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„LESZCZYŃSKIEGO UNIEWINNIŁ SĄD, CZY ZROBI TO SAMO
BÓG?”
Mówią, że coraz więcej łazi po
ulicach i zasiada na przykład w
radach miejskich „przestępców” i ludzi dwulicowych. Jest
to, jak nie trudno zauważyć
poniekąd wina „zawisłych”
sądów i zależnych od władzy
politycznej danego okręgu
prokuratorów czy policji.., o
straży miejskiej nie wspomnę.
System nadal funkcjonuje doskonale, choć ostatnio po minie sędziego z Lubina dało się
zauważyć iskierkę

nadziei na zmiany w kierunku
uczciwości osądów.
Dwie historie, dwie płci, dwie
różne postacie naszej dość
biednej gminy Chocianów. Ta
ZWYKŁA, normalna i uczciwa mieszkanka naszej gminy
Małgorzata. I ten drugi, niezwykły, prawie święty, a przede
wszystkim polityczny radny
Krzysztof.
Pani Małgorzata za kliknięcie
lajka na facebooku w czasie
kampanii
wyborczej(ciszy),
pod fotograﬁą KKB, została
prawie natychmiast ukarana
przez lubiński sąd grzywną
w wysokości 400 zł. Pani Gosia nie miała nawet obrońcy z
urzędu, nie wspominając już o
tym, że sama do końca nie wierzyła w takie CUDA wymiaru
sprawiedliwości. Cuda jak widać zdarzają się….., a w sądzie
lubińskim nad wyraz często….
Krzysztof „cwaniaczek” polityczny, który wyraźnie już
wskoczył w trybiki systemu i
korzysta z niego ile wlezie…,
został zgodnie z dominującą
„zasadą” lubińskich sędziów
uniewinniony, bo co? Bo zna
byłego systemowego ORMO
–wca z Chocianowa, a może
nawet barona Raczyńskiego.
Nie wierzę aby pismo które
wysłano do sądu na zapytanie
sądu było dziełem przypadku.
Ale jak miał były członek PZPR
nie pomóc „uczciwemu” koledze Krzysztofowi. I pomógł, a
jakże, a Krzysiu tak się cieszył
z uniewinnienia, aż myślałem,
że oddechem się swoim zabije,

KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI
Potulny,wyciszony,
przesadnie
grzeczny z wielką prośbą do sędziego: »Uniewinnienia zaprawdę
pragnę...«

, podczas notabene rozmowy z kimś przez telefon.
Jak widzimy sprawiedliwość sprawiedliwością,
ale do sądu w Lubinie trzeba się wybierać jak w ﬁlmie „Sami Swoi” z co najmniej „dwoma granatami”
lub chociaż z koneksjami
politycznymi. Czym wyżej
tym lepiej… Ale czy bóg
Leszyńskiego wybaczy mu
takie zagrywki, bo mój Bóg
na pewno nie zerka na taki-

-ch cwaniaczków z wyrozumiałością.
Prywatnie dziwię się, że
sędzia nie ukarał Krzysztofa
za ten ekstremalny wyczyn
wyborczy, który faktycznie
miałmiejsce w trakcie kampanii wyborczej ,tej w której
gościu z Zacisza startował
do rady a przy okazji promował również na swoim
banerze obecnego burmistrza Franciszka. Chyba,
że faktycznie umieszczanie
swojej facjaty na balkonie
sąsiada tuż nad Lokalem
Wyborczym nie miało żadnego znaczenia. Moim
zdaniem miało to jednak
bezpośredni wpływ na ostatnie wybory do samorządu
lokalnego. Również w tamtym
rejonie głosuję, a gdy szedłem
do urny wyborczej zwróciłem
na ten kontrowersyjny baner
szczególną uwagę i oddałem
po tych manipulacjach banero-

Mój Bóg
nie WYBACZA
!!!

-wych swój głos na Leszczyńskiego, jeżeli chodzi o
radę gminy Chocianów, a na
Skibickiego na fotel burmistrza. Czuję się zmanipulowany i okradziony z czystej
świadomości wyborczej. Jak
widać Leszczyński i Skibicki
to takie rezolutne chłopaczki
z socjalistycznej piaskownicy i zwolennicy „najgorszego” prezydenta pod niebem
Polski od niepamiętnego
czasu -Bronisława Komorowskiego…, więc chyba nie
powinniśmy się dziwić.
Zalecam w takim razie przyszłym
kandydatom
w
jakichkolwiek
wyborach
wypróbowania
„systemu
Leszczyńskiego”, bo co
tam wam sąd może zrobić.
Nawet gdy przyłoży wam
grzywną to jak to się będzie
miało do diet i kasy budżetowej. Nijak. Warto moi mili
oszukiwać w wyborach, taki
„wyrok” wydał ostatnio w
Lubinie sędzia stwierdzając
: Bazyl NIC SIĘ NIE STAŁO!
Uniewinniony
cwaniaczek
Krzysiu ma tym samym
szansę zająć miejsce jakiegoś tam Roberta lub Romana i dalej jechać pod przykrywką „dobrych pleców „ po

przyszłą władzę zwierzchnią
nad Chocianowem.
Moim skromnym zdaniem
Leszczyński złamał prawo
wyborcze, złamał zasadę
uczciwej
demokratycznej
konkurencji
wyborczej.
Odkąd poznałem go bliżej
spodziewałem się takiego
kołtuństwa
politycznego.
W końcu długie lata spędził przy boku komunistycznej ideologii, której, chyba
wciąż jest propagatorem ….
Na końcu zadałem sobie
„głupie „ pytanie:
CZY W POLSCE MOŻNA
SĄDZIĆ SĄDY?
BAZYL
U WA G A ! ! !
W urzędzie miasta Choci-

anów stacjonuje pracownik
który obsługuje petentów w
mojej osobie takim właśnie
symolem urzedniczej kultury.jaki zamieściłem tutaj.
W następnym
n u m e r z e
B a z y l i a n ki
»Biograﬁa
Zbigniewa.M«

PALENIE ZABIJA - ZABIJ PALENIE
Projekt
z d r o w o t n y,
który będzie
niebawem
wdrożony w
Mariola Kośmider
powiecie polkowickim dotyczyć będzie problematyki walki z rakiem płuc . W całości jest ﬁnansowany
ze środków mechanizmu norweskiego i będzie realizowany do końca kwietnia 2016 r. Jestem przekonany, że mieszkańcy chętnie wejdą w projekt, co pozwoli na dalsze ubieganie
się o środki na kontynuację działań, przede
wszystkim proﬁlaktycznych, w przyszłości. Z
uwagi ,że sam jestem nałogowym palaczem
papierosów postanowiłem bliżej przyjrzeć się
zainicjowanej przez Panią Mariolę Kośmider
akcji uświadamiania społeczeństwa o szkodliwości nałogu palenia papierosów.
Pani Mariola opowiedziała nam trochę o

projekcie, dlatego w kolejnych numerach Bazylianki będziemy starali się przybliżyć go Państwu
w sposób mniej „techniczny” aby wiedza którą
zdobędziemy stała się początkiem naszej WOLNOŚCI od dymu papierosowego i nieciekawej
wizji zachorowania na RAKA PŁUC.

„W projekcie nie ma przypadkowości. Najpierw
jest solidna diagnoza oparta na badaniach ankietowych ,populacji około 1000 osób.Potem pokazanie problemu (w opracowanym przez naukowców atlasie umieralności Polaków, wskaźnik
umieralności w powiecie polkowickim na raka
płuc jest bardzo wysoki!). Następnie działania
proﬁlaktyczne kierowane do ludzi młodych i
starszych, dalej działania promocyjne (z udziałem tv, radio i prasa, kampanie bilbordowe
etc.). No i działania medyczne , badania przesiewowe (dla ponad 5 tys. osób). Fajną sprawą w
projekcie jest to, że ekipy specjalistów dotrą do

każdego ucznia (szkoła po szkole, klasa po
klasie) i do każdej nawet najmniejszej wsi w
powiecie.”
»CENNIEJSZE

OD WOLNOŚCI JEST
ZDROWIE
CENNIEJSZA OD ZDROWIA JEST
WOLNOŚĆ
OBIE TO JUŻ GENIUSZ«
MK/Palacz-Bazyl

BARBARA JAK BASIA....

Barbara Schmidt
Wielu ekspertów z dziedziny
kultury (nie mylić z czymś takim jak CHOK) i oświaty stwierdziło ostatnio w mediach, że
Polska Szkoła już nie UCZY. Szkoda, bo podparli się eksperci
wiarogodnymi faktami z którymi nawet Bazyl ma trudności
z polemiką na te tematy..
Bazyl jednak nie lubi się poddawać. Chciałem, jak niewierny Tomasz, dotykając swoim
umysłem i sprawdzić czy oby
PRAWDA JEST PRAWDĄ-bo
jak miał w zwyczaju mawiać
prawdopodobnie ulubiony ﬁlozof Frania Skibickiego- LENIN
:” Tylko kontrola rodzi zaufanie.”
I sprawdziłem! Jest to co
prawda zasługa pewnej pani
dyrektor Lidii ze szkoły w
Lubaniu, która sprawiła, że
wróciło do mnie natchnienie,
ale i ciekawość jako element
poznawczy RÓWNIEŻ. Wiem,
wiem, że ciekawość
to pierwszy stopień do piekła i tak
dalej. Jednak pewnie z osłów

pochodzę bo stwierdziłem, że
GDZIEŚ (aby nie mówić, że w
d*pie) mam to całe piekło, gdy
za chwilę może tam się znaleźć
na przykład jedna z „oświatowych” dyrektorek, która przez
wiele lat miała w herbie PO (kojarzyć proszę z partią)…, a to
akurat towarzystwo nie jest dla
mnie odpowiednie bo śmierdzi
hipokryzją i egoizmem ekonomicznym.
I tak, najlepiej na tle Zespołu Szkół i Gimnazjum w
Chocianowie wypadła Szkoła
Podstawowa w Chocianowie
zarządzana od jakiegoś czasu przez dystyngowaną Panią
Barbarę Schmidt.
Tak, to są właśnie fakty, które
każdy z Państwa może sprawdzić po analizie raportów pokontrolnych, które odbyły się
w powyższych palcówkach
oświatowych na terenie miasta
Franciszka Skibickiego (byłego naczelnika komunistycznego, a po 89’ niby opozycjonisty
chocianowskiego), parę miesięcy temu.
Szkoła Podstawowa wypadła
naprawdę dobrze, nawet stając
w konkury ze szkołami w Lubinie czy Polkowicach nie miałby
się czego wstydzić. Dlaczego
tak jest? Być może to Pan Kocik (poprzedni dyrektor) przygotował odpowiedni grunt, a
Roman Kowalski sprezentował

nam tak dobrego menagera
(ale nie WIELKIEGO bo Pani
Basia jest dość niska ﬁzycznie) w postaci właśnie Pani
Schmidt. Osobiście jestem
zwolennikiem powyższej teorii, bo ma swoje uzasadnienie.
Zresztą ten „niedobry i niegrzeczny Bazyl” okazuje się, nie
miał żadnych bezsensownych
czy sensownych (prowokacja)
problemów z Panią Barbarą.
Więc śmiało mogę stwierdzić,
że matoły z którymi toczę boje
niekończące się to tylko takie
małe „człowieczki„ z pawimi
móżdżkami (prosimy nie kojarzyć z pawiami, czyli ptakami
byłego hodowcy pawi Franciszka Skibickiego)
Możemy co prawda walczyć
z plotkami, ale fakty są raczej
nie do ruszenia, nawet przez
specjalistkę od audytu na ziemi miedziowej, a teraz Panią
sekretarz Nowicką w Chocianowie.
Do takiej szkoły jaka znajduje
się na osiedlu Wesoła zapewne
miło się chodzi i uczy, dlatego
Pluta i Wojtkowiak powinni od
Pani Barbary brać lekcje zarządzania takimi wrażliwymi
jednostkami oświatowymi…, a
nie tylko służyć takim patologiom jak chociażby partie Polityczne.
A teraz taka krótka anegdotka z życia Bazyla:
W szkole podstawowej do
której uczęszczałem w Zgierzu,
miałem panią dyrektor która
była jednocześnie komendantem ORMO,
a że byłem w

grupie rozrabiaków (czytajmy:
nieświadomy opozycjonista)
często dostawałem bicie od
ORMO baby takimi przyrządami edukacyjnymi jak cyrkiel
czy drewniana linijka do tablicy. Po latach stwierdziłem, że
ta krowa i tuman z ORMO nie
wiedziała po prostu do czego
służą owe przyrządy i „naukowo” tłukła nimi dzieci w tym
i Bazyla. Może właśnie dlatego
tak bardzo nie lubię byłych komendantów Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej jakim
swego czasu był Franciszek
Skibicki…, obecnie pierwsze
SŁOŃCE chrześcijańskiej rodziny. Gnany w niedziele przez
Maryśkę do kościoła staje się
z dnia na dzień bardziej święty
niż ten którego zabili jego koledzy z partii PZPR – Jerzy POPIEUSZKO.

Chwała bohaterom,
śmierć
komunistycznym
mordercom.

