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ULICA KRÓLA - ŚRODKOWA

TO MÓJ
CHOCIANÓW !

Jak za „darmo” wybudować sobie i
kolegom mieszkającym w pobliżu drogę?
Okradnij innych!
Skibicki to fenomen, ale tak naprawdę bez
swojego posłusznego rycerza , przewodniczącego rady Gminy Chocianów – Krzysztofa Leszczyńskiego , nie byłby w stanie
wydać choćby jednej złotówki niezgodnie
z „prawem”. Co więc obiecał Franciszek
Krzysiowi?
Ale
to
,
to
już
chyba tylko w piekle diabeł wie…
Ale my też wiemy swoje. Wiemy, że
Skibicki i jego posłuszna rada- znów „po
cichu” wydymała Mieszkańców Gminy Chocianów. I to bez konsultacji …
Pod pretekstem budowy DROGIEGO i za
kolejny kredyt Przedszkola Integracyjnego,
gdzie już znajoma „króla” ma zapewniony
stołek dyrektorski (Chruściel), wybudował

sobie dziadek czerwony, piękną drogę go domu.
Mało
tego,
również
takim
personom od żłoba i szklanki piołunówki
jak:
HRYNCZYSZYN,
ROLSKA,
PIECHOWSKA czy lekarz KLIMCZUK.
Ok, lubi robić Nas w przysłowiowe „jajo”
nasz „król”, ale dlaczego mam budować

p. Klimczukowi zatoczkę-parking do jego
„kliniki zdrowia”? Tego nie rozumiem.
No, chyba ,że doktory zaczną dzielić się
z
Mieszkańcami
swoimi
przychodami?!

Brawo Skibicki! Brawo Ja!

Droga która pamięta jeszcze
królów a może i nawet Apostołów
Jezusa – to II Armii WP w Chocianowie.

SKIBICKI TO RELIKT

Gdyby nie burmistrz Skibicki, nigdy zapewne nie poznałbym niemieckiej sztuki układania kostki brukowej.
Zapach historii zbliża mnie myślami do
ŚREDNIOWIECZA.

PO-KOMUNISTYCZNY

Szkoda tylko, że nie poruszamy się
już bryczkami , bo konie to fajne stworzenia. Niemniej, dziś nawet jazda rowerem po
tym relikcie oświecenia komunistycznego,
jest swego rodzaju sportem ekstremalnym.
A p. Kobielowa i inni mieszkający przy tej
ulicy ludzie nadal nie mają spokoju i zdrowia.

KAŻDA WLADZA ZOSTAWIA PO
SOBIE POMNIKI PAMIĘCI!!!
Dziękujemy Ci Skibicki…
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Dlaczego to mi mówisz?
Być może coś przeoczyłem, ale za nic nie mogę
zrozumieć co to może być.
Czytam i czytam, oglądam i obserwuję , każdy
chce mi opowiedzieć , jak
to świat schodzi na „psy”.
Każdy chce mi wytłumaczyć dlaczego: Korporacje
stanowią zagrożenie dla
środowiska, policja to nic
innego jak rasistowscy ,
uzbrojeni bandyci, Amazon
nie daje pracowniom przerwy na załatwienie swoich
potrzeb, Strefa Gazy to po
prostu więzienie na świeżym powietrzu. Ludzie z
Wall Street rabują majątek
Naszego kraju a międzynarodowy fundusz walutowy
grabi bogactwo reszty świata. Wszystkie rządy krajów
świata są skorumpowane .
Mamy głód, chociaż mamy
jedzenie. Tam, gdzie jest potrzeba , jest też zachłanność.
A Ty, to wszystko, mówisz
mi! Mówisz to mi, tak jakbym to ja był bezpośrednio ,za to odpowiedzialny.
Kiedy byłem dzieckiem ,
na taki rodzaj niewłaściwie
skierowanej winy odpowiadało się: „To twój świat. Ja
tu tylko mieszkam” albo
„Nie mój cyrk, nie moje
małpy”. Myślę, że jest to
również stosowane w tym
punkcie historii Polski.
Prasa alternatywna..,
całość dziennikarstwa obywatelskiego jest w rzeczy
samej nieskuteczna. Nie
potrafi zadziałać . Niczego po za informowaniem
ludzi, że na świecie istnieją
problemy. Tak jakby ludzie
nie zdawali sobie z tego
sprawy. Ale wskazują tych
, którzy są za to odpowiedzialni. Powiesz pewnie ;
to przecież pierwszy krok
do wprowadzenia zmian.
Nieprawda! Nie jest to
prawda, chyba ,że masz
inny adres. Nigdy w historii tej smutnej planety,
tak wiele ludzi nie narzekało na tak wiele rzeczy.

