY APELUJĄ.
NIE ZAKAZUJCIE BUDZENIOWI PISAĆ.
NIE ŁAMCIE KONSTYTUCJI.

Hej dzieci jeśli chcecie
Zobaczyć Smerfów las
Do prasy dziś zapraszam was.
I telewizor włączcie
Dźwięk podkręćcie i usiądźcie
Zaczynamy dla Was nowy druk.
Uwaga Smerfy zbliża się niebezpieczeństwo!
Kryjcie się to Gargamel!
Uch, jak ja nie cierpię Smerfów...
Kto się boi Gargamela
Niechaj zaraz idzie spać
Bo to GAZETA dla tych co się lubią
bać.

Wolna

Prasa Polkowic

Wyrzucony za prawdę. Wykluczony za niechęć do komunistów.
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Jak wspomniałem na wstępie, z prowadzeniem gazety i mówieniem prawdy idzie w parze konflikt z systemem, konlikt o prawdę
i wolność.Otrzymuję na siebie donosy do Polskiego Radia od Edwarda Mazura,wraz z 20 egzemplarzami gazety. Albo Pan Mazur
ma 20 mieskzań w Polkowicach albo kradnie gazety ze skrzynek. W czerwcu tego roku zostałem usunięty z partii Twój Ruch.
(Zaświadczenie o niekaralaności się nie zmieściło. Jeśli ktoś z Państwa życzy sobie zobaczyć, prześlę skan na maila.)
Ciekawostka, byłem najmłodszym w historii wszystkich partii politycznych przewodniczącym okręgu politycznego.
W związku z uchwałą Zarządu Krajowego moje odwołanie:

Uchwała Zarządu Krajowego Twojego Ruchu z dnia 5.06.2014 wykluczającą mnie z szeregów partii:

Odnosząc się do postawionych mi zarzutów :
1.Zarzut: „Przez cały okres trwania kampanii do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku dyskredytował kandydatów KKW
Europa Plus Twój Ruch w ocenie struktur oraz tworzył wokół nich atmosferę buntu.” Takowe zdarzenia nigdy nie miały miejsca. Na
zwołanej Radzie Politycznej Okręgu OW1 bardzo szczegółowo zreferowałem wytyczne Komitetu Wyborczego dla klubów, a także
brałem osobiście czynny udział w kampanii 3 z 10 kandydatów do PE naszego komitetu. Struktury były na bieżąco informowane
w tematach kampanii. Ponadto w swojej prasie oraz na portalach internetowych zamieściłem nieodpłatnie reklamę 3 kandydatów.
Dwójce z nich (w tym A.Kubicy za którą zaręczyłem stawiając jak widać swoją reputację na szafot) osobiście rozwieszałem plakaty,
a nawet baner kampanijny. http://wolnepolkowice.pl/images/gazeta/wpp3.pdf PDF gazety z reklamą kandydata.
2.Zarzut: „ Ponadto w trakcie konferencji prasowej w Legnicy 18.03.2014 z udziałem Roberta Kwiatkowskiego w żaden sposób nie
zareagował, gdy grupka zaproszonych przez niego osób obrażała kandydata KKW Europa Plus Twój Ruch”. – Nigdy nie brałem
udziału w w/w konferencji, ponadto nigdy nie byłem obecny na żadnym briefingu R.Kwiatkowskiego w Legnicy gdyż nie byłem
jako przewodniczący o nich informowany. Komuś się chyba po nocach śnię, skoro widuje mnie w miejscach w, których mnie fizycznie nie ma. Co do grupy osób…. Nawet nie mam jak się odnieść do rzeczy wyimaginowanych.
3. Zarzut: „Dodatkowo rażąco wpływał na wizerunek partii, poprzez obrazoburcze przedstawianie lokalnych wydarzeń w swojej gazecie „Wolne Media Chocianów”, a obecnie „Wolne Media Polkowice”. Działania te wielokrotnie skutkowały przegranymi
procesami sądowymi”- Przede wszystkim warto byłoby najpierw zajrzeć do gazety gdyż jej nazwa to „ Wolna PRASA Polkowic”.
W tym temacie po prostu przedstawiam zaświadczenie o niekaralności i ze względu na szacunek do samego siebie pozostawię bez
komentarza. Napomnę tylko iż gdyby gazeta została przeczytana przez Państwa wiedzielibyście iż jako wydawnictwo oddaliśmy
Burmistrza Polkowic, Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczącego Powiatów Polskich ( doradcę prezydenta ds. samorządu) do
prokuratury oraz Wojewody za pobieranie nielegalnych wynagrodzeń, czynnie walcząc z korupcją polityczną co nie ma nic wspólnego z obrazoburstwem.Reasumując powyższe, po pierwsze w/w uchwała jest zaprzeczeniem słów przewodniczącego o tym iż w
wyniku kampanii nie zostały ścięte żadne polityczne głowy. Informacje i argumenty podniesione w uchwale są bzdurne, dziecinne
i wyssane z palca. Ponadto skoro partia staje dziś w obronie redakcji Wprost , absurdalnym jest plucie na moje wydawnictwo, które
jako pierwsze padło ofiarą poprzez nielegalne zabranie moich komputerów, o czym informowałem wszystkich Państwa. Partia
nie udzieliła żadnej pomocy w tej kwestii. Przesyłam w załączniku dokumentację korespondencyjną z ABW, CBA i prokuraturą,
które wszczęły postępowanie w tej kwestii uznając postawione przeze mnie funkcjonariuszom policji zarzuty za w pełni zasadne.
STOP OBŁUDZIE- pamiętamy jeszcze to hasło????W związku z tym iż jak widać Zarząd Krajowy w żaden sposób nie weryfikuje
zarzutów jakie stawia swoim działaczom, odwołuje członków bez żadnych merytorycznych podstaw, śmiem twierdzić iż wszyscy
członkowie Zarządu Krajowego głosujący za podjęciem tej uchwały winni być postawieni przed Sądem Koleżeńskim za działanie
na szkodę partii i jej struktur.
Skoro już zostałem obwiniony za porażkę w wyborach chciałbym zwrócić uwagę iż nasze „lokomotywy” nie uciągnęły wagonów do
PE, gdyż okazało się po wynikach osiągniętych w głosowaniu, że to zwykłe „ Parowozy na węgiel z muzeum poprzedniego systemu”. Osobiście z tej ekipy szkoda mi jedynie Marka Siwca, gdyż jest to wielce merytoryczna postać, mimo politycznego obciążenia
przeszłością. Pozwolę sobie zażartować iż do pełnego sukcesu wyborczego zabrakło nam: nie świętej pamięci Jaruzelskiego oraz
Kiszczaka. To jest Nowa Jakość polityki???
Januszu jeżeli dalej będziesz podejmował decyzję kierując się sprefabrykowanymi informacjami swoich najbliższych współpracowników, którzy jak widać myślą tylko o swoim interesie politycznym, i w wyniku tego usuwał ludzi najwierniejszych, zwłaszcza ideowo i programowo, ludzi działających czynnie realizując program, to zostaniesz sam jak palec w D. a później nastanie
Sienkiewiczowskie : CH. D. i kamieni kupa.
Z całego serca dziękuję wszystkim członkom tej partii, od których mogłem się wiele nauczyć, tym z którymi współpraca była przyjemnością. Dziękuję Wam! Was i chwil wartych zapamiętania nikt nie zdoła mi odebrać, nawet uchwałą Zarządu Krajowego.Wciąż
nie tak zły jak go obsmarowywują