Wracając do tematu Pani Basi
to stwierdzam bezapelacyjnie,
że jest to kobieta o uroczym
usposobieniu i nawet gdy ktoś
powie, że jest to tylko JEJ gra,
to robi to bardzo subtelnie i
profesjonalnie. Najbardziej utkwił we mnie jej zestaw stroi
(obserwowałem panią Basię od
dłuższego czasu na obradach
sesji Wielkiej Radnych Miasta i
Gminy Chocianów), które „porwały” mnie klasyką kolorów
i kroju. Gust Pani Basi warty
jest promowania na szerszą
skalę wśród pracowników utrzymujących się z pieniążków

SZKOŁA NIE BOLI
WIĘC CZAS NA
WAKACJE...
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budżetu Państwa Polskiego.
Niestety moje drogie panie
urzędniczki, Bazyl ma bardzo
dużo materiałów badawczych,
porównawczych i z tych elementów teraz właśnie korzystam. W swoim życiu spotkałem wiele kobiet z tak zwanej
administracji
państwowej,
które nie mogłem inaczej nazwać jak tylko : „kocmołuchy”,
które moim skromnym zdaniem nadawały się tylko do
jakiejś obskurnej, a przy tym
tandetnej knajpy jakich wiele
było za czasów członkostwa w
PZPR Franciszka Skibickiego,
a nie do urzędu gdzie powinna panować kultura i powaga.
Przykłady mógłbym tu mnożyć
i wskazać bezczelnie palcem
( nie mylić z palcem fuck off
jakiego używa pracownik urzędu Franciszka Skibickiego
goszcząc
petentów-Zbysiu
Machoń). Tylko po co? Dla
przestrogi? Bazyl przestań,
bo musiałbyś zacząć pisać
PIĘKNIE, a to kłóciłoby się z
ideologią wolności, którą nosisz jak krew na swoim mieczu
prawdy?
I tak:
Mniej tapety na buzi Agata. Elka- z brzydkiego to i
Salomon nic nie naleje, a ty
Patrycja używaj mniej głupawych uśmieszków bo w końcu
ktoś skieruje Cię na badania
psychiatryczne, a tego może
nie znieść twój tato i przestanie wierzyć w Boga, a fajny to człowiek (nie mylić z
Leszczyńskim, który kiedyś
uprawiał podobną profesję licznikową).
Szkoła moi drodzy to podstawa! Wiem to z autopsji i z
kpin którymi obrzucają mnie
moi wrogowie. I może właśnie
dlatego powierzyłbym swoje
ukochane dziecko w edukacyjne ręce Szkoły Podstawowej w
Chocianowie.
Bazyl

Szkoła Podstawowa w Chocianowie
pod dyrekcją Barbary Schmidt uczy i wychowuje NAJLEPIEJ...
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„DARMOWY – ZNACZY CO?”

Nie wiem na ile jeszcze „cudownych” pomysłów wpadnie
nasz siwy, a czasami czerwony
na licach, dziadek z „najważniejszego” urzędu w naszym miasteczku, ale gdy słyszę słowo
„DARMOWA” to nie wróżę
temu byłemu ORMO-wcowi
świetlanej kariery czy chociażby tak zwanej Złotej Jesieni.
Musicie Państwo wiedzieć,
że NIC co bezpośrednio lub
pośrednio związane jest z budżetem jakiejkolwiek administracji państwowej nie jest za
DARMO, bo My wyborcy, obywatele łożymy na urzędników i
ich politycznych pryncypałów.
Kto jednak o tym wie lub jest
w stanie to zrozumieć ? Czasami wydaje mi się, że wciąż nie
wyszliśmy z kina gdzie wyświetlany był ﬁlm „MATRIX”.
Najbliższy (lubiński) przykład
to Skibicki i jego wcześniejszy
pracodawca Robert Raczyński.
Myślę, że właśnie te dwa FENOMENY, któregoś pięknego
dnia (być może zakrapianego
dnia, cokolwiek to oznacza)
wymyślili sobie taką właśnie
ściemę z „DARMOWĄ” komunikacją między miastową
Chocianów-Lubin. Broń Boże
nie śmiem podejrzewać tych
„zacnych” prezesów własnych
umysłów, że robią to tylko na
potrzeby własnej promocji, a
gdzież tam , to tylko ZA DARMO….
Myślę, że czas już ubolewać
nad faktem, że wciąż, nadal i
najlepiej kłamią Nas nasi lokalni politykierzy – bo DARMO to
Ty Franuś i Robuś to nawet w
swoje mordy nie dostaniecie!!!
Ale tak to już jest z Nami, z
czego zachodni przyjaciele

„Myszki Micki” i „Wuja Sama”
śmieją się do łez. Po prostu
nie rozumieją jak można za
baloniki, cienki wyborczy bigos czy inne tanie gadżety
sprzedać swoją polityczną
duszę?(mowa tu o wyborcach).
A jednak wciąż dajemy się
na to nabierać. Mój znajomy
mówi, że takie zachowanie to
lenistwo naszych mózgów. Ja
nazywam to ROZTARGNIENIEM i wierzę, że nadchodzi czas
gdy Chocianów, Lubin, a nawet
Polkowice odrodzą się i zrzucą
z siebie zgniły i chorobotwórczy system władzy, tej która od
przeszło 25 lat okrada Polskę i
manipuluje nami jak sterowalnymi robocikami…
Jak już pisałem wyżej, dziś
nawet spontanicznie i za darmo nie można dostać w mordę. Dlaczego w takim razie
taki Franuś Skibicki i Robuś
Raczyński, którzy nie raz się
czyścili z
grzechów toksyny
okłamywania
MAS
–nadal
uważają, że są bogami? (małe
„b”, bo nie wiem w co tak naprawdę Ci „chłopcy” z jednej
politycznej piaskownicy wierzą). Ponoć to właśnie PYCHA
zazwyczaj kroczy przed upadkiem…., czy w przypadku Rodziny lubińskiej jest podobnie?
Ostatnio czytałem w „propagandówce” Raczyńskiego (Wiadomości Lubińskie-opłacane
z budżetu miasta Lubin) jakie
to inwestycje na skalę Polski
(szkoda, że nie na skalę ŚWIATA) wprowadził Robercik Raczyński dając mieszkańcom
Lubina darmową komunikację
miejską…, jakie to oszczędności itp.

I o dziwo w tym temacie robert
wielki (z małej litery-to taki zabieg stylistyczny pokazujący
gdzie mam włodarza Lubina)
nie kłamał. Oszczędności w
postaci zwalniania „zbędnych”
pracowników są mówiąc slangiem naszego nowego pokolenia COOL, bo innych cool-full
oszczędności jakoś się nie doszukałem. Być może to moja
wina, ponieważ Politycy którym depcze po piętach nazywają mnie „ŚWIREM”, albo po
prostu muszę zalać swojego
ryjka jakimś pięciogwiazdkowym bimbrem, aby dorównać
Najlepszym
Filozofom od
WŁADZY.
Niemniej zaczynam już dziś
modlitwę do BOGA mego jedynego, aby pomysł z „DARMOWĄ” komunikacją pomiędzy Lubinem i Chocianowem był
i został tylko pomysłem dwóch
wypalonych i upadających już
politycznych baronów Lubina i
Chocianowa. Inaczej pomyślę,
że w Chocianowie chce nam
POsmrodzić, tak tylko dla zabawy WÓDZ RODZINY NA SWOIM
w wydaniu LUBIŃSKIM.
Kocham Skibickiego, bo chcę,
wręcz pragnę aby następnym
wielkim pomysłem Frania było
zbudowanie w Parchowie wieży Eifﬂa.
LEKKIE MYŚLI KOŃCZĄCE
MÓJ OSĄD SYTUACJI
ZASTANEJ:
Wiecie co by się stało moi mili
czytelnicy gdyby „urząd miasta” nie inwestował, budował
czyli wykładał kasy z budżetu na tak zwane „DARMOWE”
coś? Po prostu, byłby to urząd
czysty i uczciwi.
- Panie doktorze, czy ATROFIA
mózgu u 64 latka i 41 latka jest
taka sama?
- Hi,ha,ho
I WSZYSTKO MOI DRODZY W
TYM TEMACIE.
MYŚLENIE NIE BOLI.
ZAPEWNIAM !!!

ROBERTA RACZYŃSKIEGO MOŻNA ALBO KOCHAĆ ALBO
RZUCIĆ.....
ALE NIGDY NIE WOLNO BIĆ ROBERTA ,PONIEWAŻ TO W
KOŃCU NADAL PREZYDENT LUBINA - AŻ DO KOŃCA
NASZEJ WYTRZYMAŁOŚCI...

CO CZWARTY POLAK ŻYJE NA GRANICY NĘDZY !”
Jedna czwarta Polaków ( niestety szczegółowych danych
z Chocianowa, Lubina i Polkowic w obecnej chwili nie
posiadamy) otwarcie mówi, że nie starcza im pieniędzy
na codzienne wydatki. Połowa Polaków co prawda mówi,
że wystarcza im na artykuły pierwszej potrzeby, ale nie
mają już za co kupić nowych ubrań, prasy czy książek.
Jak sami Państwo zapewne stwierdzą jest to bardzo
niepokojące zjawisko, zjawisko upadku naszego kraju.
Niestety najtrudniej mają polscy emeryci –zresztą jak zawsze, oprócz oczywiście kolegi z partii PZPR Franciszka,
generała Kiszczaka, który co miesiąc zgarnia z nierentownego już od dawna ZUS-u emeryturkę w wysokości
ok. 9000 zł.
Za to nasi
biedni emeryci, którzy w trudzie
i mozole
budowali ten
kraj, dzisiaj borykają
się z Szekspirowskim
pytaniem:
żyć czy umierać? Bo
wielu z nich
n i e m a l
codziennie
staje
przed dylematem: kupić
chleb
czy
leki?
Zapewne
złodziejska
firma
wypłacająca
świadczenia
emerytalne
ma to daleko gdzieś, bo tak naprawdę już cała nasza Polska jest
właśnie tam: GDZIEŚ! Ale czy wolno nam patrzeć biernie
na to co się dzieje i pozwolić aby okradali nas nadal? A
może w przyszłości zapragną zrobić z nas niewolników?
Też się na to zgodzisz Polaku, Polko?
Dziś już nawet w zależnych od władzy mediach- władzy która chyli się ku upadkowi -TVP, mówią i wskazują
winnych takiej sytuacji. Manipulacja politykierów już
nie działa, bo pokolenie dzieci internetu jest czyste, nie
skażone bandyckim komunizmem, tak jak ich rodzice
czy choćby JA rocznik 73’. Komunizm i 25 lat post komunizmu powinniśmy bezapelacyjnie winić za ten okropny
stan rzeczy. Okrągłostołowcy i ich wykonawcy w lokalnych gminach i miasteczkach są winni i odpowiedzialni
kolejnemu w naszej historii ROZBIOROWI POLSKI.
Skibicki módl się aby nie zabrakło Ci chleba, bo o wódzie
nie wspomnę i mieszkaniu socjalnym RÓWNIEŻ.
Bazyl.

BO Ż Y ŃS KA Z A D R OGA
Szef ZGZM
stał ostatnio
gowany przez
Zarząd
Związku
do „zaciskania pasa”. Co to oznacza?
Nic więcej jak tylko do szukania oszczędności w systemie
administracyjnym związku.
Pierwsze kroki tuż przed
wybraniem się na urlop, przewodniczący Związku, zgodnie z wolą Zarządu miał poczynić. Czy to zrobił i czy były
to dobre decyzje? Zobaczymy
już niebawem, bo zapewne już
jesienią Zarząd i Zgromadzenie sprawdzi restrukturyzację
ZGZM… I ODPOWIEDNIO
oceni.
Osobiście posiadam już tak
OGROMNĄ wiedzę o ZGZM,
że na teraz, na już potrafiłbym
wymienić bez zająknięcia,
punkt po punkcie, gdzie ciąć
i dlaczego. Na razie zostawmy
to jednak by nie drażnić na
urlopie „LWA”. Jednak zapewniam Państwa są to inne
rozwiązania, od tych które
zozobli-

chce
zastosować
Emilian
Stańczyszyn.
Najbardziej z całego personelu pałacu ZGZM lubię panią
Mirosławę Bożyńską, chociaż
inne też są słodkie jak gorycz
poranka po zakrapianym wieczorze.. Co prawda pani Mirosława tyle ma wspólnego z ludem Polkowic co ja z Berlinem
czy Moskwą, ale karmi się za
to na polkowiczanach odpowiednio. Mirusia to mieszkanka
Lubina, znająca doskonale środowisko i system, który stworzył na terenie Lubina wszech-lubiński Robert Raczyński….,
i może właśnie dlatego jest
tak hipokratycznym
przedstawicielem pokolenia PO pezetperowskiego. Sam już nie
wiem kim tak naprawdę jest ta
KOBITA z Lubina? Wiem za to,
że jest to babka o niesamowitych zdolnościach ekonomicznych. Zawsze u niej musi być
na PLUS. Jej bliska znajomość
z panią Lasko, wydawcą „KURIERA”, która wzbogaca przychody swojej ﬁrmy wcale nie
drobnymi zleceniami z gmin
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i ZGZM. Indywidualna ekonomia tych dwóch person jest
godna podziwu. Ciekawe czy
tak swobodnie brylowałyby na
terenie Polkowic gdyby któregoś dnia KTOŚ sprawdził co w
trawie piszczy.
Jak to mówią ostatnio na ulicach wielkich miast: KOMUNA
NIGDY NIE UMARŁA! WSZYSTKO JEST WSPÓLNE! (tym
bardziej w ZGZM). Kiedyś, przyznam się, obserwowałem tego
cukiereczka o smaku hipokryzji i stwierdzić muszę, jest ta
kobita jak mróweczka tyle tylko, że okopcona dymkiem ze
„SZLUGA”. Jak pracowita jest
wiem z relacji jednego z członków Zgromadzenia, który miał
wątpliwą przyjemność kontaktu z Bożyńską podczas uroczystego otwarcia Centralnego
PSZOKU. Ta laska od promocji
biegała jak poparzona rozdając
swoje wizytówki ( no cóż każda chwila na promocję swoją,
a nie swojego pana jest dobra),
paląc papieros za papierosem,
a w przerwach rzuć gumę jak
krowa trawę na pastwisku.