To wszystko na nic. Nie
zmienia to niczegodo. Nie
słyataku
szałem jeszcze „
”
czy „zlinczować drania”!
Wszyscy wiemy, kto jest
odpowiedzialny za katastrofę zwaną ludzkim losem.
Einstein
mówił:
„Informacja to jeszcze nie
wiedza.” Przetwórz ją
proszę ! A stanie się cud.
Ale My wiemy przecież,
co MUSI być zrobione.
A i tak bawimy się w grę
pod tytułem „Pokojowy
Protest”, autorstwa tych samych ludzi , którzy odnoszą
korzyści z tak nieszczęśliwego rozwiązania. Pozostają nam idioci , którzy
potrafią tylko bezmyślnie
podpalać cudzą własność.
„To im dopiero pokażę.”
„Wiesz , to nie takie proste…
Istnieje wiele problemów” powiesz. To rusz wreszcie
swój tyłek ,zacznij od książki , przeczytaj konstytucję
RP a nie instrukcję obsługi Play Station. Zrób coś!
Zawsze byłem znany jako
„rzemieślnik z młotkiem”.
Jeśli nie możesz sobie
radzić z czymś przy pomocy młotka.., użyj większego.
Oczywiście mógłbym mieć
problemy wzywając do
rewolucji. Pieprzyć TO!
Mam dość ludzi mó-

wiących reszcie o tym
, co jest nie tak. Mówią
niewłaściwym
ludziom.
Powiedz George Soros’owi o cierpieniu , które
spowodował na świecie
, chwilę przed tym , jak
zaciśniesz pętlę wokół jego
szyi. Powiedz Donaldowi
Tusk o milionie skrzywdzonych przez niego osobach
, na moment przed tym ,
jak wypchniesz go z okna
na trzydziestym piętrze .
Przekaż
Benjaminowi
Netanjahu’owi ,że jest rasistowską , mordującą świnią,
kiedy rzucisz go nieuzbrojonego w tłum palestyńskich więźniów. Ci ludzie
nie zasługują na nic innego.
„Ale co z rządami PRAWA?”- mógłbyś zapytać.
Czy głosowałeś za prawem pozwalającym na
pozyskiwanie praw jednostki ludzkiej przez korporacje? Czy głosowałeś
za ustawą USA PATRIOT
ACT? Czy głosowałeś za
ustanowieniem
państwa
Izrael w Palestynie? Nie?
Więc ,kto zrobił te wszystkie
rzeczy bez Twojej zgody?
Mógłbym w nieskończoność mówić (co też robiłem
przez lata) o tym, jakie są
przyczyny naszych problemów , a to i tak nie zmieni

niczego. Nawet dziecko
potrafi dostrzec , w jaki sposób można naprawić nierówności tej planety. Tylko
poprawnie polityczny dorosły jest w stanie skutecznie
unikać rozwiązywania problemów. Nie chodzi o noszenie transparentów czy o zaskarżanie tej czy innej firmy.
Nie chodzi o głosowanie na kolejnego czarującego, zachłannego drania.
Dobrze o tym wiesz. A
jednak sikasz w majtki na
samą myśl zrobienia właściwej rzeczy. Postawienia na swoim. Ruszenia do
przodu . Tak, wzywam do
rewolucji
intelektualnej!
Nie pozwól, żeby przekonali Cię, że masz sobie dać
spokój z „anarchią myśli”.
Nie może być nic gorszego niż przestarzała hierarchia w której żyjemy teraz .
Tak jak mówiłem, dobrze
o tym wiesz. Ale się
boisz. Podziwiasz „V” za
wysadzenie
parlamentu
w rytm uwertury 1812 i
poderżnięcie gardeł elitarnych przywódców ,
a jednak powstrzymujesz
się przed tak pochopnymi rozwiązaniami. Bo?