Piotr Budzeń
Co stało się z partią po moim wyrzuceniu, widzieli Państwo w telewizji.Powyższy dokument został
przeze mnie przesłany do wszystkich działaczy tej partii w Polsce.
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…….powstała by nie klęczeć. Byśmy jako obywatele nie klękali przed bezradnością. Osobiście nie wierzymy w to, że system można
obalić, ale wierzymy, że można funkcjonować w już istniejącym , i drogą polityki wpływać na realizację celu. Naszym celem jest
zmiana realiów. Nie biorąc udziału w polityce bylibyśmy skazani na zrządzenie losu. Nie wiadomo kto będzie rządzić, czy będzie
na kogo głosować, czy nastanie władza zapewniająca rozwój. Trzeba tego przypilnować i poświęcić swój czas, zdrowie i nerwy.
Nie zmienimy całego kraju, ale to województwo możemy. Miasta, gminy, powiaty. Przechodząc ulicami Dolnego Śląska nie widać
tego, że mieszkamy w jednym z najbogatszych regionów w Polsce, i jednym z bogatszych w Europie. Nie trafiają do nas tłumaczenia
ideologiczne bądź zrzucanie odpowiedzialności na przeszłość. Teraz jest współczesność, a przed nami przyszłość, więc o niej powinniśmy myśleć. Nasz kraj, a w nim nasze województwo, potrzebuje czystego, nieskażonego rozwoju. Każdy pretendent na stanowisko prezydenta, burmistrza, starosty, radnego, prezesa bądź dyrektora placówki wydatkującej pieniądze publiczne powinien
przedstawić realny plan zagospodarowania danej placówki w kwestii użyteczności publicznej oraz w finansowej. Jest XXI wiek.
Należy prowadzić konsekwentną politykę na rzecz miast, gmin i ich mieszkańców. Podstawową zasadą demokracji jest wolność.
Wolność wypowiedzi, wolność poglądów, niezależność finansowa. Nakładając nam na grzbiety coraz to nowe koszty inwestycyjne
wmawiając że to dla naszego dobra. Naszymi pieniędzmi operują niewykwalifikowani ludzie. Władza ,ma być dla obywatela, a nie
obywatel dla władzy. Dość już tego pogwałcenia demokracji. Stanowiska państwowe powinny być zdobywane drogą kompetencji, a nie z politycznych przywilejów. Zasiadać na nich muszą ludzie wykwalifikowani, a nie koledzy burmistrzów, starostów, prezydentów, posłów. Miasta muszą tętnić życiem, młodych ludzi. Chcemy nawiązywać współpracę ekonomiczną w oparciu o strategię
rozwoju miast, z inwestorami najbardziej przychylnymi dla naszego regionu. Niektórzy powiedzą, że jesteśmy idealistami bądź
marzycielami. To dobrze. Nie boimy się krytyki gdyż właśnie na tym polega demokracja. Każdy ma prawo do swoich poglądów.
„ Odwaga do marzeń, jest siłą do walki”. Wierzymy, że można zmienić nasze wojewódtwo, dzięki ciężkiej pracy i pomysłom.
Podejmowanie decyzji i udzielanie odpowiedzi, wymaga refleksji, a tego brakuje obecnej władzy. Wiara w to, że może być lepiej jest
zawsze lepsza niż pewność tego, że jest źle. Bądźmy tym razem rozsądni. Przestańmy patrzeć na lewicę, prawicę, na wierzących i nie
wierzących, i razem zmieńmy nasz region. Każdy z nas kto myśli, że kształt naszego świata nie zależy od niego- myli się. Wszyscy
jesteśmy odpowiedzialni za to jak wyglądają nasze miasta, powiaty, województwo i wszyscy mamy szanse coś zrobić. Więc nie ma
co siedzieć, trzeba podjąć decyzje, poczuć się odpowiedzialnym za stan faktyczny i razem ręka w rękę wziąć się do roboty. Powstaliśmy , by odpolitycznić decyzje dotyczące województwa na rzecz zdrowego rozsądku, po to, by Dolnoślązacy mogli decydować o
swoim losie, by nie musieli być zdani na partyjne wizje dotyczące „naszego” województwa. Dolnego Śląska. Kierunkiem naszych
wspólnych działań jest dążenie do edukacji i udzielania informacji w dziedzinie polityki samorządu, samostanowienia o swoim
losie, wartości demokratycznych jakimi powinni się kierować obywatele przy wyborze działaczy politycznych. Polityk to reprezentant stanowiska podatników, a nie partyjny despota realizujący linię własnej partii czy też linię swojego prywatnego interesu.
Być politykiem to prawdziwie służyć.
„Rura kanalizacyjna czy chodnik nie ma koloru partyjnego– inwestycje finansowane z pieniędzy publicznych mają być celowe,
rozsądne, pożyteczne dla podatnika i solidnie wykonane. ”