Dokładnie tak samo zachowała
się Bożyńska na poprzednim
Zgromadzeniu ZGZM, mimo że
zwróciłem jej na to uwagę wniosków nie wyciągnęła. Myślę
jednak, że można starać się
humanitarnie zrozumieć jej
ambicje i „pociąg ekspresowy”
do kasy. Zastanawiam się tylko
jaki jest stan płuc tej lubińskiej
dziewczyny i czy wytrzyma w
tym wyścigu do końca – aż po
STOS. Gdy dowiedziałem się o
nowym projekcie zdrowotnym
Marioli Kośmider odetchnąłem
z ulgą. Jest szansa, jest szansa na skuteczną reanimację,
więc Bożyńska prawdopodobnie zostanie na dłużej w
Polkowicach i zwiększy nasze
koszta za wywóz śmieci. Ale
jak mówią : Czy się stoi czy się
leży i tak pensyjka się należy,
a że w ZGZM leży jej mnóstwo
-TO W CZYM PROBLEM?
Nie mam żalu, że Bożyńska
marnuje moją kasę, którą
wpłacam do związku, nie mam
bo rozumiem, że przy przygotowaniu gazety „KURIER” potrzeba drukowania „próbek”

POCZĄTEK UPADKU IMPERIUM
POLKOWIC
Imperia niezauważalnie powstają, ale równie często niespodziewanie upadają !!!
Zadaję sobie ostatnio pytanie: Czy to czasami właśnie
nie Krzysztof Nester jest
tym sprawcą, który przewrócił pierwszą kostkę
ustawionego domina?
Beatkę Batkę zacząłem
podziwiać już po pierwszym z nią spotkaniu
( zapewniam, nie leżałem
na niej poznawczo, bo po
prostu nie stosuje
się u nas w Chocianowie (opozycja)
takiej rozwiązłości
jak w politycznych Polkowicach).., i podziwiam ją do dziś
dnia, a kto wie czy nie będzie
to trwało do końca świata i o
jeden dzień dłużej … (…co za
matoł takiego tekstu użył?)
Przy okazji obserwowałem
już od jakiegoś czasu byłą
panią prezes Aqua Parku. Teraz pani dyrektor , która nadal odgrywa ważną rolę i być
może kiedyś zobaczymy ja
również jako główną aktorkę
na sali sądowej gdy będzie
musiała wyjaśniać PATOLOGIĘ w zarządzaniu tyle lat
spółką miejską.

Najbardziej skrzywdzoną
postacią w tej tragi-komedii
Beatki jest zapewne Krzysztof Nester, który na „chwile”
został prezesem AQUA co nie
spodobało się blondynce z Trzebcza,
która równie dobrze
jak o siebie potraﬁła w przeszłości
„ZADBAĆ „ o swoich rodziców. Ale o
tym już w kolejnym
wydaniu Bazylianki. Jak się
okazało ta
maleńka
„chwila”
prezesowania basenami
wystarczyła aby Krzysztof zdobył
niezbędną wiedzę o tym co
się dzieje w krainie Beatki-a
dzieje się wiele.
Warto czytać Bazyliankę, bo
warto wiedzieć kto nas okrada z marzeń o UCZCIWYM
KRAJU.
Bazyl

Smrodek unosi się nad Chocianowem, czyżby to
smrodek „NORMALNOŚCI”?.
Za ostatnich rządów Romana Kowalskiego, gdy
spacerowałem po centrum naszego kameralnie uroczego miasteczka, myślałem, że to pozostałość po
Skibickim i jego rewitalizacji Chocianowa – cokolwiek wtedy to słowo „REWITALIZACJA” oznaczało.
Tak, to prawda, gdy przechadzam się czasami po pl.
Wolności zamiast WOLNOŚCI czuję tam wyziewy z
kanałów miejskich jak z szamba. Teraz już wiem, to
niezatapialny w Polsce komunizm, który wrósł się w
chocianowskie mózgi jak śmiercionośny nowotwór
(nie kojarzyć z gościem z Lubina), powrócił i znów
będzie nam smrodził.
Czy chcemy w takim razie mieszkańcy gminy Chocianów UMIERAĆ? Zapewne NIE! I słusznie, bo to
Wy w tym „burdelu” dziejowym obecnych czasów
jesteście najważniejsi! Właśnie ludzie pracy (nie polityczne pasożyty), nie nygusy z czerwonymi książeczkami jedynej, kiedyś słusznej partii PZPR. Łożycie
na nich Wy, utrzymujecie ich ( czytaj: i wynagrodzenie), właśnie tych cwaniaczków PO Magdelenkowych, burmistrzów, wójtów, prezydentów i innych,
którzy nosili swego czasu sztandary Partii Robotniczej czy choćby tak jak ostatnio POparli w wyborach prezydenckich Bronka „bul” Komorowskiego
własnoręcznym podpisem.
Dobrze, że nie jestem radnym, bo zapewne
wypiąłbym na to wszystko swój zadek, tak jak to
zrobił ostatnio w moim i kolegi kierunku zaraz po
obradach dziewiątej sesji radny Piech. Nie będziemy oceniać tego TYPKA, bo po prostu tylko tyle mu
zostało, czyli gruby wypięty na wyborców ZAD i poziom do którego nawet Bazyl się nie potrafił zniżyć.

TAKĄ WŁADZĘ MAMY JAKĄ
WYBIERAMY!!!!

Bazyl

gazety w kolorze, na kartkach
A3 jest koniecznością (które
jak widziałem podczas mojej
ostatniej wizyty w ZGZM, walają się na biurku i nie skłoniły
Bożyńskiej do skruchy tylko
do głupiej pyskówki ze mną ).
Sam oczywiście nie stosuję takiej KONIECZNOŚCI przy tworzeniu Bazylianki, którą teraz
Państwo czytają- bo mnie nie
stać na to ﬁnansowo. ZGZM
stać, bo przecież „lekkie” wydawanie naszych pieniążków
nigdy nie było problemem dla
GRUPY ADMINISTRACYJNEJ
ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA
MIEDZIOWEGO.
Jakie ma to teraz znaczenie,
że koszt wyprodukowania „KURIERA” (opłacany nie tylko przez ZGZM) wzrasta o ok. 30%.
W końcu pani Mirosława to
specjalistka z Lubina – i się na
tym ZNO! Nie mam też żalu, że
Mirosława pali faje przed pałacem ZGZM, tuż przy głównym
wejściu i że robi to tak często
jak często ma zapotrzebowanie na substancję zwaną: nikotyna, nie zważając na pracę
i zobowiązania wśród mieszkańców płacących jej pensję,
ale rozumiem, że wzrost kosztów pracy o ok. 35% jest niczym w porównaniu do wieczności.
Muszę się przyznać: Prawie
kocham
panią
Bożyńską,
prawie bo jeszcze zliczam (szacunkowo) na ile nas ta paniusia rąbnęła…, w chwilach gdy
kolejna kolorowo zadrukowana kartka formatu A3 traﬁa do
kosza na śmieci i inne ciekawe
rzeczy przykrywają cieniem jej
równie czysty jak jej płuca charakter i intencje.
SZUKA ZWIĄZEK OSZCZĘDNOŚCI?
Zróbmy po prostu polowanie
na CZAROWNICE, a zapewniam wszystko powróci na swoje
TORY.
Bazyl

W NASTĘPNYM
NUMERZE:
- Uchwała Bazyla
(Chocianów)
- Terapia śmiechem
(Lubin)
Zamach stanu
(Polkowice)
- Tereny zielone
(Leszczyński)
- Nekrolog zwolnionych
(Chocianów)
- Sex w małym mieście
(Chocianów)
- Geniusz Raczyński
(Lubin)
- BLOCH,porażka czy
porażka Polkowic?
(Polkowice)

6

P O C Z Ą T E K U PA D K U R A C Z Y Ń S K I E G O ?

O prezydencie Raczyńskim
w ostatnim tygodniu napisano już wiele ciekawych
tekstów. Osobiście już od
jakiegoś czasu przyglądam
się „Baronowi Lubińskiemu”. Początkowo myślałem,
że będę miał przyjemność
widywania wielmożnego Roberta na obradach sesji rady
miasta Lubin, ale wiemy, że
polityczny baron Lubina na
sesję rady miasta nie raczy
za często przychodzić. Jak
nazwał go ostatnio bloger
Matka Kurka – „BARON” nie
będzie się w końcu zanudzał
na wyreżyserowanych sesjach rady, w której oligachicznie dominuje grupa pod
wezwaniem Lubin 2006’.
Raczyński ma bardzo bogatą biografię, którą jak uda
mi się zebrać do kupy (nie
kojarzyć z kupą polityczną
Lubina), wydam w jakimś wydawnictwie, a teraz z pomocą
Kukiza jego biografia wzbogaci się w nowe elementy.
W tym miejscu żal mi ubogiego w wiedzę systemową
Pawełka, gdyż właśnie dzięki
pomocy finansowej systemowców i nie tylko, Kukiz
błyszczy w mediach i na dywanikach politykierów którzy
wyprzedali ten KRAJ bogatym korporacjom, dokonując
tym samym na NAS cichej i
bolesnej eksterminacji.
Kim więc jest Baron Raczyński? Jak sam o sobie
mówi w reportażu stacji telewizyjnej TVN24-jest „murarzem”! I tu się chyba nie
myli…. Raczyński jest tylko
takim lokalnym spadkobiercą i kontynuatorem okrągłostołowego
porozumienia,

, które to bandziory komunistyczne i niby opozycja
połączyły się już przeszło 25
lat związkiem małżeńskim.
Niestety, cztery kadencje
filozofa ideologii BEZPARTYJNYCH (sam Raczyński
praktykował w AWS i PChD)
musiały wykończyć GO emocjonalnie. Właśnie to wypalenie zawodowe Roberta
może również wynikać z jak
to się dowiedziałem od jednego z mieszkańców górniczego miasta Lubin: (…) z
problemów z „NADUŻYWANIA”, być może myśli, które
uniemożliwiły mu efektywne
zarządzanie miastem Lubin. Opozycjoniści, którzy
wbrew temu co mówił ostatnio w TVN24 Raczyński, że
ich nie ma, okazje się, że są
i mają się dobrze. To właśnie
TA opozycja, skupiona przy
największych niezależnych
portalach internetowych w
Lubinie ( bo reszta mediów
sprzyja Robercikowi) próbowała namierzyć urlopowe
„odzwyczajanie się” Roberta- cokolwiek to oznacza.
Jak widzisz Panie Baronie Raczyński, wśród ludzi
którzy obdarzyli cię wielką
miłością nie jestem osamotniony, są jeszcze (na razie ukryci pod parasolem
ochronnej
anonimowości)
mieszkańcy Lubina, ci którzy
na Ciebie nie głosowali.
„KLAMSTWO” na „Pobrudzonych” ustach to dziś tak
zwana
norma
propagandowo-populistyczna politykierów NISKICH LOTÓW. Czy
bawić się w to zamierza nasz
uroczy Robert? Niestety,
śmiem twierdzić, że

opanował tą dziedzinę politycznej sztuki już tak dobrze,
że sam powoli zaczynam wierzyć, że jest bogiem. („b” z
małej litery, bo tak naprawdę
nie wiadomo czy czasami
jego bogiem nie jest Grzesiu
Schetyna czy inny członek
partii PO)
Najbardziej rozbawia mnie
Raczyński
gdy
zaczyna
mówić o antysystemowej
walce i zmianach w ustroju Polski, które wytworzył w
swojej wewnętrznej, centralnej części mózgu, którego
szare komórki były poddawane często w jego życiu
„toksynami spożywczymi”.
Musicie Państwo wiedzieć, że z Raczyńskiego taki
ANTYSYSTEMOWIEC
jak
z Bazyla Biskup Pieronek
(bez obrazy oczywiście jeżeli
chodzi o „Pieronki”) albo innych znawców inkwizycji.
- Raczyński, Ty się walnij
w głowę, może ta właśnie
drastyczna metoda pozwoli
Ci zrozumieć, że jesteś tak
naprawdę małym lokalnym
politykiem na płaszczyźnie
Polski, a na Dolnym Śląsku
znają cię tylko dzięki plastikowym

dinozaurom i systemowo obsadzanej „rodzinie politycznej”, w spółkach podległych
władzy miasta Lubin.
Jak wiemy Lubin i Polkowice to KGHM czyli gigant światowy, bogaty w „złoto” tej
ziemi : miedź i tu się rodzą
problemy, bo jeżeli nie wiemy
o co chodzi to musi chodzić
o pieniądze. Być może któregoś pięknego dnia mój kolega Piotr Budzeń odważy się
opisać struktury systemu w
firmie KGHM, a do tego czasu powiem tylko tyle: Jest to
polityczne Eldorado zarobkowe naszych „strukturalnych” politykierów. Niemniej
tej perełki ziemi miedziowej
nie są w stanie nijak wykorzystać mieszkańcy Dolnego
Śląska, bo bardzo łasi na
„złoto” KGHM nasi lokalni
i centralni (Warszawa) politycy nie pozwalają nam na to.
Nawet Tusk tuż przed wyjazdem na saksy do Brukseli
obłożył NAS (KGHM) kolejnym niszczącym podatkiem
od kopalin – aby sitwie żyło
się lepiej.
- Panie oni działają jak jaka
tam mafia- mówi podenerwowany górnik na co dzień pracujący pod ziemią. A drugi
dodaje:- My tu narażamy
życie, a to towarzystwo w białych kołnierzykach co roku