Nie wiem, jak jaśniej
mam to wytłumaczyć.
„V” nie zrobi tego za Ciebie. Jezus nie zrobi tego za
Ciebie. Mahomet ani Kim
Kardashian nie będą walczyć w Twoich bitwach
za Ciebie. Bazyl? Jeden
„JA” ? Nie jest w stanie
powstrzymać tego „zła”. W
dwójkę są większe szanse,
ale gdy będzie Nas już milion, żaden „parszywy system” nam nie podskoczy.
Nie było mnie z Wami
ostatnio właśnie z tego powodu. Mam dość marudzenia ludzi , którzy nie chcą
nic poświęcić w imię lepszego świata. Nie chcę już
słuchać: Jestem DOBRY,
bo nie robię tego czy tamtego ZŁEGO. Chcę usłyszeć wreszcie: Robię to,
czy tamto, bo jest to DOBRE i służy moim siostrom
i braciom!!! Ludziom!

Nie wieszajcie kolejnego
JEZUSA
na krzyżu! Wykujcie dla
Niego miecz i podążcie
za Nim.
Zanim „WOLNOŚĆ”
przestanie, już BYĆ!

–

A kiedy zbierzesz grupę
uzbrojoną w pochodnie i
widły…, daj mi znać. Chcę
być jednym z pierwszych ,
którzy będą wznosili toast
za zwycięstwo nad ZŁEM.
Chcę z Tobą bracie ze słowiańską krwią pić z czaszek
naszych wrogów – WINO
WOLNOŚCI I PRAWDY.
Chcę BYĆ WOLNY!
Bazyl Blady Mamut/ 2016

„Jeśli zrównamy się do ich
„POZIOMU, nie będziemy
się od nich różnić” - słyszę
jak to mówisz. Tak! Więc?
W całym twoim narzekaniu
można doszukać się logicznego wniosku. Rewolucja
to rewolucja. Ale na pewno nie polega na oglądaniu klipów na YouTube o
tym , co powinniśmy robić
w obliczu zagłady naszego gatunku przez kilku
osobników. Powieś ich!

Vi Veri
Veniversum Vivus
Vici
Mocą prawdy
żyjąc,
podbiem
wszechświat.

Jak to się stało?
Kogo obwiniać?
Są osoby mniej i bardziej winne.
Te ostatnie za to odpowiedzą.
Ale naprawdę - jeśli szukacie winnych to wystarczy przajrzeć się w lustrze.
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GMINA POLKOWICE GMINĄ NA PRZYSZŁOŚĆ DLA WYBRANYCH
Co złego zrobiły przedszkolaki burmistrzowi Polkowic? Dlaczego robi wszystko,by
Anglojęzyczne Przedszkole i Punkt Przedszkolny zostały zamknięte?
Dlaczego dzieci mieszkańców Polkowic nie są równo traktowane?
Dlaczego dotacja z budżetu gminy naliczana jest niezgodnie z przepisami prawa?

Przedszkola
niepubliczne
otrzymują
dotacje na jedno dziecko w wysokości 75%
dotacji
otrzymywanych przez przedszkola publiczne. W Polsce
istnieją
gminy,
w których zrezygnowano
z prowadzenia przedszkoli publicznych, przez co
zaoszczędzono bardzo
poważne środki budżetowe i znacząco podniesiono jakość opieki nad dziećmi.
Podstawowe pytanie pojawiające się w tym
kontekście brzmi: dlaczego na terenie całego kraju nie dopuszczono do równej konkurencji pomiędzy różnymi typami przedszkoli, a ocenę ich jakości pozostawiono dzieciom i rodzicom.
Uważam, że odpowiedź na to pytanie udzielili niektórzy politycy poprzedniej kadencji
sejmu stwierdzając: nasze dzieci i rodziny muszą też
gdzieś pracować; ten wykaz powinien być zwiększony jeszcze o przyjaciół i towarzyszy partyjnych.
Jest oczywistą oczywistością, że ten sposób zatrudniania ludzi uzależnia ich całkowicie od władzy
zwierzchniej, co oznacza ,że liczą się wyłącznie układy, układziki i powiązania rodzinno-towarzyskie, a
praca z natury rzeczy znajduje się na dalszym miejscu. Jedynym sposobem na utrzymanie status quo jest
niedopuszczenie do powstania i rozwoju konkurencji,
niszcząc zalążki niezależnej działalności wszystkimi
możliwymi działaniami administracyjnymi, prawnymi i bezprawnymi- powstaje i wzmacnia się sitwa
towarzyska żyjąca na koszt lokalnego społeczeństwa.
Ludzie ci - oczywiście w sferze werbalnej - bełkoczą
tylko i wyłącznie o pracy dla dobra innych, patriotyzmie, przestrzeganiu prawa itp. (jest to obraz sytuacji
aż do znudzenia opisywany i przedstawiany w różnych programach publicystycznych – tragedia polega
na tym, że dotychczas nie było woli politycznej, żeby
ten układ zmienić – widocznie pasował rządzącym!).
Przedszkola publiczne z tak mianowanym kierownictwem
otrzymują znacznie wyższe dotacje budżetowe oraz nagminnie wspomagane są