Na tym polegać powinno sprawowanie funkcji samorządowych.
Postanowiliśmy więc wspólnie stworzyć formację, do której współtworzenia zapraszamy:
stowarzyszenia, fundacje, komitety obywatelskie, organizacje społeczne. Wszystkich, dla których ZDROWY ROZSĄDEK jest
kierunkiem życia nie tylko na dziś, lecz zwłaszcza na przyszłość.Najważniejszym krokiem w kierunku zmiany jest uświadomienie
sobie gdzie i w jakim jesteśmy miejscu?
Uwolnijmy przeszłość – odkryjmy ograniczające nas przekonania poprzez obserwacje ich skutków.
Piotr Budzeń
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Dookoła jeziora Bajkał.
Ludzka podróż po dzikiej krainie.
Michał zaprosił mnie na swoją prezentację z pieszej podróży dookoła jeziora
Bajkał. Podróżował już ze swoją kobietą
pieszo dookoła Polski rozsławiając Polkowice w całym kraju, a tym razem okrążyli
największe i najgłębsze naturalne jezioro
na ziemi. Na początek kilka informacji.
Bajkał, to jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, w Syberii Wschodniej,
najgłębsze na Ziemi, położone w rowie
tektonicznym, będącym początkowym
stadium tworzenia się nowego oceanu,
na wysokości 456 m n.p.m. Dno jeziora
na głębokości 1165 m p.p.m. (największa kryptodepresja na świecie). Otoczone górami wysokości powyżej 2500 m
n.p.m. Powierzchnia 31,5 tys. km2 (w tym 27 wysp, największa Olchon - 730 km2). Długość 670 km,
szerokość do 73,5 km. Średnia głębokość 730
m, maksymalna 1620 m. Pojemność 23 tys. km3
(20% światowych zasobów wód słodkich na
świecie).
Przyjmuje się, że Bajkał jest jednym z najstarszych jezior na Ziemi, mającym ok. 25 mln lat.
Temperatura wód powierzchniowych do ok.
12°C, przy brzegach ok. 20°C.
Poniżej
250-300 m panuje stała temperatura ok. 3,5°C.
Zamarza od stycznia do kwietnia, tworząc pokrywę lodową grubości ok. 1 m. Woda bardzo
przezroczysta (do 40 m), bogata w tlen, słabo
mineralizowana, jej poziom wykazuje niewielkie wahania od 0,8 do 1,4 m. Do Bajkału uchodzi 336 rzek, m.in. Selenga, Barguzin, Górna
Angara, a wypływa Angara. W wodach Bajkału
żyje ponad 1200 gatunków zwierząt i ok. 600
gatunków roślin, w tym ok. 75%
endemicznych (gąbka, omul, foka
bajkalska, gołomianka, kiełże, wirki). Część jeziora objęta jest ochroną i wchodzi w skład Rezerwatów
Barguzińskiego i Bajkalskiego.
Oto jedno z ostatnich miejsc na
ziemi gdzie można zobaczyć i poczuć pierwotność natury, świat w
którym powstał nasz gatunek, to
miejsce gdzie można zrozumieć jak
mali i bezbronni jesteśmy wobec
natury.
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Michał pokazał mnie i Polkowiczanom, nie tylko piękno natury lecz również piękno ludzi żyjących
nad Bajkałem. Pokazał wszystkie oblicza tego rejonu, naturę, niebezpieczeństwa, piękno i metafizyczny urok tego miejsca. Jak twierdzi najpiękniejszym czego człowiek może zaznać podczas podróży są inni ludzie. Ludzie nie skupieni na tym by mieć, lecz na tym by być. Nie mając nic są w stanie
oddać wszystko. Czy potrafimy tak żyć? Zdjęcia i film, który zaprezentował Michał, w pełni oddaje
trudy tej wyprawy, do miejsca gdzie człowiek może liczyć tylko na siebie. Wędrując setki kilometrów
po dziczy człowiek uświadamia sobie jaki jest mały, bezbronny. Podczas takiej wyprawy potrafi się
odczuć jedność duchową ze swoim jestestwem. Odnaleźć niczym nie zmącony spokój, zapominając
o podatkach, telewizji, aferach, złych ludziach. Czy tam jest jak w raju? Niekoniecznie. Na codzień
borykać się musiał z dzikimi niedźwiedziami, plagą oszalałych owadów, kłusownikami, ostrymi kamienistymi zboczami, temperaturą, głodem i innymi niedogodnościami. Co noc przed snem trzeba
było wciągnąć plecaki na
drzewa by nie dobrały się
do nich niedźwiedzie czy
szarańcze,które były w
stanie przegryźć plecak.
Woda w bajkale jest lodowata, więc i kąpiel nie
należała do przyjemnych.
Mimo to udało się ukończyć tę podróż szczęśliwie. Nie jestem w stanie
oddać nawet 10 % tego
co przekazał nam Michał
na prezentacji dlatego
serdecznie zapraszam
Państwa na spotkania
z naszym miejscowym
Globtroterem promującym Polkowice z tej lepszej strony. Pójdźcie, a
poczujecie się jakbyście
wędrowali z nimi.