tak nas okrada, że Panie aż
głowa boli.
Jest w tych wypowiedziach
wiele słusznych stwierdzeń.
Co prawda „choroba Polski”
wyjechała już jakiś czas temu
do Brukseli i zgarnia ok. 300
tyś zł miesięcznie, ale smród
i zobowiązania wobec wyborców pozostały, po tym NIE
POLAKU, a Kaszubie – (przy)
cycu Angeli z Niemiec. Duża
polityka to duże miliardy, a
lokalna to tylko lekkie miliony. Tak czy owak są to nasze
pieniądze które niekiedy zarabiamy wyrzekając się wielu
przyjemności z życia, aby kolesiom politycznym żyło się
LEPIEJ.
Systemowcy lubińscy doprowadzili swoje struktury do
perfekcji. Baron Robert odkąd
„wsadził” Kielana za Irenkę
Rogowską, Panią Wójt gminy
wiejskiej Lubin, ma już prawie
wszystkie narzędzia do oligarchii, nawet dostał w prezencie
od chocianowian Bazyla.
Tak się wkurzyłem ostatnio
po reportażu który pokazywał
w TVN24 Roberta Raczyńskiego, że od razu miałem ochotę
wyrwać barierki, które baron
postawił dla bezpieczeństwa
swojej Mamusi i innych w samym środku miasta i wyprostować nimi kręgosłup moralny Roberta (jeżeli jeszcze
takowy posiada). Nie wiem
tylko czy byłaby zadowolona
jego grupa „teatralna” obsadzana za lojalność w spółkach
miejskich z bardzo wysoką
gażą. W takim wypadku posłuszeństwo wobec głównego
„aktorzyny” miasta Lubin jest
uzasadnione – mi za to nie
płacą , więc mam Go w „D”.
„Kocham cię” Stawikowski,
ale sex nie będzie tu
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możliwy. Gdy spotkam tego
gościa osobiście spytam się
Go jaką widzi różnicę w : 300
tyś zł brutto a 1300 zł brutto? Bo chłopak nie tylko przypomina mi urodą Cezarego
Pazurę, ale podobnie jak ten
aktor potraﬁł dobrze rozbawić
widzów TVN24, mówiąc z nonszalancją, że zarabia rocznie
300 tysięcy brutto, z akcentem na odpowiednie słowo.
Pomyślałem wtedy: „Ty gnojku, co czwarty Polak żyje na
skraju bankructwa egzystencjonalnego a Ty się tu wielkim
przepychem chwalisz, że te
300 tyś zł to tylko trzysta. Za
co? ..się pytam? ..i jak bardzo musiałeś włazić w zadek
polityczny Roberta aby dzisiaj wartość twojego intelektu
wyznaczała kwota 300 tyś zł.
Stawikowski to tylko jeden z
długiej listy systemowców z
Lubina pokazywany ostatnio
w mediach. Inni nie są tak
chętni na celebrę przed kamerami lub aparatami fotograﬁcznymi redaktorów poczytnych
gazet. Może nadal wierzą, że
opinia społeczna i Bazyl ich
nie znajdą…..
Znalazłem, i tak ; Kukiz jest
Nr.3 obecnie w Polsce bo
„sitwa” barona Lubina zapragnęła zmienić (nie)porządek
strukturalny Polski na swój,
wymyślony zapewne przy
suto zastawionym stole .
Dzisiaj już wiem na pewno, że
czas najwyższy dla Roberta
na „The ﬁnal countdown……”,
czas na polityczną emeryturę
, no chyba, że coś uda IM się
„udowodnić” i zamienią śliczne i bogate gabinety na niewygodne cele.
Tak moi mili czytelnicy : żaden polityk nie jest CZYSTY,
pomimo, że nie oszczędza na
wodzie i kąpie się za publiczne pieniądze do woli.
Baron Lubina jako władca
absolutnie doskonały w stworzeniu tego systemu nie
dałby rady gdyby sam musiał robić wszystko tak jak to
czyni Bazyl (Bazyl nie ma z
tego ani grosza, a Raczyński
grubo ponad 10 tyś zł. lub
więcej…) dlatego pokazuję
poniżej wstępną listę „cwaniaków politycznych” z „rodziny lubińskiej Raczyńskiego”
dojących KROWE „Lubin”
bez wytchnienia. Co się stanie
gdy ta KROWA wreszcie zdechnie? Być może właśnie wtedy zaprosi nas Robert do hali
RCS jak Kukiza i może nam
zatańczy rubasznego kankana w stroju mazowszanki ?
Ludzie, „bohater” Lubina jest
już nagi a lista jego uczynków
nie służących rozwojowi indywidualnemu wyborcy Lubina
jest zapewniam bardzo długa.
Radnych i mniejsze systemowe płotki opiszę w innym
tekście lub bezpośrednio na
powstającym portalu, tworzonym specjalnie dla mieszkańców Lubina :
www. raczysko...

# Artur Dubiński, były prezes LSI i obecny wiceprezes
Lubina 2006. Prezesina skazana prawomocnym wyrokiem
za działanie na szkodę spółki.
Pozbawiono GO również odznaczenia państwowego. Na
Bezpartyjnych wpłacił oﬁcjalnie 25 tys. Zł.
# Damian Stawikowski – prezes RTBS Lubin. To właśnie za
jego kadencji została skazana
za defraudacje kilku milionów
złotych główna księgowa. Dominik zarabia bagatela 300
tyś zł rocznie, do tego nasz
fenomen zajmuje stanowisko
wicestarosty w Lubinie i z
Myrdą, bez zbędnych myrdań
ogonkiem zarządzają powiatem lubińskim. Na kampanię
oﬁcjalnie wpłacił 25 tyś zł.
# Ryszard Zubko prezes PGO
MUNDO. To kolejny „biedny”
z grupy trzymającej władzę
w Lubinie. Prezesio zarabia
pond 300 tyś zł, ale i za nim
ciągnie się smrodek podejrzeń o korupcję. Rysiu zarabia
miesięcznie ok. 25 tysięcy
złotych polskich, a tyle to
nawet były premier Polski Tuskowicz Pierwszy Wielki nie
zarabiał. Wierzyć się nie chce
i aż mnie mdli na myśl o www.
RodzinkaLubin.pl . Zubko oﬁcjalnie wpłacił na KW ok. 25
tyś zł.
# Piotr Midziak prezes RCS w
Lubinie. Rocznie gościu zarabia TYLKO 276 tyś zł, ale stać
go oﬁcjalnie wesprzeć „komitet wyborczy bezpartyinych”
w skrócie: KWB kwotą 25 tyś.
zł
# Jarosław Wańtuła prezes
MPWiK w Lubinie. Jest to
spółka miasta Lubin która
szczególnie mnie interesuje,
ponieważ moim zdaniem ta
ﬁrma powinna być ”CZYSTA”
jak woda którą Jaruś prezes
nam sprzedaje. Jarek zarabia
rocznie 310 tyś zł i też wpłacił
na ten sławetny Komitet Wyborczy 25 tyś zł.
# Tomasz Ochocki prezes
TVL, lubińska telewizja ( nie
mylić z Ochóckim z Tęczy) rocznie kolejna „bidula” zarabia
grosze w porównaniu z poprzednikami moich rozważań,
dlatego wsparł Kukuiza tylko
kwotą ok. 18 tyś zł. Ale gdy
zarabia się miesięcznie niespełna 15.830 zł, to trzeba z
czegoś do jasnej cholery jeszcze żyć.
To tylko główny trzon „rodziny na NASZYM” ale i tak
można z tego wywnioskować,
że chłopcom spodobała się
właśnie taka „zarobkowa”
polityka…., a teraz zapragnęli
jeszcze NASZEJ okradzionej i
biednej POLSKI.
Niestety nie spodoba się to
zapewne wielu czytelnikom,
ale moim skromnym zdaniem
nasz KRAJ nie jest dla złodziei, tylko dla uczciwych obywateli dla których słowo „demokracja” oznacza zupełnie
coś innego niż to co pokazu-

je nam na co dzień władza.
Może mylę się w swoich osądach, ale nie cierpię komunistów i jedyne czego mogę im
życzyć w obecnej chwili to
tylko wygodnej kibitki do Moskwy. Jednego takiego byłego
ideologa komunizmu z Chocianowa, byłego i znów OBECNEGO burmistrza przechowywanego przez ostatnie cztery
lata w »piwnicznej« stajni Roberta Raczyńskiego, mam jak
na wyciągnięcie dłoni, a to
prorokuje tylko, że rozrost systemu Raczyńskiego sięgnął
już do miasta w którym mieszkam.
Ta buta Roberta Raczyńskiego jaka wydobywała się z
ekranu telewizora promieniała
takim światłem jakby Robert
miał za chwilę zostać królem.
„Pewność zabija na pewno”,
ta sentencja jest mi bardzo
bliska i właśnie ją chcę w tej
chwili dedykować przyszłemu „cezarowi” Imperium Lubińkiego.
Na kogo może w takim razie
liczyć Robert Raczyński w
dalszej drodze do TRONU?
Chyba tylko na takie persony
jak choćby były ORMO-wiec i
członek PZPR Franciszek Skibicki burmistrz z Chocianowa
lub Andrzej Górzyński kapuś
SB, czy cwaniaczki polityczne
z miejskich spółek łasych na
duże zarobki i celebrę na arenie Lubina.
Baron Raczyński , sprawny
twórca „lubińskiego systemu”
przez wiele lat nie miał konkurencji w postaci opozycji.
Pytam: dlaczego? Sam tak do
końca nie wiem, ale z autopsji
wiem, że w takich sytuacjach
albo kupuje się opozycję albo
zastrasza i niszczy. Być może
tak naprawdę nie jest to wina
Roberta, a tylko ludzi którzy
Go otaczają i których musi
karmić z publicznej kasy. Ale
ja fantastykę czytam tylko w
niedzielę.
Robert Raczyński stworzył w
przeciągu 25 lat taki system,
który działał (daj Boże aby
tylko do tej chwili) bez zarzutu, ponieważ każde wyłamanie się z systemu jakiegoś
ważnego elementu, mogłoby
grozić wpadką wszystkich
systemowców, którzy w konsekwencji mogliby traﬁć na
promocyjną możliwość zwiedzania sali sądowej. Tak się
na razie nie dzieje, ponieważ
system nie mógłby swobodnie funkcjonować gdyby
w tym nie uczestniczyli przedstawiciele wymiaru „niesprawiedliwości”.
Teraz zapewne stadko Roberta myśli, że wystarczy zrobić
„łaskę” jak znany RADEK panom z USA, a „ciemnogród”
wyborczy m uwierzy. A wtedy
wielki Baron Lubina zmieni
sobie lokum na sejm.
Marzenia nie bolą i czasami
trzeba spojrzeć prawdzie (Robert ) głęboko w oczy. Byłeś
Robert do tej pory „wolny”
cokolwiek to słowo dla ciebie
znaczy.
BYŁEŚ….
Bazyl

Bereżański na PLUS !
I w tym temacie również powinniśmy przyjrzeć się faktom i przestać mieć wątpliwości co dla
nas jest dobre a co nie.. Musimy zastanowić się czy czasami
powrót „normalności Skibickiego” i zajęcie prezesury przez Pawełka Najdka , to
czasami nie koniec dobrego zarządzana spółką.
Pomimo dużej ,w poprzednich latach niechęci
do Franciszka Bereżańskiego trzeba mu jednak
pogratulować ponieważ odchodząc z PWK zostawił to co zrobił dobrego dla Chocianowa, czyli
ok. 300 000 zł ZYSKU. I faktycznie prezes Franciszek był o jakieś właśnie 300 000 zł CENNIEJSZY
niż posłuszny jak dziecko tatusiowi (Skibicki)
Paweł Najdek , który w 2010/11 zostawiał nas ze
stratą - 42 920,00 zł.
JEŻELI NIE WIADOMO O CO CHODZI TO CHODZI
O PIENIĄDZE !!!
ST

TAURON - FIRMA Z KLASĄ
Tauron to jedna z ogromnych ﬁrm, które dostarczają
do naszych gospodarstw domowych energie elektryczną i właśnie dlatego, ta ﬁrma nie ma zamiaru narażać
się przez swoich pracowników na łatkę ze złą opinią.
Lubiński oddział ﬁrmy Tauron doskonale zdaje sobie
sprawę, że najważniejszy jest odbiorca energii elektrycznej, czyli MY.
Przypadki nadużywania do celów prywatnych samochodów służbowych zdarzają się wszędzie, ale – jak
poinformowała mnie ﬁrma Tauron - u Nich zwalcza się
takie praktyki cwaniaczków z całą surowością i w sposób nie budzący wątpliwości.
Musimy wierzyć temu dostawcy prądu i czekać jak
ukarany zostanie osobnik (znany również w Chocianowie) dzięki któremu, być może musielibyśmy płacić
większe stawki za używany przez nas w domu i nie
tylko prąd elektryczny.
Natychmiastowe wyeliminowanie takiego osobnika z grona porządnych pracowników ﬁrmy Tauron na
pewno dobrze wpłynie na wizerunek ﬁrmy i pozytywny
odbiór przez klientów ﬁrmy. A najważniejsze jest to, że
wreszcie przestaną się wstydzić pozostali pracownicy Taurona za takiego ekonomicznego cwaniaczka,
który używa ﬁrmowych elementów do pracy w celach
prywatnych. No chyba, że gdzieś w jakimś mieście zostaną RADNYMI i będą to mieli w d*pie jak bohater
tego tekstu.
Niemniej nie przypominam sobie aby lokalni
radni miejsko- gminni posiadali immunitety.
No cóż, czasami wystarczy być „łysym CEPEM”, aby
odgrywać rolę króla, jednak moim zdaniem chyba tylko BŁAZNA.
Sławomir Tomczak
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ORMO CZUWA !!!
Wielu z Nas zastanawia się teraz dlaczego wybraliśmy na burmistrza kolejny raz Franciszka
Skibickiego. Wielu dokonała tego wyboru na
zasadzie : „mniejszego zła”. W II turze stanęli
do rywalizacji dwaj odwieczni wrogowie i wymieniający się burmistrzowie.
Prywatnie do dziś zastanawiam się dlaczego i
ja oddałem swój wyborczy głos na tego siwego
już dziadka , który pod przykryciem „męża stanu” wykiwał niemal cały :”JEGO CHOCIANÓW”.
Krytykowałem przez ostatnie lata rządy Romana Kowalskiego , ale jak patrzę teraz w oczy
byłemu komuniście , wiem, że pracy będę miał
dwukrotnie więcej.
Dzisiaj chcę aby i moi czytelnicy poznali
prawdę skrywaną (nawet przez ludzi kowalskiego) przed opinią publiczną o ORMO-wcu , który powinien się wstydzić ,że bierze publiczne
pieniądze i jak najszybciej schować się w cień,
aby uniknąć gilotyny sprawiedliwości.
Tak oto ON, nasz nowy/stary burmistrz Chocianowa Franciszek Skibicki w nowej Bazylowej
odsłonie:
„ZAPRAWDĘ POWIADAM WAM: ZŁO MA
KOLOR CZERWONY !!!
Nie ma chyba na terenie gminy Chocianów
ani jednego wyborcy , który nie zna Franciszka
Skibickiego , choćby z plakatów . I w tej chwili