dodatkowymi środkami (często materialnymi).
Przedszkola niepubliczne, o czym osobiście się przekonałam, otrzymują bardzo często dotacje mniejsze
od należnych (już zaniżonych); spowodowane to jest
Czynnikami, o których napisałam wcześniej.
W
tej
sprawie
dotyczącej
nia dotacji wygrałam 2 sprawy w

zaniżasądach.

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała w 2013 roku
wykonywanie zadań związanych z finansowaniem
działalności przedszkoli publicznych i niepublicznych.
Najistotniejsze
nieprawidłowości
dotyczyły
nieprzestrzegania
w
ponad
90%
zasad udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, co skutkowało przekazywaniem dotacji w wysokości niższej od należnej – mogę stwierdzić, że
moja sytuacja w tej materii jest absolutnie typowa!
Podczas wyborów do samorządu terytorialnego
wybieramy naszych przedstawicieli, których obowiązkiem jest dbanie między innymi, a może przede
wszystkim o nasze wspólne finanse. Dlaczego żadna
z wybranych osób nie chce zaoszczędzić wielu milionów złotych rocznie, poprawiając jednocześnie
jakość opieki nad dziećmi i poprzez dodatkowe zajęcia ( wolontariat obcokrajowców, nauka języków
obcych itp) zwiększać im możliwości poznawania i zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości?
Nikomu z wybranych przez nas przedstawicieli nie
przeszkadza, że wydawane są olbrzymie pieniądze
przeznaczone na zniszczenie mnie osobiście i mojej działalności poprzez zaangażowanie w tę działania rzesz ludzi i wielu urzędów - np. dużo mówi się
o zatrudnianiu dodatkowych kancelarii prawniczych,
pomimo zatrudnienia na etatach urzędu prawników
itp. Jestem całkowicie przekonana, że kwoty te są
znacznie wyższe od otrzymywanej przeze mnie dotacji (może powinien odbyć się audyt w tej materii, oczywiście wykonany przez niezależną firmę).
Nie wierzę, że nasi przedstawiciele wybrani w wolnych wyborach którzy tak lekką ręką szastają pieniędzmi w malutkich sprawach jak moja, uczciwie
pilnują wydatków gminy w wydawaniu naprawdę

dużych pieniędzy. Wszystkie przeprowadzane badania jednoznacznie stwierdzają, że wielu urzędników nadal uważa pieniądze publiczne za „niczyje” i
zgodnie z tą zasada prowadzi działalność finansową.
Wyborcy – mieszkańcy Polkowic mają
prawo do informacji o rzeczywistym sposobie wydatkowania pieniędzy w swoim mieście. Informacja taka powinna być podana poprzez uczciwe i całkowicie niezależne wykonanie audyt.
Przez około 6 lat od chwili uruchomienia małego
przedszkola niepublicznego w Polkowicach codziennie zmuszona jestem prowadzić wojnę obronną przed
samowolą i bezkarnością urzędniczą, w której wykorzystywane są pomówienia, nagminne łamanie prawa, zastraszanie rodziców w szczególności chorych
dzieci, ograniczenia dotacji, kłamstwa, a ostatnio
działania pionu kryminalnego i śledczego
Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach
co być może związane jest z tym, że osoby zajmujące ważne stanowiska w Urzędzie Gminy i Komendzie Policji są powiązani rodzinnie.
W celu zastraszenia rodziców dzieci uczęszczających do mojego przedszkola, co miało doprowadzić
moją działalność do bankructwa, wysłano policjantów
pionu śledczego, zajmujących się najpoważniejszymi
przestępstwami na terenie Powiatu Polkowickiego, do
miejsc zamieszkania rodziców dzieci uczęszczających
do mojego przedszkola w celu prowadzenia przesłuchań.
Podczas nieobecności rodziców policjanci rozmawiali z sąsiadami, wzbudzając sensację oraz tworząc
otoczkę wielkiej afery i zagrożenia – efekt takiego
działania jest ogólnie znany, szczególnie z okresu poprzedniego systemu. Rodziców pytano między innymi
o moje podejście do dzieci itp. Na odchodnym policjanci przykazali rodzicom, ażeby ich wizytę zachować w tajemnicy – w szczególności przed moją osobą.
W pierwszym momencie rodzice byli przerażeni następnie wizyta ta wzbudziła głęboki niesmak i żenadę.
Z wypowiedzi niektórych osób, które miały wcześniej kontakt z policjantami (np. zostały okradzione)
nie otrzymały one wówczas od policjantów żadnej
pomocy – policjanci na takie drobnostki nie mieli czasu.
Mam wrażenie, a nawet pewność, że część
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Czy te oczy mogą kłamać?