Wolna

Prasa Polkowic
Bo co wolno wojewodzie to nie tobie.....
psie i kocie.

NOWY DOM BURMISTRZA

DOM PRZEWODNICZĄCEGO RADY
(jak w domu tako i w pracy)

14

15
Dom letniskowy burmistrza i przewodniczącego rady
w Tarnawie Jeziernej ( po pół wg. oświadczeń majątkowych)

DOM BEZDOMNYCH KOTÓW I PSÓW
(zwany schroniskiem w Polkowicach)

Wolna

Prasa Polkowic

ZEBRANIE POrozumienia
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KOMITET HONOROWY ? BURMISTRZA I STAROSTY
POLKOWIC
KSIĄDZ PRAŁAT DR LUDWIG KOŚMIDER
KSIĄDZ PRAŁAT MARIAN KOPKO
DR HERBERT WIRTH- PREZES ZARZĄDU KGHM
WŁODZIMIERZ BRODA- PRZEWODNICZĄCY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
NSZZ SOLIDARNOŚĆ
DR N. MED.. ANDRZEJ HAP- DYREKTOR POGOTOWIA RATUNKOWEGO W LEGNICY
MARIUSZ GNYCH – PREZES CCC FACTORY W POLKOWICACH
JAN MIELNICZUK- DYREKTOR SANEPID POLKOWICE
INSPEKTOR WITOLD TRZMIELEWSKI – KOMENDANT POWIATOWY KOMISARIATU POLICJI W POLKOWICACH
DOROTA GNYCH- ( JUŻ NIE PRACUJE PANI DOROTA W WYDZIALE NIERUCHOMOŚCI???)DYREKTOR GIMNAZJUM NR 2 W POLKOWICACH
MIROSŁAW SIENKIEWICZ – KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH
PAWEŁ WECHTA – PREZES KS POLKOWICE
ROBERT ADAMCZYK- PREZES TBS POLKOWIC( SZKODA ŻE PO-PARCIA NIE UDZIELIŁA
SAMA SYLWIA STAŃCZYSZYN, nie byłoby mądrzej ale BYŁOBY ŚMIESZNIEJ)
Pozostałych dotujecie lub zatrudniacie więc nawet nie będę komentował.
Mam kilka pytań do komitetu:
1. Czy POlicja, straż miejska, księża, straż pożarna, SANEPID, nie powinny być aPOlityczne i
nie brać czynnego udziału w kampaniach wyborczych? Jako POdatnik i katolik sobie tego nie życzę!
2.
KGHM, CCC, Mc Donalds- mogą stracić klientów, poprzez ich sympatie czy antypatie
PO-lityczne. Ja osobiście będę kupował w restauracji innej niż inna od wszystkich, bo Emila S.
Wiesława W i Marka T. sponsorował nie będę.
3. POgotowie ratunkowe ( i to nie wiadomo czemu z Legnicy, co ma piernik do wiatraka? )- PO
nich nawet nie dzwonię jak mi się coś stanie, bo jak oni za PDMP to dajcie sPOkój ;p
Kiężom POlecam rachunek sumienia, a służbom publicznym utrzymywanym przez Wszystkich
PO-datników, (nie koniecznie głosujących na tych Panów)refleksję.
Kustoszowi Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, życzę by Matka Boska okazała się
naprawdę łaskawa.

Ludzie kultury i ludzie sztuki
Posłowie i posłanki oraz ludzie nauki
Padają na kolana od wieczora do rana
Hańba taka nigdy nie zostanie zmazana
Pajęcze powiązania oplatają całe ciało
Czy możesz mi powiedzieć, że się stało za mało
Rak, rak, rak pożera całe stado
Brudne, chore ciało pod wyjściowym mundurkiem.
Autor: Kazik Staszewski.