czytelników zaskoczę. Do niedawna i ja żyłem
w jakimś matrixe jeżeli chodzi o Frania i jego
skromnie składane w kościele dłonie.
A PRAWDA JEST TAKA:
Kim tak naprawdę był i jest obecnie Skibicki?
Gdyby tak zacytować naszego lokalnego komucha to :”MÓJ CHOCIANÓW „ już to stwierdzenie
Franciszka Skibickiego powinno wystarczyć za
dowód, że ten osobnik powinien być jak najdalej od zarządzania gminą.
Franciszek jak nie trudno zauważyć jak cwany
uzurpator zgarnął sobie prawa do „korony”
Chocianowa. Może zdziwię wielu czytelników
ale obecny burmistrz to najdłużej panujący
władca, a przy tym i decydujący o Naszych losach.
Myślę, że już za czasów członkowstwa Skibickiego w czerwonym PZPR dopadały go marzenia o władaniu. Na początku zapewne swojego żywota musiał się zadowolić władzą nad
kurczakami ,które biegały po obejściu posiadłości Skibickich w Ogrodziskach. Potem było
już zapewne tylko lepiej. Przyszły sympatyk
władzy absolutnej rósł i rósł…
Ciekawe co dzisiaj, teraz myśli Skibicki
czytając te zdania? Tak, teraz Franiu !!! Zrób
sobie małą przerwę w czytaniu tego tekstu lub
oglądaniu obrazków , walnij „lufę” na wyciszenie, podrap się po d*pie, aby nic nie mogło ci

przeszkodzić w dalszym delektowaniu się moimi tekstami.
A może już tylko wspomnienia pozostały Naszemu burmistrzowi i zastępuje rewolucję technologiczną rewelacyjnym schematem lat poprzednich. NIE WIEM !
Trudno jest rozszyfrować takiego kameleona ,
bo to raz zasila szeregi ORMO i włada pałą. To
ci znów w czasach „odwilży politycznej” zapieprza do kościoła i modli się chyba o CUD: „Aby
tylko lud nie poznał prawdy”.
A tu bęc:
»Gdyby burmistrzów wybierano jak Miss Polski na wybiegch to na koszulce Skibicki powinien kazać sobie wydrukować: Nawrócony działacz PZPR, pragmatyk, „wytrawny „ finansista
i znawca ekonomi i stosowania prawa , zwolennik dużych prowizji dla nomenklaturowych
firm prowadzących nadzór inwestorski, bądź
funkcje inwestorów zastępczych.
Myślę jednak, że tego typu atuty osobowości
wpłynęłyby raczej negatywnie na wynik wyborów komunistycznej LASKI.
Pan Franciszek w latach osiemdziesiątych (8689) z ramienia Miejsko – Gminnej Egzekutywy
PZPR pełnił funkcję z-cy naczelnika . Piastował również w tym czasie „zaszczytną” publiczną funkcję komendanta ORMO. Co to było
to ORMO? Kto żył w czasach komuny lub zna
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dobrze historię nie będzie
miał problemu z rozszyfrowaniem
tego
skrótu. A tak od siebie dodam tylko , że
były to po prostu
„dzikusy” ubrane
w szare mundury
aby im czasami
resztki szarych komórek nie wyparowały przez skórę.
Jak można wybrać
takiego przeżartego
tamtym
systemem
człowieka? Po przemianach w 1989
komuszek
również
wykorzystał sytuację i
odpowiednio się ustawił.
Co prawda pierwszym
burmistrzem
Chocianowa
w „nowej Polsce”
został obecny chamek z
UMiG Zbigniew Machoń.(
którego twórcze życie postaram się pokazać w kolejnych odsłonach Bazylianki).Wydaje mi się ,że

tylko jakimś cudem na swojego zastępcę wybrał
TOWARZYSZA Franciszka Skibickiego – komunistycznego Naczelnika. Zbysiu miał chyba
pecha, a może raczej miał za plecami Skibickiego, któremu zapewne już wtedy marzyła się
władza. I się doczekał, Machoniowi nóżka się
potknęła i wypadł z fotela burmistrza na korzyć
,nikogo innego jak tylko Skibickiego. Wypad z
siodła - a jak? Już niebawem w Bazyliance.
I WRESZCIE WŁADZA !
ORMO-wiec, członek zbrodniczego systemu,
człowiek od którego na kilometr czuć było w
myślach stygnącą krew śp. Jerzego Popiełuszki. Jedna ciepła myśl w żyłach mordowanego
przez kolegów Skibickiego z partii PZPR księdza WOLNOŚCI.
I tak, nasz Franiu rządził niepodzielnie aż do
1994 roku . Gdy w 1994 na fotelu burmistrza
zasiadł Roman Kowalski natychmiast chciał sprawdzić , co mu Franciszek zostawił w
spadku do rządzenia. Owocami kontroli były
protokoły kontrolne i pokontrolne NIK-u, Urzędu Kontroli Skarbowej , protokoły kontroli
przeprowadzonych w PGKiM, którego działalność inwestorska przy budowie oczyszczalni
ścieków przywołuje obraz poczciwca który
durszlakiem próbuje usunąć wodę z dziurawej
łodzi.
Zarzutów o brak należytego nadzoru inwe-

storskiego , spostrzeżeń , oskarżeń o przekroczenie kompetencji , stwierdzeń samowoli w
stosunku do F.Skibickiego ( nieuzasadnione
zmiany umów i zakresu robót na niekorzyść
gminy) było tyle , że zwykły urzędnik administracji lokalnej miałby kłopoty z wymiarem
sprawiedliwości - lecz nie SKIBICKI.
Jak widać po powyższym zapisie ,… aż strach
się bać! Co zatem może nam przynieść lub
wymyślić w kolejnych miesiącach Cudowny
Franciszek?
A co może taki ORMO-wiec i stary działacz
zbrodniczego systemu skoncentrowanego w
czerwonej jak krew partii (..która mordowała
Polaków) PZPR.
Bazyl
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wielki LIKUS patriota

Wiedziałem, że kiedyś wpadnie pod moje
pióro radny Likus, nie
spodziewałem się tylko,
że nastąpi to tak szybko, właśnie w premierowej Bazyliance. Wiemy
jednak ,że PiS-iorki to
berety morowe i jak coś
powiedzą – to na pewno
to „spieprzą”!
I tak ,nasz FENOMEN ale i patriota Jerzy Likus któregoś
dnia zapragnął pozbyć
się wstrętnego komunisty
Żymirskiego
z jednej z ulic w
Chocianowie. Długo czekał na okazję
(ale ta partia zawsze
czeka, chyba na
cud…) aż wreszcie gdy został radnym
miasta
i
gminy

Chocianów mógł zacząć realizować swoje
kosmiczne
pomysły.
Złożył więc oﬁcjalny
wniosek aby nazwę ul.
Żymirskiego na Pileckiego. I ZACZĘŁA SIĘ
WOJNA !
Nie byłoby w tym nic
dziwnego gdyby nie 2
DETALE:
Likus jest po
prostu zwyczajnym hipokrytą,
ponieważ
nie
jest
w stanie
znieść
nazwiska
„Żymir-

skiego” na tabliczkach
a doskonale dogaduje
się i zasiada do jednego stołu z byłym komunistą i ORMO-wcem
, a przecież w tym przypadku
,nazwisko
„Skibicki” nie brzmi
nadzwyczaj odmiennie.
„Bez konsultacji społecznych i analizy kosztów z tym związanych,
radny
Jerzy
Likus
wystąpił z wnioskiem
o zmianę nazwy ulicy
Marszałka Roli-Żymierskiego na Rotmistrza
Witolda Pileckiego.”
WIĘC ZAPŁAĆ SOBIE
PANIE RADNY ZA TE
NIBY PATRIOTYCZNE
„ZMIANY”
Z WŁASNEJ KIESZENI A WTEDY „FILANTROPIE ZA NASZE”
MOŻĘ CI ZAUFAMY.

B Y Ł O TA K Z AW S Z E
Wielu z Państwa zdziwią niktóre nazwiska , ale
tak właśnie „Porozumienie” Skibickiego rozumiało od samego początku NORMALNOŚĆ.
„Skibicki zadłużanie naszej gminy rozpoczął
praktycznie od początków swoich
rządów. Od roku 1989 do 2000
potraﬁł gminę Chocianów zadłużyć TRZYKROTNIE.”
1.
Franciszek Skibicki (burmistrz
MiG) – dieta 50% ówczesnej średniej płacy krajowej.
2.
Krzysztof Leszczyński (przewodniczący
rady) – dieta AŻ 90% średniej płacy krajowej.
3.
Andrzej Chatała (vice przewodniczący
rady) – dieta 50%.
4.
Adam Hrynczyszyn (członek zarządu) –
dieta 50%
5.
Edward Kisielewicz (komisja rewizyjna) – dieta 40%
Już wtedy ówczesna opozycja wnioskowała o zmniejszenie diet o 50%, ale oczywiście grupa Frania była nieugięta.
Właśnie wtedy ujawniły się talenty Leszczyńskiego , którego opozycja dwa razy chciała odwołać. Przypadek? Czy po prostu ten
„człowiek” od samego początku był takim
„cicho ciemnym” szukającym narzędzi do
zaspakajania swoich emocjonalnych potrzeb
w lokalnej władzy – czyżby nie tak jak i dzisiaj.
ZARZUT OPOZYCJI:”Stronniczość w prowadzeniu rady.”
Po prostu ten TYPEK nie był obiektywny, ponieważ zawaliłby się jego system wartości.
Bazyl

Bazyl

MARIAN
Gdy zmienia się władza w Chocianowie, to zazwyczaj również zmieniają się „dostawcy” usług
do UMiG. Niestety ten schemat nie pasuje do
ﬁrmy Pana Karwackiego , która to również za
czasów Romana Kowalskiego
bardzo dobrze sobie radziła i
miło z urzędem współpracowała.
Do dziś nie mogę się dowiedzieć od
urzędu kto kład i za ile kostkę-chodnik
na II Armii WP w Chocianowie i dlaczego
ten chodnik jest już w tak tragicznym stanie.?
Urząd milczy jakby chciał chronić swoich ulubieńców. Osobiście przypuszczam , że ten
chodnik kładła ﬁrma MERBUD i gdy tylko to
sprawdzę poinformuję czytelników.
MERBUD buduje obecnie na ul. Krótkiej
parking na 16-17 aut za bagatela ok. 130
000,00 zł. Najchętniej to już bym nazwał ten
parking im. Leszczyńskeigo, ale specem
w naszej gminie od składania wniosków o
zmianę nazw jest nie kto inny jak Jerzy Likus,
więc może kiedyś wpadnie na tak kosmiczny
pomysł i uda mu się go zrealizować.
Pamiętajcie:
NIE WAŻNE CO MA SIĘ W GŁOWIE ! WAŻNE
KOGO SIĘ ZNA!
Bazyl
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D w i e działki r o lne o powie rzc hni 2 8 9 9 m 2 i 2 8 2 8 m 2 w 2 0 0 4 r o k u z a k u p u j e r o d z i n a H y r y n c z y s z y n o d g m i n y C h o c i a n ó w za łącznie 7740,0 0 zł (wtedy je s z c z e b y ł y to d z i a ł k i r o l n e ). Mi j a j ą n i e s p e ł n a d w a l a t a o d „ s z c z ę ś l i w e g o ” z a k u pu działek gdy na gle P ańs two „H” d e c y d u j e s i ę n a s p r z e d a ż c z ę ś c i d z i a ł e k .
Pa ń st w o „H” sprze daje łą c znie 0 ,253 6 h a d w ó m r o d z i n o m ( Kl i m c z u k , P i e c h o w s c y ) z a ł ą c z n ą k w o t ę 2 7 5 0 0 , 0 0 z ł .
TO S Ą FAKTY ! A tera z wylicze nia :
O d 27500,00 od e jmuje my k oszty zaku p u d z i a ł k i p r z e z P a ń s tw o „ H” – w y j d z i e n a t o , ż e n a c z y s t o A d a m w r a z z
m a ł żonką zar obił aż 19760,0 0 zł ,plu s d z i a ł k a , k tó r e j s p o r o j e s z c z e z o s ta ł o .
G dz ie t u jest MY K? Otóż wy s tarc zy w i e d z i e ć ty l k o k i e d y i k tó r e d z i a ł k i r o l n e b ę d ą p r z e k s z t a ł c a n e n a b u d o w l a n e ,
z n a ć pr zy t ym przy c hylnego burmistr z a i … … (… )
Sz c zegółowo o c a łej te j s pra wie na p i s z e m y w Ba z y l i a n c e Nr 2 . Wy j a ś n i m y r ó w n i e ż P a ń s t w u t y t u ł o w e
„ B i a łe Kołnier zy k i”.
S ł a w o m i r To m c z a k