Wiesław Wabik
naszych przedstawicieli w samorządach uważa nas
- jak to było w czasie minionym - za ciemną masę,
którą można okłamywać, manipulować, zastraszać, a w
razie potrzeby rzucając drobne ochłapy przekupywać.
Powyżej opisana sytuacja w sposób jednoznaczny ukazuje, że może zbyt wolno, ale jednak stajemy
się świadomymi obywatelami, którzy myślą samodzielnie i potrafią działać zgodnie z własnym sumieniem i rozumem i nie tak łatwo nimi manipulować.
W ciągu 6 lat odbyły się dziesiątki rozpraw w sądach różnego szczebla na terenie całej Polski, począwszy od Lubina, poprzez Legnicę i Wrocław do
Warszawy. Wiele spraw toczy się w prokuraturach, a
ostatnio samowolą i bezkarnością urzędników Gminy
Polkowice zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich – prowadzone jest w tej materii dochodzenie.
Należę i działam
w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu
Przedszkoli
Niepublicznych,
dlatego dobrze orientuję się w sytuacji innych placówek tego typu działających na terenie całej Polski.
Sytuacje poszczególnych placówek są bardzo zróżnicowane: od przyjaznej współpracy z samorządami
do sytuacji zbliżonej do tej, w której ja się znalazłam.
Jednakże nie ma drugiego takiego przypadku, w którym byłoby tak wielkie nagromadzenie nienawiści, naginania i łamania praw,
samowoli i bezkarności urzędników, wręcz patologicznych zachowań, jak w Gminie Polkowice.
Po upadku poprzedniego systemu zdarzało się,
że Policja była używana do rozgrywek szczególnie o podłożu politycznym (uczciwie trzeba
przyznać, że rzadko), lecz użycie aparatu policyjnego i to pionu kryminalnego do realizacji prywatnego celu jest ewenementem na skalę całego kraju.
Uważam, że powyżej opisane sytuacje stawiają Gminę Polkowice na poczesnym miejscu niechlubnego rankingu łamania praw, a być
może jesteśmy na czele; miasto Polkowice stało się „Królową Patologii” wśród miast Polski.
Wszystko, co napisałam powyżej, jest mikroskopijną
cząsteczką
tych
spraw
które działy i dzieją się w opisanej materii. Przypominam, że niszczenie mojej osoby trwa około 6 lat,
w tym okresie były dni, że otrzymywałam po kilka
pism urzędowych dziennie najczęściej od Dyrektora Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Polkowice Pani Trzmielewskiej. Ujęcie
chociażby tylko ważniejszych elementów zaistniałych zdarzeń musi wiązać się z napisaniem książki.
Mam nadzieję na stworzenie czegoś na
podobieństwo
uwspółcześnionej
wersji
„Układu Zamkniętego”,

lecz o zakresie przedstawionych
zdarzeń dużo szerszym – obejmowałby opis działania szeregu
instytucji samorządowych,
instytucji państwowych, sądów, prokuratur, środków masowego przekazu,
instytucji pozarządowych itd. - wszystkie podane fakty i zdarzenia miałyby potwierdzenie w dokumentach.