Wolna

Prasa Polkowic
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Jeżeli będę mówił nie na temat to znaczy, że nie dosłyszałem pytania.
nie szkodzi ,
ważne, żebyśmy my słyszeli.
Kiedy pytam idiotę o to czy jest idiotą- odpowiedź jest z góry ustalona dlatego istotna jest tak naprawdę tylko forma pytania. Dziś będę pisał o formie. Ty będziesz czytać o formie. Forma jest istotna. Kiedy zawiniesz buraka w sreberko aluminiowe nijak nie stanie się meteorytem intelektualnych
przestworzy. Może się jedynie zapocić na śmierć przez brak powietrza w sreberku. I tyle. Próby formowania swojej przestrzeni, tej która nas otacza lub przytłacza, jest z góry nieistotna. Każdy burak,
nawet skrupulatnie formowany zawsze pozostanie burakiem. Ewentualnie zmieni lekko kształt lub
postać, w zależności od siły nacisków. Mówiąc o mentalności ogólnie to „ Orzeł tyle że dostał koronę , korona zdobi komunę.” Dół okrutny. Załamanie. Czy można myśleć o materii jak o ludzkiej mądrości? Tak bo ludzie też się nie zmieniają. Mogą przez jakiś czas udawać kogoś innego zmieniając
kształt jak materia, żyć wbrew swoim cechom charakteru, opanowując samych siebie, ale prędzej niż
później wracamy do punktu wyjścia. Ego, super ego ale też do prostego id. Dlaczego mówię o formie? Forma ma kształtować, zmieniać, tworzyć- dlatego jest tak bardzo istotna. Bez kształtu nadawanego przez formę nowe twory są starymi tworami, potworami stagnacji, duchem PRL-u. Żadna
treść bez odpowiedniej formy nie zostanie zaakceptowana przez nasze zmysły. Estetyka. Rozmemłany burak to zawsze rozmemłany burak. Dość już mam czerwonych warzyw, dla których pomysły i
perspektywy są produktem deficytowym, żeby nie powiedzieć całkowicie nieosiągalnym. To nic ,że
nie ma torów. To nic, że pociąg jest zepsuty i nie chce jechać. To nic! Mamy rozwiązanie: sprzedajmy
pociąg, pijmy, jedzmy, rządźmy… i niech się nam wydaje, że jedziemy dalej!!
Zadam pytanie, bo kto pyta nie błądzi. Czy wy nas macie za idiotów? Czy forma tego pytania jest
odpowiednia? Forma wygląda tak: Brak szacunku do ludzi, przemoc, kłamstwa, złodziejstwo i brak
jakichkolwiek oznak skruchy- Wysoka Jaśniejąca Nam Nieomylna Władzo: jak widać ogólnie idzie
wam dobrze podczas wojny z narodem.
Moje drugie pytanie do was obłożone jest poetycką formą, gdyż zacytuję jednego z polskich
pisarzy, którego forma pytań jest prosta i szczera, a zarazem subtelna i estetyczna:
„ Coście skurwysyny uczynili z tą krainą?” Odpowiedzcie sobie w duchu nie-świętym na te pytania
gdyż zbliża się czas spowiedzi. Czas żalu za grzechy i czas pokuty….

Ludzie iddźcie na wybory, bo od tego zależy wasza przyszłość.
Ty nie pódziesz. Dla nich lepiej.
Oni pójdą i zagłosują sami na siebie.

i dlatego do dziś rządzą......
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Obywatelki i obywatele
Polkowickiej Rzeczypospolitej
Ludowej!
Oto nadeszła chwila ciężkiej próby
i chwili tej musimy sprostać.
Zwracam się dziś do Was jako pisarz, dziennikarz
i jako szef wszystkich szefów przez małe sz.
Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej.
Gmina nasza i powiat znalazł się nad przepaścią.
Dorobek wielu pokoleń, wzniesiony z popiołów
polski dom ulega ruinie. Struktury przestają działać. Gasnącej gospodarce zadawane są codziennie
nowe ciosy. Warunki życia przytłaczają ludzi coraz
większym ciężarem. Przez każdy zakład pracy, przez
wiele polskich domów, przebiegają linie bolesnych
podziałów. Atmosfera niekończących się konfliktów,
nieporozumień, nienawiści - sieje spustoszenie psychiczne, kaleczy tradycje tolerancji. Strajki, gazety, portale internetowe, gotowość strajkowa, akcje protestacyjne stały się normą. Wciąga się do nich
nawet szkolną młodzież , starsze babcie, i ekstremistów z Łodzi.=) Wczoraj wieczorem wiele budynków publicznych było okupowanych. Padają wezwania do rozprawy z „czerwonymi i wszystkimi
innymi co się sprzedali”, z ludźmi o fałszywych poglądach. Mnożą się wypadki terroru, pogróżek i
samosądów moralnych, a także bezpośredniej przemocy.
Szeroko rozlewa się po okolicy fala zuchwałych przestępstw, napadów i włamań. Rosną milionowe
fortuny rekinów podziemia gospodarczego i zagłębia śmieciowego. Chaos i demoralizacja przybrały rozmiary klęski. Naród osiągnął granice wytrzymałości psychicznej. Wielu ludzi ogarnia rozpacz.
Już nie dni, lecz godziny przybliżają ogólnopowiatową katastrofę. Uczciwość wymaga, aby postawić
pytanie: Czy musiało do tego dojść? Obejmując urząd prezesa kontroli wszystkich prezesów, wierzyłem, że potrafimy się podźwignąć. Czy zrobiliśmy więc wszystko, aby zatrzymać spiralę kryzysu?
Historia oceni nasze działania. Nie obeszło się bez potknięć. Wyciągamy z nich wnioski. Przede
wszystkim jednak minione miesiące były dla Wolnej Prasy czasem pracowitym, borykaniem się z
ogromnymi trudnościami. Niestety - gospodarkę narodową uczyniono areną walki politycznej. Rozmyślne torpedowanie opozycyjnych poczynań sprawiło, że efekty są niewspółmierne do włożonego
wysiłku, do naszych zamierzeń. Nie można odmówić nam dobrej woli, umiaru, cierpliwości. Czasem
było jej może aż zbyt wiele. Inicjatywa wielkiego porozumienia tych co się porozumieli, zyskała poparcie milionów Polaków.
Te nadzieje obecnie zawiodły. Przy wspólnym stole zabrakło kierownictwa i członków innych
komitetów .Kłamstwa, obrady odsłoniły bez reszty prawdziwe zamiary ich przywódczych kręgów.
Zamiary te potwierdza w skali masowej codzienna praktyka, narastająca agresywność ekstremistów,
jawne dążenie do całkowitego rozbioru polskiej państwowości. Czas by to co do ludu należy i od
ludu się bierze było traktowane z szacunkiem.
Odezwę tę do narodu puentuję pieśnią patriotyczną, Towarzysze i Towarzyszki:

„Jeszcze Polska nie zginęła, póki głosujemy”.
Obywatele. Pójdźcie na wybory.