SPRYTNY FRANEK
Dawno, dawno, temu, za wieloma kredytami, za wieloma
radnymi, za wieloma propagandami, w gminie zaczęły
znikać pieniądze. Zaczęto to
zaciągać coraz to nowe kredyty na spłatę odsetek od poprzednich kredytów. Działo
się to przez wiele miesięcy
aż w końcu ludzie powiedzieli
basta! Zaczaili się koło banku
i kiedy zapadł zmrok, z lasu
wyłonił się Sprytny Franek (
przy czym zwracam uwagę
na epitet sprytny). Już miał
wchodzić do banku gdy ludzie zakrzyknęli z całych sił:
aha! Sprytny Franku! To ty bierzesz te kredyty i zadłużasz
gminę! Na co Sprytny Franek
odpowiedział : To nie ja!
A tak naprawdę to był on…. =)
Kontr- wywiad.
TRAKTOR REDAKTOR BEZCZELNY:
Sprytny Franku
przed nami twoja kolejna kadencja, jakie plany na nadchodzące lata?
SPRYTNY FRANEK: Przyznam
się szczerze iż konkretnych
planów nie posiadam, póki co
to siedzę i rządzę za Państwowe pieniądze. I tyle. Planuję w niedługim czasie spełnić
swoje marzenie. Kiedy byłem
małym chłopcem zawsze chciałem zostać SPAWaczem, ale
niestety życie pokrzyżowało
moje plany gdy upadł komunizm i zostałem burmistrzem.
Dlatego też jako prawdziwy
Sprytny Ekonomista chcę ot-

worzyć w gminie kolejną nieopłacalną i niezarabiającą na
siebie inwestycję jaką będzie salon SPA dla Pawi, pod
zmyślną nazwą SPAW. Ceny
nie będą wygórowane gdyż
wprowadzę nową walutę jaką
będą „Franki Chocianowskie”.
Dzięki temu kryzys w strefie
Euro nam nie groźny. Drugą inwestycją o której myślę
jest „ Sklep Firanek Sprytny
Franek”, gdyż zawsze byłem
dobry w zasłanianiu prawdy i
okna na świat swoim wyborcom.
TRAKTOR REDAKTOR BEZCZELNY: Ambitnie podchodzi Pan do przyszłości. Czy to
kontynuacja hasła
„ Dalej w
Dobrą Przyszłość”?
SPRYTNY FRANEK:
Ależ
owszem. Jak widać po oświadczeniach majątkowych, zarówno Ja jak i Moi ludzie mamy
bardzo Dobrą Przyszłość,
więc dlaczego miałbym nie
spełniać tej obietnicy wyborczej w stosunku do moich
kochanych
przydupasków.
Zawsze troszczyłem się o
„ SWOICH” , mieszkańców
oczywiście, dlatego też na ich
pensje wziąłbym jeszcze nie
jeden kredyt.
TRAKTOR REDAKTOR BEZCZELNY: Gdyby zatrudniał
Pan wszystkich mieszkańców
tej gminy to mielibyśmy tu
prawdziwe San Francisko ( w
bardzo wolnym tłumaczeniu z

hiszp. Sprytny Franek)?
SPRYTNY FRANEK: Oj nie
wiem czy by nam tyle kredytu
dali, więc wolę nie obiecywać
tym razem.
TRAKTOR REDAKTOR BEZCZELNY: W wyborach na prezydenta poparł Pan oficjalnie
Bronisława Bredzisława Komorowskiego. To z tęsknoty
za komuną, WSI-ą czy też PO-prostu bo matka partia kazała? Czy to było sprytne?
SPRYTNY FRANEK: Czy to
było sprytne? PO-niekąd. My
teraz z Robertem Raczyńskim,
moim pracodawcą przez ostatnie lata, jesteśmy ukrytymi
anarchistami PO, Pod sprytną
nazwą KUKIZ i bezpartyjni
członkowie PO i PSL w samorządzie. Ja, Robert, Emil, Marek, Wiesiek…. Jesteśmy tak
Bezpartyjni obecnie jak tylko
się da. Odkąd upadł PZPR ża-

dna partia z którą współpracujemy nie jest prawdziwa…
Matka Partia jest tylko jedna.
Co prawda ukrywamy się od
25 lat pod różnymi logotypami ale …. Jesteśmy Bezpartyjnymi Samorządowcami, jak
się obecnie okazało jako burmistrzowie i prezydenci tworzący system, będziemy teraz
z tym systemem walczyć za
pieniądze systemu. I dlatego
to Ja! Jestem sprytnym Frankiem, a nie Pan panie Redaktorze. Jak będziecie z Bazylem
tak łazić i walczyć z Władzą
Ludową na sesjach, to będziemy jak w starym zwyczaju
ORMO, lali pałą!!!!
TRAKTOR REDAKTOR BEZCZELNY: Wszyscy wiemy iż
ma Pan dość spory inwentarz
zwierzęcy. Chodzą słuchy iż
w drewnianym domku, zaraz
obok kominka, umiejscowiona jest wajcha, która w razie
potopu zmieni

domek w Sprytną
ciszka. Czy takie
emiłe szczury jak
będą mogły liczyć
w Arce?

Arkę Franpodłe i niJa i Bazyl,
na miejsce

SPRYTNY FRANEK: Będę zabierał tylko miłe i ładne zwierzęta- także niestety nie.
TRAKTOR REDAKTOR BEZCZELNY: Jest nam przykro ale
cóż.. Jakie hasło, bo przecież
lubi Pan wzniosłe hasła, końcowe naszej rozmowy chciałby Pan przekazać naszym
drogim czytelnikom?
SPRYTNY FRANEK: Armia
Radziecka z tobą od dziecka.
Bronek kradnie, Franek radzi,
Partia nigdy was nie zdradzi.
Piotr Budzeń

U WA GA !!!

Radny Marek Skorny opuścił
(kierujący się w stronę
PATOLOGI ) polityczny klub
ludzi Skibickiego
»Chocianów 2014«
Gratulujemy Panu Markowi
mądrej decyzji
REDAKCJA
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Stosunki pomiędzy
U.S.A a Matką Polską, są jak Unijne
stosunki z krajami, które nie
lubią Niemiec.
Bezpłodność.
Totalna, niepodważalna
b e z p ł o d n o ś ć .
Chcieliśmy
dostać od
Cioci Ameryki wizy a
dostaliśmy
Master Card,
z
żydowskich banków. I
tyle ze wspólnego potomstwa obojga narodów.
Kochamy
Amerykę platonicznie,
nie wymagamy by ona
Nas kochała, wystarczy nam, że jest. I to rozgrzewające serca Polaków ‘”Yes
I Can!”. Ameryka przyjechała
do Polski. Same czołgi i żołnierze. Murzyn przysłał wojsko
do Polski, Polacy szaleją. Cieszą się na widok wojska na
ulicach. Absurd. Dzięki wspólnym stosunkom ze stanami po
jednej stronie widzę cmentarz
po drugiej supermarket. Nie
mogę powiedzieć, że Ameryka nie kocha Polski. Kocha
Polskę, jak małą, śliczną ma-

zapisał w konstytucji iż zaka-

maskotkę, która
wyśle wojsko gdzie będzie
sobie życzyć tego Wielka Berta z Wujem Samem. Yes, I Can!
W 1997 roku nasz prezydent
Olek Kwachu Kwaśniewski
(Kolejna Kaczka na fotelu prezydenta- trzeba się przyjrzeć
tym zwierzętom), tak ten co
miał wyższe tylko studiów nie
skończył,

zuje się
rządowi
zapożyczać w
Banku Narodowym.
Nie wspomniano o
zakazie pożyczania z Banku

Terroryzm, ale mediów.
Terroryzm jest zawsze bronią słabszych.
Nie mających czołgów i samolotów….
Wołanie ludzi o pomoc. Nie pochwalam
terroryzmu, zabijanie ludzi z jakiegokolwiek powodu to zaprzeczanie własnego istnienia i sensu życia. To co widzę
w TV, na wszystkich stacjach, w wielu
krajach zakrawa na farsę. Dziś w Polsce
umarło, strzelam 100 osób (minimum) w
wypadkach, na raka, grypę czy ze starości. W wielu krajach dziennie umierają
miliony ludzi: z głody, od ostrzałów
rakietowych, od wirusów… Lecz ataki
terrorystyczne grzeją opinię publiczną i
szerzą nienawiść do muzułmanów..Nie
widzę na ulicach ulotek namawiających
mnie do przejścia na Koran, meczetów,
za to widzę bombardowanie Syrii, Palestyny, Iraku, Iranu przez broniących się
katolików, Żydów i ﬁnansjery państw zachodnich. Broniących się przed czym?
Przed krucjatami religijnymi? Przed deﬁcytem ropy? Cofnijmy się w czasie o…..
400 lat kiedy liczba ludności na świecie
nie przekraczała kilkuset milionów, gdyż
była kolonizowana przez dżumę, głód i….
krucjaty krzyżowe niosące wszystkim
innowiercom Boga. Nasz litościwy Jezus
położył kres wierzeniom rdzennym i mitologicznym, mordując miliony ludzi. W
imię Jezusa wyrżnięto więcej ludzi niż we
wszystkich wojnach świeckich ( w tym
wojny światowe włącznie) Jaki jest efekt
kiedy zachód niesie Boga i demokrację?

Nie ma już prawdziwych Słowian, Greków,
Rzymian, Indian oraz rdzennych plemion.
Grecja potęga świata, dziś jest Państwem
żebrzącym, Indianie prawie już nie istnieją
a Słowianie są niewolnikami koncernów
Niemiecko- Żydowsko- Amerykańskich.
Na ich grobach wyrosły kościoły i MCdonaldy, stacje benzynowe i Unia Europejska. Kolejnym etapem zachodu jest
zaniesienie JezU.S.A muzułmanom. Oni
mają jeszcze surowce, pokój i spokój.
My do walki z ich pokojem mamy telewizje łżące na temat Arabów, czołgi, banki i
broń nuklearną. Bronimy się przed ich
zemstą za tysiące lat zniewalania ich przez europejczyków czy po prostu banki i
koncerny chcą wyciągnąć swoje łapy po
ich pieniądze i ich wolność? Zaniesiemy im demokrację…. Kredyty, pożyczki,
rządy, koncerny nie płacące podatków,
skorumpowanych polityków, bezkarną
policję, inwigilację obywateli, 3 zmianowy
system pracy i na samym przedzie nieść
będziemy leki, szczepionki i GMO. Ludzie ogarnijcie się! Nie powielajcie głupich idei. Mordowanie ludzi z jakiejkolwiek
przyczyny jest zwykłym barbarzyństwem.
Celem istnienia człowieka jest rozwój intelektualny i duchowy. Nic innego. Według wszelkiej wiedzy, wszystkich religii,
wiedzy naukowej i ﬁlozoﬁi. Człowiek żyje
by tworzyć. Przestańmy pomagać rządom
i mediom napędzać wojny i nienawiść do
istot żywych. Pomyśl a zrozumiesz.(PB)

»Prawda kosztuje dużo
lecz wyzwala«

Jerzy Popiełuszko

Światowym. Fajnie? Jednym
zapisem w konstytucji, którą
tak świętowaliśmy,
podpisano na
nas

wyrok.
Już
w
1997
roku, wiedziano, zakładano i
zmierzano ku temu by zwykły
obywatel, chcąc kupić nową
pralkę, używane auto, czy też
telewizor, będzie musiał brać
kredyty w bankach należących
do Żydów, gdyż poprzez podatek dochodowy będzie zarabiać
tak mało iż nie będzie go stać
na zakup w gotówce. Podatek
dochodowy na odsetki, pensja obywatela na raty i odsetki
od kredytów konsumenckich.
Fajnie?Jak do tego doszło?
Olek powiedział Yes I Can, a
naród za wodzem zmierzył do
Unii Europejskiej aby obywatele utrzymywali rządy w Brukseli i wzmacniali gospodarkę
Niemiec. Taki zapis wciśnięto
między wiersze konstytucji
większości krajów byłego bloku ZSSR. Fajnie? Skrótowe to
zestawienie, lecz czy Grecja,
Hiszpania, Portugalia, Wlk.
Brytania, Polska ( kraje walczące z nazistowskimi Niemcami) ogłaszały jedno po drugim kryzys, a obywatele tych
krajów nie mają już powoli pieniędzy na życie ( jedynie Brytania prowadzi politykę dystansu
zachowując funta)? Zabrakło
pieniędzy na podstawowe produkty? Czy nie staliśmy się
niewolnikami?Staliśmy
się,
mówiąc z dumą Yes, I Can!
Dlaczego Minister MSZ Radzio robi „laskę” zamiast łaski,
dlaczego jest z pochodzenia
Brytyjskim Żydem, jak Wincent
Rothfeld Rostowski członek
jednej z 3 najpotężniejszych
Żydowskich rodzin, dlaczego
państwo istnieje teoretycznie?
Dlaczego pies kręci ogonem?
Gdyż potraﬁ. Najgorsze, że to
ogon kręci psem. W kraju toczy się rozgrywka najwyższej
wagi pomiędzy agenturą rosyjską oraz agenturą zachodnią, a
w telewizji mamy Bronka który
prawie wygrał wybory z palcem
w krowie. Wraz z szogunem
urządzają nam kraj kwitnącej
lipy!

Polacy płacą odszkodowania Żydom za niemieckie
obozy
koncentracyjne,
dopłacamy do ich emerytur, mamy im
oddać majątki
które zagrabili im naziści.
D o -

nald
k u p i ł
j u ż
sobie
mund u rek z
małą
unijną
sfastyczką na
ramieniu. Bronek twardo trwa
przy radzieckich
medalach. Ze WSI
wyjdziesz, na wieś
wrócisz. Banda
agentów rozpierdala
40mln
społeczeństwo,
które
w
tym
czasie
p r a cuje po 12
godzin,
na przeżycie
lub żyje na
emigracji. Nie
na życie na przeżycie. Polak
ku śmierci zmierza, twierdząc
Yes, I can. Stany Zjednoczone
opowiadają nam kawał, żart o
niewolnictwie. Najgorsze są
oczy tych którzy nie rozumieją dowcipu. Polacy nie rozumieją. W bezpieczeństwie
utwierdza ich hasło kampanii
prezydenckiej na naczelnego
Agenta RP i media, cudowne
najbardziej nieszczere na świecie mass media. Oto Polacy
logicznie wybrali swoje autorytety. Duda czy Komoruski?
Autorytety
współczesnego
Polaka. Yes, I can. Owsiak jak
się okazuje zarabia na WOŚP
80 mln zł w 3 lata, wraz z żoną,
córkami i zięciem. Yes, He
Can! Kraje mobilizują się do
III wojny światowej z Rosją i
Państwem Islamskim, które
nie istnieje. Ukraińcy giną już
w milionach jak Syryjczycy.
Do Włoch emigrują dziesiątki
tysięcy Arabów, Islamistów.
Jedynie Polacy są pewni, że
żadna z tych rzeczy ich nie dotyczy. Dlaczego? Nie wiadomo.
Ubzduraliśmy sobie, że wojna jest niemożliwością, że nie
ogłoszą stanu wojennego, że
mobilizacja która obecnie trwa
nie prowadzi do wojny, że stanie się cud, morza się rozstąpią
i wszystkie konﬂikty, walki o
wpływy same się zakończą.
Czy to brzmi rozsądnie? Rozumiesz dowcip? Polak potraﬁ,

Yes I Can.

Piotr Budzeń

Wo

Jak co roku w okolicach
Dnia Dziecka organizuje nasz
„wieczny” radny Norbert Piotrowski ciekawe imprezy,
skierowane przede wszystkim do „bez-dowodowej”
części politycznego elektoratu radnego Piotrowskiego.
Pomaga panu Norbertowi w
tym przedsięwzięciu bardzo wielu wolontariuszy, ale
myślę, że czas już docenić
żonę pana Norberta, która
co roku dzielnie towarzyszy
swojemu mężowi, ale nie
jako „błyskotka”, jak było to
w przypadku żony Janusza
Zielonego, który zaszczycił
całą swoją rodziną tytułową
imprezę dla dzieci u Norberta. Takich wolontariuszy czy
filantropów jak pani Ania
Piotrowska
potrzebujemy
znaczne więcej. Mało tego,
Pani Ani nie można zarzcić
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próby
promocji
swojej
osoby tak jak to czasami odbieram – robi radny Norbert.
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Don Kichot w GAWORZYCACH
Jako niepokorny rycerz XXI wieku, postanowiłem pomóc mieszkańcom Gaworzyc walczyć o ich zdrowie i życie. Wójt Gminy
Gaworzyce, Don Kichot Jacek Szwagrzyk postanowił wyjść na
walkę z wiatrakami i na środku zabudowy mieszkaniowej, trzech
wiosek postawić ludziom , 450 m od ich domostw, farmę wiatrową
liczącą 17 turbin wiatrowych. Mieszkańcy jednak stawili czynny
opór zawiązując grupę „Nasze Gaworzyce”. Na jej czele stanęła
Pani Kamila Kuryś, która w przeciwieństwie do wójta Jacka Don
Kichota przygotowała swoją grupę merytorycznie. Przygotowano
ekspertyzy naukowe o szkodliwości turbin wiatrowych, zebrano i
wyświetlono materiały o już udokumentowanych chorobach i problemach z tym związanych, o ukrywaniu skutków farm wiatrowych
na szlaki migracyjne ptactwa…. a także o procederze inwestora
farm wiatrowych, który wychwycili dziennikarze programu Uwaga! we Wschowie. Wójt zaś naopowiadał radnym bajek, i wystawił
do walki o wiatraki swoją białogłową przewodniczącą rady Danutę
Pawliszyn. Pani radna w swej zarozumiałości i braku szacunku do
rozmówców zagalopowała się znacznie, gdy uznała swoją jedyną
rację w temacie wiatraków w oparciu o merytoryczne konsultacje w
tym temacie…. z sołtysami! Nic dodać, nic ująć. Merytoryczne dno i
wiadro mułu rady miejskiej, w temacie farm wiatrowych. Zero wiedzy, zero argumentów. Ponadto oczywiście żaden z radnych ani nasz
Don Kichot nie mieszkają w pobliżu lokalizacji turbin. Oczywiste.
Warto też powiedzieć, o rzekomym zysku dla Gminy z posiadania
tak cudownej inwestycji…to według wyliczeń stowarzyszenia 208
000 zł rocznie, co daje w przeliczeniu na jednego mieszkańca niecałe 55zł rocznie, w ramach rekompensaty za poświęcenie zdrowia

swojego i swoich dzieci. Czy warto? Nie warto,
lecz Pan Wójt powiedział, że dba o zdrowie mieszkańców i wybuduje
pomiędzy
wiatrakami
ścieżkę rowerową! Proponowałbym przejażdżki
tą ścieżką zdrowia Pani
Danucie i Panu Jackowi,
może od wiatru, migotania cienia, ciągu magnetycznego i ruchu wirowego powietrza coś tam w
głowie zawiruje, i w głowach zrodzi się migotanie
logiki. Choć na chwilę,
choć odrobinkę. Dodam
w ramach puenty iż Farma Wiatrowa ma powstać na terenie Wzgórz
Dalkowskich ( odsyłam
do strony www.wzgorzadalkowskie.pl), jednego z
najpiękniejszych terenów
krajobrazowych na Dolnym Śląsku. Dlaczego?
Na wzgórzach najmocniej
wieje… i choć nie mówi, o
tym TVN24, takie są fakty: ludzie, pieniądze. Don
Kichot Szwagrzyk i Danuta z Zielonego Wzgórza
powinni pochylić się nad
ostatnim zdaniem, jakie
przyszło mi do głowy, w
związku z tą smutną inwestycją… człowiek zabija,
truje, oszukuje, kłamie,
morduje zwierzęta i walczy z drugim człowiekiem
zawsze dla pieniędzy. Dla
pieniędzy, za które później nie można kupić ani jednego życia.(PB)

Niemniej impreza kolejny raz była udana, z czego
dzieciaczki z naszej gminy
i pan radny powinni być
zadowoleni. Pomimo, że
Piotrowski nie odważył się
jednak założyć na siebie
stroju Kubusia Puchatka
to i tak wypadł na cztery z
plusem. Niestety nasz słodki, kochany, elokwentny,
bystry, uprzejmy „ORZEŁ”
Chocianowa nie lubi robić
Bazylowi przyjemności. A
szkoda…
Bodajże tydzień po imprezie zorganizowanej przez
Norberta
Piotrowskiego
odbył się piknik zorganizowany przez market NETTO

HO

LA

w
Chocianowie
pod
dowództwem pani Marty
Haber, którego głównym
motywem
przewodnim
było zbieranie pieniędzy na rzecz niepełnosprawnej
dziewczynki
Oliwki Przybylskiej. Pomagali również Jarosław
Polański i nasza chocianowska SCHOLA.
I udało się. Zebrano 3
550 zł i 5 euro. Oliwce
życzymy zdrowia a organizatorom wytrwałości w
podobnych szlachetnych
przedsięwzięciach.

3 550,00
DLA
OLIWKI

SC
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RETROSPEKCJA Z VCITY.PL
Tak naprawdę nigdy do końca
nie poznaliśmy, choćby w przybliżonej wersji, biograﬁi
człowieka, który co cztery
lata ubiega się o fotel burmistrza Chocianowa i nijak
mu się nie udaje spełnić
marzeń. Kręci się co prawda
jego POLITYCZNE poparcie
wśród wyborców gminy w
granicach 1000 głosów, ale
to jak na dziś chyba już MAX
możliwości „cementowego
biznesmena”. Janusz Zielony to jednak bardzo ciekawa publiczna postać miasta
Chocianów. W kolejnych
numerach Bazylianki będziemy przedstawiać Państwu
postać Janusza Zielonego-niespełnionego polityka i
marzyciela ( który „marzy
o gruszkach na wierzbie”).
Postaramy się rentgenem
dziennikarskim prześwietlić
PANA RADNEGO aby i mieszkańcy mieli swojego celebrytę w kolorowej gazecie.
A o to zapożyczone wpisy z
forum www.vcity.pl
(Została zachowana oryginalna pisownia)
1.
„Janusz Zielony nie tylko zna
wartość pieniądza, bo ma to
co ma i nie powiem dzięki
komu co oznacza że sam na
to nie zapracował a gdyby
nie rodzina to pracowałby w
jakiejś hurtowni jeżdżąc wózkiem widłowym. Karany był
bo spowodował wypadek i
innych rzeczy parę. Uczciwy
to na pewno nie jest zaręczam jako kobieta osobiście
z pełną odpowiedzialnością.
Z Twojego wpisu wynika że
nie tylko zdradził pewne idee
i zasady ale od razu wiadomo że sprzedał się Frankowi.
Każdy kto chce zagłosować
na Zielonego to też głosuje
na Franka.”
2.
Ja tez nie jestem zwolennikiem PiSu i samoobrony ale
nie o partie chodzi a o kandydatów. Nie jestem również
zwolennikiem Zielonego bo
to nieuczciwy krętacz bez
jakichkolwiek zasad etycznych i moralnych i nie ma
żadnej ani krzty pewności
że nie rozłupie gminy z kasy
i nie zwiększy długu. Jako
biznesmen beznadziejny bo
dostał wszystko a jego ﬁrma
ma tylko na bieżące wydatki
i na zamawianie towaru. Zielony powinien mieć hasło:
Niepewna gmina, niepewna
przyszłość. Nie ma co się
dziwić że Zielony zdradza, instynkt sprzedawcy nie wyplenisz. Zdradził PiS i K.K.B to i
zdradzi pozostałych dla własnego interesu. Nie tylko z
Frankiem by się ułożył myślę
że jako przedsiębiorca???
Duszę też by zaprzedał jakby
był jakiś interes dla niego
korzystny«

WALCZYMY O CIEBIE !!!

Twój problem jest dla nas ważny ! »BAZYLIANKA« pomoże !

„ABSOLUTORIUM DLA KOWALSKIEGO”- co w trawie piszczy?
„(…)Na ostatniej sesji Skibicki dostał absolutorium za wzorowe
wykonanie budżetu 2014 r. przez Kowalskiego. Gratuluję!!! Roman Kowalski śpiewająco zrealizował wszystkie swoje plany w
2014 r. Wykonanie budżetu byłoby niemal idealne, gdyby Skibicki
zaraz po przejęciu władzy nie zaczął „inwestować”. Z dnia na
dzień, z radości, że wygrał wybory Skibicki wykonał pierwszą
inwestycję, jaką była Karczma za 17.000 zł ﬁnansowana z gminnych pieniędzy, które strumieniem popłynęły do oczyszczalni
ścieków w postaci browarkowego moczu.
Chcąc nie chcąc, ChOK w sprawozdaniu za 2014 r wykazał kilkudziesięciotysięczną stratę.
Co prawda strata niewielka, ale zasmrodziła dobry wynik Romana Kowalskiego. Oczywiście tylko dlatego, że Skibicki spowodował stratę, bez szemrania i afery przyjął sprawozdanie ChOK-u!
W innym wypadku zwalniałby Dyrekcję ChOK-u i gonił do prokuratury.
Tyle o stratach. Więc przejdę do zysków, za które Roman Kowalski w czwartek dostał absolutorium.
Skibicki i Przewodniczący ds. rozwoju długo debatowali, w jaki
sposób wydać nadwyżkę budżetową, którą zostawił im Kowalski. W sprawozdaniu jest tego blisko 3 mln zł. Po odjęciu 1, 2
mln zł na spłatę kredytów, pożyczek i wykupu obligacji, Skibickiemu
zostało jeszcze prawie
1,5 mln. Widać teraz,
że Skibicki świadomie
wcześniej kłamał wielokrotnie mówiąc, że Kowalski zostawił gminę
w opłakanym stanie.
Powtórzę. Dzisiaj , po
przyjęciu sprawozdania
za 2014 rok czarno na białym mamy dowody, że
Skibicki kłamał. Prawda
jest taka:
Roman Kowalski w
2010 r po przyjęciu po
Skibickim gminy z 60 % zadłużeniem, podczas 4 lat wykonał wiele rzeczywistych, ważnych i potrzebnych inwestycji i zostawił
Skibickiemu prawie 1,5 mln nadwyżki, jako prezent. Skądinąd
wiem, że te pieniądze Roman Kowalski ciułał, bo chciał, by gmina miała pieniądze jako wkład własny choćby na budowę kanalizacji w Szklarach, której koszt przewyższa 16 mln zł, albo na
stworzenie dokumentacji technicznej pod budowę kanalizacji we
wsiach Parchów, Pogorzeliska. Niestety Skibicki oraz radni przyjęli priorytet, by te pieniądze rozdać, jak leci. Zbiór prospołecznych inwestycji Skibickiego – z podkreśleniem, że pieniądze
zostawił mu Roman Kowalski – jest tyleż długi, co beznadziejnie
infantylny. Polega głównie na spłacie długów, które Skibicki zaciągnął u swoich zwolenników podczas kampanii wyborczej. Rozwój gminy dla Skibickiego zaczyna się od inwestowania setek
tysięcy zł w KS Stal, rozdawanie pieniędzy na stowarzyszenia,
folklor, na strażaków, bo – jak Skibicki mówi- bez środków pomocowych niewiele zrobimy( www.chocianow.com.pl/jak-burmistrz-chocianowa-ocenia-swoje-100-dni-rzadow/)
Skibicki już w pierwszym roku urzędowania oznajmił, że rok
2015 r. gmina zamknie stratą bliska 300 tyś zł. Jaja jak berety –
zaczął od 1,5 mln nadwyżki, a zrobi stratę. A co powstanie przez
ten rok, jak się rozwiniemy? Nie wierzmy, że powstanie przedszkole, bo za 605 tyś, które Skibicki przeznaczył na budowę – z podkreśleniem, że pieniądze zostawił mu Roman Kowalski – Nasze
Słońce może wybudować sobie kontener służący do przemycania uchodźców z Azji, a nie nowoczesny przedszkolo- żłóbek w
technologii pasywnej z sześcioma salami i zapleczem. Ściema,
zwykła ściema. Nasze Słońce przedszkole będzie budować 2 lata,
a koszt przewyższy 2 mln zł. Takie ma priorytety. Prosty przykład