Wolna

Prasa Polkowic
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Moje propozycje kandydatów na nadchodzące wybory w Polkowicach.
Postaram się po krótce uzasadnić mój wybór.
( ocena kandydatów jest obietywna, pomimo iż jedna z kandydatek jest moją dziewczyną. Są to w większości ludzie ,którzy zdecydowali się startować po rozmowach ze mną. Poniższsi kandydaci będą reprezentować Państwa interes, nie swój. Każdy z poniższych kandydatów w rozmowach ze mną stwierdził, sam z siebie, że
funkcja radnego powinna być nieodpłatna, bo ma być to misja a nie sposób zarobkowania. Większość z tych osób zadeklarowała się przekazywać diety na wskazane
przeze mnie cele charytatywne.)

Andrzej Pilimon, kandydat na burmistrza i do rady powiatu, Wolny Powiat Polkowicki.
Andrzeja do startowania, w zasadzie namówiłem ja, gdyż nie poważnym z mojej strony byłoby prosić Was o zmianę jaśniejącego nam burmistrza Wiesława W., nie dając Państwu kandydata który by go zastąpił. Andrzej jest vice-burmistrzem Żagania, ma doświadczenie i jako jedyny kandydat nigdy nie wstydził się Wolnej Prasy. Od początku znajomości spotykaliśmy
się w konspiracji, by Emil się nie dowiedział. Andrzej obiecał, że będzie realizował wizję Polkowic o jaką dla Państwa walczę
i słowa będzie musiał dotrzymać, bo po owocach pracy nas poznacie, nie po słowach. Andrzej nie jest idealny, bo nikt taki
nie jest. Ma swoje wady, lecz jego wady w porównaniu do nam Jaśniejących Wiesława, Marka i Emila są żadne, lub znikome.
Ufam ci Andrzeju, więc mnie nie zawiedź. Ps. dla kawału, i humoreski też zrobiliśmy Andrzejowi
zdjęcie jak podpisuje dokumenty, żeby się Wiesiek z Emilem nie czuli lepsi =)
PS. Życzę również powodzenia Panu Wojtkowi Marciniakowi i Panu Wojtkowi Fenrichowi.
Każdy wróg obecnej władzy jest przyjacielem mieszkańców.

Michał Gontaszewski, lista
DPL 2014, okręg wyborczy
(Emilianowo) ul. 11- lutego!

Anna Olechno, Wolny Powiat
Polkowicki. okręg 14 ( Hubala)

Michał jest osobą wyjątkową. Jest inteligentny, ucziwy i przedkłada wartości
materialne nad duchowe.To wspaniała
alternatywa dla mieszkańców mojego
osiedla, od niemal 20 lat reprezentowanych przez Emiliana S. Głosujcie na
Michała, osobiście za niego zaręczam!

Ania jest kobietą zaradną, która musiała
sprostać nie jednej przeciwności losu.
Jest inteligentna, odważna i wrażliwa. Nie
zapomni o mieszkańcach i będzie walczyć o ich prawa, a przecież o to właśnie
chodzi. Zaufajcie mi i wybierzcie ją.

Robert Czajka, Wolny Powiat
Polkowicki, okręg 1
(bocianowo)

Olga Łysiak,Wolny Powiat Polkowicki, okręg 6 (ciżmarowo).

Olga Jest osobą uczciwą, wrażliwą i kreatywną. Zaprojektowała nowy logotyp
Robert jest odważny i stabilny w swoOsiedla Sienkiewicza, zdobywając w tym
ich poglądach.Wie o jakie Polkowice
roku główną nagrodę, w konkursie organiwalczy i nie robi tego dla siebie lecz
zowanym przez Urząd Miasta . Jako radna
dla mieszkańców. jest zaangażowany i
chciałaby reprezentować interes i poglądy
szczery. Będzie o wiele lepszym
mieszkańców, a nie jak czyniono do tej pory głosować autorytarradnym niż Stasia, bez wątpliwości.
Andrzej Gwarda. Wolny Powiat nie z własną wolą. Na sercu leży jej wybudowanie schroniska dla
zwierząt, gdyż jedno uratowane życie, zmienia losy świata.
Polkowicki, okręg 17
Andrzej jest młody i dynamiczny. Ma
wiele pomysłów, dobrych pomysłów. Jest
uczciwy i będzie dobrym radnym. Musimy postawić na ludzi młodych bo oni są
gwarancją rozwoju. Im zależy.

Wojciech Bernat, Wolny Powiat
Polkowicki, okręg 8

Wojtek ma wiele kreatywnych pomysłów.
Analizuje fakty, komparatystycznie buduje swoje pomysły. Chce by w Polkowicach
żyło się „ taniej” i jest zadeklarowanym
przeciwnikiem obecnej polityki
podatkowej miasta.

Kasper Krzysztofik, Wolny
Powiat Polkowicki, okręg 2

Kaspra poznałem przy zgłaszaniu list
wyborczych. To młody, inteligentny i
uczciwy chłopak. Wiele musi się nauczyć, lecz chce to robić. Jest kreatywny
i będzie świetnym zamiennikiem pana
Blocha. Uczciwym i kreatywnym.

Leszek Jasica, RadaPowiatu,
Wolny Powiat Polkowicki, nr. 3

Leszka znam od 4 lat. Nigdy się na nim nie
zawiodłem. Nieugięty, lojalny, inteligentny
i zaangażowany w zmienianie Polkowic.
Wosjkowy, dziennikarz, specjalista w
dziedzinie transportu i komunikacji. Będzie świetnym radym powiatu- zaręczam.
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BAJKA O KRÓLU I JEGO WŁOŚCIACH

ROZDZIAŁ PIERWSZY
ZAMEK
Króla mamy Emiliana. Król

ROZDZIAŁ DRUGI.
ROZDZIAŁ TRZECI
POLKOWICKIE WŁOŚCI ODEZWA KRÓLA JEGO
KRÓLA JEGO MOŚCI MOŚCI

po lewej ma bociana.

Polkowice to są włości Emi- Hej tępaki i kołacze Wiesiek

A po prawej na haczyka zło- liana Króla mości.
wił kiedyś w-wabika.

znów na urząd skacze.

Tu na włościach jego mości. A jak wskoczy to pokaże jakie

Zaś do stopy lewej króla, Jola Nic powiedzieć dziś nie

macie smutne twarze.

Wu się mocno wtula.

można.

To jest wafel Emiliana co was

Prawa stopa. STOP. Zajęta.

Bo straszliwa kara czeka

rzuci na kolana.

Stefek C. ją opałętał

Na gadającego człeka.

Taki oto wilk z Emila on do

Biega cmoka i całuje. Stopy tejCzesio pyta: po co robisz te wszystkich się przymila .
nie odstępuje.

dożynki i pikniki?

A w kolejce do łask króla już Zbierasz punkty i wyniki.
Mariola w takt się buja.

Robi wszystko i jest wszędzie bo
on chce być na urzędzie.

Wiesio na: to dość krytyki. Więcej nic nie umie robić a na

Za nią buja się Mareczek, ten Wnet usłyszał to nasz Król. życie trza zarobić.
z powiatu wszyscy wiecie.

Powstał z tronu.

A król mówi: zróbcie rządek Jest przy Czesiu.

Wiec opluwa i kantuje, ludziom
cuda obiecuje.

W końcu zrobię tu porządek. Ty mnie proszę obroń Wie- I choć nie jest jak nasz Tusk
I tak robi już ćwierć wieku

siu.

Oddasz na nich głos człowie- No i Wiesio jak to sługa.

kłamstwo płynie z jego ust.
Ten to facet ma zasady wszyst-

ku?

Choć Murgrabia pana wło- kie łamie nie ma rady.

Byś w kolejkach do lekarza

ści

Wiesiek, Emil klik i klak to jest

nogi, uszy, nos odmrażał.

Krzyczy z dala:

polityczny flak.

I za śmieci słono płacił.

Porachować Czesia kości.

Ta kiełbasa jest zielona, jak ją

Emil musi się bogacić.

Czesio żegna się z posadą.

łykniesz się przekonasz.

Bo rodzina jest na swoim.

Zaraz mu na chatę wjadą.

Że znów z ludzi dziś zakpili i w

Wszyscy cali, wszyscy zdrowi. Żonę z pracy wyrzucili.

balona ich zrobili.

A ty człeku zniesmaczony

Tak porządek z nim zrobili. Bo do prawdy to jest to, oni to

i do granic upodlony

I tak twardogłowy Król.

Słuchaj wszak obywatelko !

Trzyma ręką miodny ul.

Słuchaj wszak obywatelu !

Myślisz: w zgodzie wszyscy

ROZDZIAŁ CZWARTY.
OBIETNICE WYBORCZE

Ich jest kilku a was wielu.

żyją.

Emilianie, Królu mości zagro-

Wiec odmieńcie swoje losy

Król pozwoli to wypiją.

żone są twe włości.

Nie oddajcie na nich głosu.

Biedny Czesio był przy

Wilcy w stada się zebrali i

Teraz więc pokażcie klasę,

władzy.

panują przejąć wszystkie włości

dajcie kopa tej hałastrze.

Palnął słówko, wszystko

Króla jego mości.

Teraz wy decydujecie

stracił.

Więc do zamku Hyżo tędy po-

kto do gminy kto w powiecie. Żonę z pracy wyrzucili.

jest samo Zło.

zamykać już urzędy.

Los swój w dłoniach znów

Syna w szkole udupili.

dzierżycie

I eksmisja wszystkich czeka. Kłaniam Królu się nieskromnie.

Miejskiej Straży szefa do mnie.

czy go wreszcie odmienicie? A król śmieje się z daleka.

Gdzie masz ludzi? Nie wybrzy-

Czy w niedoli żyć znów chce- Pointa z tego płynie taka.

dzaj i gazety mi przechwycaj.

cie

Król nie chodzi do biedaka. Ich ulotki do śmietnika. Wszę-

i być nikim w tym powiecie? Wpada raz na cztery lata.

dzie tu ma być panika.

Wiec podnieście swoją skroń iDa długopis biedakowi.

I na słupach nic ma nie być,

długopis chwyćcie w dłoń

Dwa foldery też przekaże .

wszystko zedrzeć I do śmieci.

i niech ręka wam nie zadrga- Kandydata na nich wskaże Jak wywiążesz się z zadania, to
nie podziękujcie państwu

To oblicze Króla tego.

ładnie!

Bo dla niego ważna przecie Za poczciwą swoja twarz chatę

Niech do urny każdy biegnie tylko kasa jest na świecie.
i odmieni los swój pewnie!

nagroda murowana.
już ode mnie masz.