- jeśli na remont kuchni w szkole podstawowej - z podkreśleniem,
że pieniądze zostawił mu Roman Kowalski – Skibicki wyda 350
tyś, to czy za 605 tyś zł wybuduje profesjonalne przedszkole?
Nawet w głębokim peerelu nie widziano takich cudów. Zakup i
wstawienie samych okien w przedszkolu, które spełniają wymogi
technologii pasywnej to koszt co najmniej 200 tyś zł, a 400 tyś to
dach.
Mamy pełny obraz inwestycyjnego rozdawnictwa publicznych
pieniędzy. Na początku tygodnia cieplutki Informator, niczym
dorodny bochen chleba, będzie leżeć na biurku Skibickiego, a z
niego dowiemy się jak dobrym gospodarzem jest Nasze Słońce.
Dowiemy się, że Skibicki w parę dni przejął dworzec PKP, a z torowisk zbuduje rowerową autostradę do Lubina, pod same ZOO.
Skibicki kłamał, kłamie i kłamać będzie od wschodu do zachodu
Słońca. Przez cztery lata, od 2011 r. Roman Kowalski zajmował
się przejęciem infrastruktury kolejowej, a Skibicki chce spić tylko
śmietankę. Na portalu publiczno prywatnym portalu Nosela ogłasza swój sukces. To cały Skibicki. Nie przejął żadnych torowisk,
tylko dworzec, więc kłamie. Nosel już ogłasza, że Skibicki połączy
się z Raczyńskim ścieżką dla rowerzystów i członków klubu Zdyszaani 2014. Pic na wodę. To samo jest w przypadku przejęcia sieci
wodociągowej od Energetyki, którą obwieszcza Skibicki. Kłamczuch ani słowem nie zająknie się, że nie mówi prawdy. Prawda
jest taka: Roman Kowalski przez ponad 3
lata procedował przejęcie infrastruktury
wodnej od Sp Energetyka. Spółka wyceniła
ją na blisko 500 tyś zł,
ale Roman Kowalski
odmówił zapłaty. Po
wielu
negocjacjach
ustalono, że spółka
przekaże majątek za
przysłowiową
złotówkę. Niestety Urząd
Skarbowy zażądał ponad 80 tyś podatku,
co zostało zaskarżone do wyższej instancji. Teraz Skibicki ogłasza, że przejęcie wodociągów to w Szklarach to jego zasługa.
Taki jest Skibicki, za to zresztą od młodego wieku odznaczany
był za „zasługi” w budowie Polski Ludowej. Woli wydać 40 tyś
na zabawę kilkunastu rówieśników z Francji i ich potomków, co
będzie miało miejsce na tegorocznej Jagodzie, wyda następne
30 tyś na bliski mu ukraiński folklor, wyda 200 tyś na KS Stal,
itd. itd., a żadnych namacalnych efektów swojej pracy po sobie
nie zostawi. Taki jest Skibicki: lubi wydawać pieniądze na to, co
go rajcuje i przypomina mu cudowne czasy PRL-u, w których był
„najmądrzejszy we wsi”. Niestety czasy „wsi” się skończyły, co
zresztą samokrytycznie Skibicki zauważył poprzez Nosela, który
wysmalcował recenzję XII Dnia Jagody
( www.chocianow.com.pl/xii-dzien-jagody-w-chocianowie-wieje-nuda-i-bylejakoscia/ ).
Jaja jak berety. Skibicki pojedzie na lotnisko z kapelą ECHO, żeby
witać gości z zagranicy! Skąd to znamy? Taki jest Skibicki – „tak
kraje, ile mu materii staje”.

Taki jest Skibicki:
lubi wydawać pieniądze na to,
co go rajcuje i przypomina mu
cudowne czasy PRL-u,
w których był
„najmądrzejszy we wsi”.

Vcity.pl

SKARGA »KATA«
Odkąd nastał czas „normalności” Skibickiego , zacząłem
już się gubić w ilości i jakości
zwalnianych przez Franka i
na Jego bezpośrednie wskazania, pracowników urzędu i
podległych mu jednostek.
Pani dyrektor Jaszowska
jest właśnie oﬁarą „polowania na czarownice” w wykonaniu Franciszka. Jest to
jakby oﬁara skargi złożonej
na Nią zdawałoby się , że w
zaplanowany sposób. Ponieważ trudno wytłumaczyć fakt
, że właśnie ta skarga była przyczyną (my uważamy, że to
jednak polityka) zwolnienia
Pani Alicji z funkcji dyrektora Przedszkola Miejskiego w
Chocianowie. W tym samym
prawie czasie „GOGUŚ” ,
który naskarżył na Panią Jaszowską został zatrudniony

OD REDAKCJI
»Dziękujemy za datki
na druk Bazylianki .
Czekamy na WIĘCEJ
!!!
Każdy Twój GROSZ to
krok do WOLNOŚCI.«
Redakcja
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jako Pełnomocnik Do Spraw
Rodziny w naszym lokalnym
OPS.
Przypadek? O czym więc
marzy Franiu? Zapewniam
moje marzenia są ciekawsze i
bardziej podniecające niż sny
cnotliwych dziewic.
DLA MNIE „PRZYPADEK”
TO POWRÓT DO RZĄDÓW
SKIBICKIEGO.
(Dowcip zasłyszany na
ulicy…)
- Dlaczego Skibicki nie zwolnił jeszcze Pani dyrektor SP
Trzebnice Kozińską?
- Bo rodzice nie chcą na Nią
pisać skarg.
- Ha, ha, ha .
Sławomir Tomczak

,,Zamiast efektu kuli śniegowej fundujemy
sobie efekt kuli u nogi.”

REDAKCJA
Redaktor Naczelny
Sławomir Tomczak vel
Bazyl

728-292-809

syriusz39@o2.pl

Współpraca

Sławomir Ciachowski
669-906-p71

Piotr Budzen

p.budzen@interia.eu
www.w ol ny chocia n ow.pl
ww w .w ol nepolkow ic e.pl
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Nowe pomysły władz Przemkowa dzielą miasto na dwie
części. Brak chęci współpracy z kreatywną częścią naszej
społeczności i pomysły rodem z poprzedniej władzy, na
pewno nie tego oczekiwała ludność mojej udręczonej gminy.

wsi. Kolejną perełką mogą
być Piotrowice, ale nie potraﬁą wykorzystać tego, że mają
Dąb Chrobry i Wały Śląskie
(też zwane Chrobrego). Odrobina wyobraźni i kilka przedsiębiorczych osób i w dwa lata
miejscowość zacznie zarabiać na turystach. To naprawdę

Co robić?
- Przestańmy głównie skupiać
się na infrastrukturze i sprawach takich jak chodniki i dziurawe drogi. Na to i tak na razie
nie ma kasy, a proste chodniki i ładne drogi nie zapewnią
nam rozwoju gospodarki i nie
przyciągną inwestorów z pieniędzmi. Jak takie „inwestycje”
mogą generować dochód. Nakłady na to można zwiększać
w nieskończoność, bo zawsze
da się uzasadnić, że coś jeszcze należy wyremontować, a
dobry stan infrastruktury będzie ciągle generował nakłady
ﬁnansowe na utrzymanie, na
które i tak nas nie stać. Wyobrażam sobie takie sytuacje,
że idzie młody człowiek po nowym chodniku i jest bezrobotny albo wegetuje na umowie
śmieciowej za tysiąc złotych
w pobliskich Polkowicach, czy
zwróci uwagę na prosty chodnik?, czy doceni, że może po
nim iść? – nie sadzę.
U nas w Przemkowie takie podobne inwestycje zawsze robi
się po to aby było co pokazać
przed wyborami, tak samo robił były Burmistrz Stanisław
Pępkowski i do czego to doprowadziło…?
- Tak jak pisałem wcześniej
w swoim programie dla gminy.
Powinniśmy skupić wszystkie
nasze środki na rozwoju turystyki, takiej z prawdziwego
zdarzenia. Przecież w tym tkwi
nasz ogromny potencjał. Trzeba być ślepym aby tego nie
zauważyć, prawda?. Bardzo mi
się podoba działanie Amazonki z Ostaszowa, to jest wzór
do naśladowania dla innych

nie jest trudne. Przemków moi
drodzy naprawdę jest piękną
gminą, ale niestety my sami o
tym nie pamiętamy. Za to obcy
doceniają, ale nie zostawiają
tu pieniędzy, dlaczego? – o
tym dalej. Żyjemy w czasach
w których rozmachu nabiera
trend zdrowszego życia – ekologia, zdrowa żywność i powietrze, spędzanie czasu z dala
od zgiełku miasta i w bliskości
z naturą. Coraz częściej zamożni z dużych miast szukają
miejsc do odpoczynku w miejscowościach takich jak nasza,
gdzie mamy wszystko, ciszę,
śpiew mnóstwa gatunków ptaków, stawy, lasy. Naprawdę
warto wziąć to pod uwagę.
- W Przemkowie mieszka gro
osób nadużywających alkohol
co widać często w centrum, na
osiedlach i obiektach użyteczności publicznej. Jest wręcz
niebezpiecznie,
częste
są
akty wandalizmu i kradzieże.
Patologia ta szerzy się apropo właśnie w dużej mierze z
powodu braku pracy. Dlatego
nie widzimy turystów w naszym mieście i ich złotówek

wydawanych w naszych sklepach w których moglibyśmy
znaleźć zatrudnienie. To ewidentne zaniedbanie Gminy i
służb gminnych odpowiedzialnych za walkę z problemem
alkoholowym. Problem jest
też w tym moi mili, że to też
jest troszkę i nasza wina, bo
nie piszemy skarg do naszego
urzędu (mieszkańcy poddali
się, panuje znieczulica, każdy
pilnuje tylko swojego domu,
posesji czy mieszkania ). Nie
ma skarg, to znaczy że nie ma
problemu, czyli jest dobrze tak
jak jest. Dlatego też nie udało
nam się wywalczyć stałego komisariatu Policji, mieszkańcy
olali sprawę, mówiąc kolokwialnie. A Powiatowi nie zależy
aby u nas było bezpiecznie a
i Radni Powiatowi z Przemkowa nie garną się do walki o
lepszy Przemków. Cóż układ z
Polkowic potraﬁ przekonać do
swoich racji. Zbyt mała liczba
funkcjonariuszy nie sprzyja
bezpieczeństwu, nie wspomnę
o rozwoju naszej gospodarki.
(ceny nieruchomości w naszej
gminie są niskie i będą spadać
dalej, dlatego w niektórych
częściach naszego miasta
tworzą się tzw. gorsze obszary)
-Podatki dla przedsiębiorców, są stanowczo za duże.
To zabija chęć prowadzenia
własnej działalności ( u nas
nawet lumpeksy upadają, mnie
to przeraża i daje do myślenia).
Gmina musi wprowadzić ulgi
bo nic się nie zmieni. Trzeba
zaryzykować nie ma wyjścia.
Nie mamy tak dobrze jak Polkowice gdzie mają kasy jak
lodu, wszystko jednak kiedyś
się skończy, nic nie trwa wiecznie. Najważniejsze, że do tego
czasu wielu się zdąży jednak
obłowić. Orlików tyle co Polkowice nie ma chyba żadne miasto, nie wiem ile miast w Polsce ma plac zabaw dla psów za
tyle milionów? Z takim budżetem w Polkowicach aż się prosi
o stworzenie Inkubatorów pr-

zedsiębiorczości dla młodych
ludzi aby mieli szanse na własny biznes. Wróćmy jednak do
mojego miasta.
-Trzeba pomóc młodzieży, bo
to od niej zależy nasz rozwój.
Szczególnie w edukacji bo to
jesteśmy w stanie zrobić. Po
powrocie ze szkoły nie pozostaję im nic innego jak siedzenie w domu albo na własnym
podwórku, brak perspektyw na
spędzanie wolnego czasu, rozwijania zainteresowań. Część
młodzieży znajduje oczywiście
jakieś zajęcie, ale owocem tego
są zniszczone i tak już ubogie
place zabaw i boiska ( znane
są większości moje publikacje
w postaci zdjęć i ﬁlmików o
stanie terenu koło szkoły podstawowej, w której uczę) Spodziewam się w najbliższych
latach prawdziwego exodusu
młodych z naszego miasta.
Brak perspektyw i pracy zdegraduje nas do roli gminy wiejskiej bez młodych, z tendencją
do starzenia się społeczności
często z wysokim poziomem
degeneracji. Już teraz mamy
wyraźną przewagę zgonów
nad urodzeniami.
Dlatego musimy wspólnie,
bez wzajemnej krytyki zacząć
działać na rzecz rozwoju naszego regionu bo na dzień dzisiejszy jest źle , a posiadamy
tak wiele aby było bardzo dobrze. Jeden dobry krok będzie
jak kula śniegowa, z każdym
kolejnym krokiem do przodu
będziemy cieszyć się z naszej
gminy. Tak to widzę. Byłem, jestem i będę w tej kwestii niepoprawnym optymistą.
Tomasz Andrzej Kuncik
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WYŁĄCZ „SŁOŃCE”

WŁĄCZ MYŚLENIE
„Idź do domu , skoś trawnik, umyj okna, naucz się gotować, zbuduj tratwę , znajdź pracę, odwiedź kogoś chorego , ucz się swoich przedmiotów , a jak już skończysz , przeczytaj książkę. Od Twojego miasta nie należy Ci się centrum wypoczynkowe, ani Twoi rodzice nie są Ci winni
zapewnienia rozrywek.
Świat nie jest Ci winien warunków do życia , to od Ciebie zależy się coś światu. Możesz oddać mu swój czas , siły i talent żeby nikt już nie
szedł na wojnę, nie był chory ani nigdy więcej samotny. Innymi słowy, dorośnij i przestań się użalać nad sobą , wyjdź ze swojego świata marzeń
i wypracuj sobie mocny „kręgosłup” a nie listę życzeń. Zacznij zachowywać się jak odpowiedzialna osoba. Jesteś ważny i potrzebny. Jest już za
późno żeby siedzieć i czekać, aż ktoś kiedyś coś zrobi. „Kiedyś” jest teraz, a ten „ktoś” to TY!”