Wołać mi Murgrabię Wiesia,
mego funfla i kolesia.
Niech tu pędem do mnie
człapie. Ma wziąć plany oraz
mapę.
Doskonały mamy plan. Król
wymyślił go dziś sam.
Pisz po pierwsze:
Wymienimy im liczniki
I się złapią na haczyki.
Niech imprezę w kratę mają.
I za Szkotów przebierają.
Pisz po drugie:
Niechaj zrobią turniej w lotki.
Wiesio znów rozsieje plotki.
Trawę farbą malujemy.
No i drzewa im przytniemy.
Pisz po trzecie: Tak
Dla seniorów dam badania.
Ale tylko do śniadania.
I niech dzwonią do potęgi.
Bo telefon wciąż zajęty.
Pisz po czwarte:
Do cholery .
Głosy mam mieć 204.
Tak głosować mają na mnie .
Bo ja kłamać umiem ładnie .
Pisz po piąte:
Bo gdy głosów parę braknie.
To mi Wiesio kilka skradnie.
Zrobi to przepięknie tak ?
Jak Andrzejek z PCA.
Puenta
Wszystkim coś na obiecuje.
Tu okłamie, tam opluje.
I w tym wszystkim nic nie
robi.
Bo już kasy się dorobił.
I od babci i od dziadków.
To za kasę z ich podatków.
I dorzucę tę za śmieci.
Tak promocję muszą zlecić.
Bo tak w majestacie prawa.
Król se robi z ludzi wała.
Żadne Sądy żadne Katy .
Nie posadzą go za kraty.
Bo on kroi z głową w chmurach.
Pięknie się po mieście buja.
I za mieszkańców pieniądze
Wybory sobie urządzi.

ROZDZIAŁ PIĄTY
DO BRONI
W zamku larum już panuje.
Król szabelką wymachuje.
Tak dodawać chce otuchy.
Słychać krzyk: do boju zuchy.
Jak twe ludy mój Murgrabio?
Czy z pospólstwem sobie
radzą?
Ma rozumieć się mój Panie.
Z lewej flanki Stasia stanie.
Stefan zajmie prawą flankę .
I się schowa za firankę.
Stamtąd ponoć lepiej widzi.
Jak się schował, niech się
wstydzi.
Mój Murgrabio jak tam
desant?
Jakie plany, skąd nasz atak?
Masz ulotki, materiały?
A czy tekst jest dość plugawy? Nic nie pękaj królu mój.
Tekścik będzie w oczy kłuł.
Czy jest dobrze posolony?
Czy wróg będzie wykończony?Kto w obwodach stacjonuje?Kto nam tyłków znów
pilnuje?Psełdonima podaj
tego .Co pilnuje Króla swego.
To nie jaki Gązo Te
Co starostą zowie się.
Czy jest wierny ,czy oddany?
Czy on pójdzie w tarabany?
Czy on odda życie swoje
Żeby król miał swe pokoje
I plantacje oraz włości,
By rujnować mógł w miłości?
Wszystko panie jest gotowe.
Jak coś spaprze to go w głowę.
Mój Murgrabio, o Wiesławie .
W tobie mam oparcie stałe.
Więc ci oddam włości skrawek.
Byś burmistrzem był w rękawie.
Uspokoił Wiesio króla.
I na stołku znów się buja.
Już szykuje chytry plan .
Lecz opowie o nim sam .
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KTO I JAK CHCIAŁ UTOPIĆ EMILIANA S.?
Często nurtują mnie pytania dotyczące procesu Pana Emiliana S. Nie
śmiem powątpiewać w wyrok sądu uniewinniający Pana Emiliana, lecz
tkwią w tej sprawie zagadki.Czytałem wiele artykułów na temat uniewinnienia eksburmistrza, lecz niektóre aspekty pozostają dla mnie
zagadką.
„Wrocławska Prokuratura Okręgowa zarzucała mu korupcję na ogromną skalę. Akt oskarżenia wymieniał 15 zarzutów dotyczących żądania i
przyjmowania łapówek w zamian za korzystne decyzje przy przetargach
na gminne inwestycje w latach 1998-2004. Łącznie do kieszeni eksburmistrza miało trafić ponad milion złotych. Prawie połowa tej sumy to
wartość domu, który burmistrzowi wybudował lokalny przedsiębiorca.
Budynek postawiony za sumę na granicy kosztów śledczy z Wrocławia
potraktowali jako łapówkę przyjętą w zamian za przychylne potraktowanie wykonawcy przy gminnych inwestycjach(...)
Na wizerunku S. też pojawiła się rysa. Przekroczył uprawnienia, gdy
między burmistrzem a Michałem R., który budował mu dom, doszło
do sporu, kto ma uregulować należność za piec do centralnego ogrzewania. Stańczyszyn polecił swojej podwładnej, by wstrzymała płatności
dla firmy R. za wykonane dla gminy usługi. Sąd uznał winę eksburmistrza w tym zakresie, ale przez wzgląd na jego nieposzlakowaną opinię
warunkowo umorzył postępowanie. Wyrok jest nieprawomocny. (....)
http://dolnoslaskie.naszemiasto.pl/artykul/polkowice-emilianstanczyszyn-oczyszczony-z-zarzutow,1135741,t,id.html
Co mnie nurtuje?
1. Kto w końcu wziął te łapówki? Wacław K?Komu dali jak nikt nie
wziął?
2. Dlaczego to nie Emilian S. doniósł do prokuratury na tych co dawali
tylko Ci co dawali donieśli do prokuratury na Emiliana S.?
3. Dlaczego wstrzymywano pieniądze z Urzędu za publiczne przetargi
w związku z prywatą budowlaną domu Pana Emiliana?
4. Kto ostatecznie zapłacił za piec Pana Emiliana i czy ciepło w domu na
zimę? =)
Mamy nadzieję, że dowiemy się wszystkiego z zapowiedzianej przez
Pana Emiliana książki, na którą czeka cała redakcja i pół Polski.
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EKO

LOGICZNY!

IDĄC NA WYBORY
NIE ZAPOMNIJ WYRZUCIĆ ŚMIECI
!!!!!!!!!!!!!!!!!!