Zapraszam
do
współpracy
osoby
zainteresowane,
w
szczególności
pracowników
Urzędu Gminy Polkowice (głównie kobiety), które bardzo często
Arkadiusz Bloch
przemykając zapłakane korytarzami
chowały się w pokojach, a efektem
ich pracy w urzędzie jest daleko posunięta nerwica.
Być może osobom tym potrzebne jest „katharsis”
(oczyszczenie, odreagowanie), które pozwoli im
rozpocząć normalne życie.
Osobom obawiającym się zemsty lub utraty pracy
gwarantuję całkowitą anonimowość.
Beata Ch.
PS. Wiele osób czytających ten artykuł zastanawia
się, jak możliwe jest zaangażowanie tak wielkich sił
i środków oraz licznych instytucji państwa polskiego
w problem małego przedszkola w niedużym mieście
– zgadzam się z opinią, że nie jest zachowana żadna
miara proporcji w tym zakresie.
W celu zrozumienia zaistniałej sytuacji należy
zdać sobie sprawę, że identyczne i podobne zdarzenia są udziałem tysięcy osób prowadzących działalność gospodarczą lub współpracujących z urzędami
samorządowymi na terenie całego kraju – jest to problem strukturalny złych (niedopracowanych) ustaw,
przede wszystkim o samorządzie terytorialnym.
Znacząca część wybranych przez nas przedstawicieli do władz samorządowych w chwili uzyskania
mandatu uważa, że uzyskali mandat nieograniczonej
władzy, a przestrzeganie prawa ich nie obowiązuje. O bełkocie przedwyborczym, że będą bronić naszych interesów, przestrzegać prawa i pracować dla
dobra społeczności lokalnej natychmiast zapominają.
Powyższe stwierdzenia są tak oczywiste i ogólnie
znane, że mówienie o nich jest zwykłym truizmem.
Aktualnie zapowiadane są przez rząd gruntowne zmiany w ustawach o samorządzie terytorialnym. Pojawiła się realna nadzieja, że nowe ustawy oraz ich rygorystyczne przestrzeganie będę
bardziej pro-obywatelskie i ograniczą bezprawne
działania części samorządowców – urzędnicy będą
odpowiadać karnie i finansowo za swoje decyzje.
O takich zdarzeniach jakie w tym artykule opisałam bardzo pobieżnie będziemy czytać w książkach historycznych i sensacyjnych- czego wszystkim Polakom i sobie życzę.

WOLNOŚĆ
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"Cokolwiek zamierzasz
robić i o czymkolwiek
marzysz, zacznij działać;
śmiałość zawiera w sobie
geniusz i magię."
Ewa Wysocka
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Redakcja i sympatycy gazety dziękują
wszystkim którzy przyczynili się do wydania
tego numeru Bazylianki.
Chwała WIELKIEJ POLSCE !
Dziękujemy.

INFORMATOR GMINY CHOCIANÓW,

czyli papierowe cuda.
p.budzen@interia.eu

Jak z pustego nalać do próżnego? Na to pytanie odpowiedzi udzielił mi najnowszy Informator Gminy
Chocianów. Już na okładce widnieje pierwsze zdanie: „Jest dotacja na
budowę przedszkola integracyjnego!”. Problem jest taki, że jak widać
na zdjęciu poniżej, przedszkole już
zostało wybudowane! Cud! Miasto dopiero otrzyma dotację, a już
wybudowało! Cud na Środkowej!
Wartość inwestycji to 5 mln 165 tys. 32 zł.
Całkowicie przypadkowo, rzecz jasna, w związku z
umiejscowieniem przedszkola, Pan Burmistrz i jego
znajomi będą mieli pod swoimi domami najwyższej
jakości asfaltową drogę za 750 tyś zł, tyle, że o tym
w Informatorze zapomniano wspomnieć. Z pewnością przez omyłkę, bynajmniej nie celowo. W tym
przypadku jestem pewien, że zapisana w budżecie
kwota na ten cel będzie wydatkowana. Taka szczytna inwestycja jak droga pod posesjami politycznej
śmietanki jest priorytetem rozwoju naszej gminy!
Oczywista oczywistość. Cuda się jednak zdarzają.
Przewracam stronę, a tam osiągnięcia Chocianowskiej Policji i nagrody za te osiągnięcia. Śmiem zażartować, iż te ordery to chyba za ten nielegalnie zabrany
mi komputer albo wyprowadzanie siłą z sesji rady Bazyla. No chyba, że za to, że się należały. Albo, albo .
Na kolejnych stronach, osiągnięcia dworu Franciszka
ZADŁUŻYCIELA, na polu kultury. Dożynki i wycieczka ( jedna, w liczbie pojedynczej). I to już przegląd z całego roku. Naprawdę przekonaliście mnie jako
absolwenta kulturoznawstwa, że warto inwestować
w CHOK i wypłacać tam pracownicze uposażenia!
Zawsze to miło, tak niemądrze i bez sensu wydawać
pieniądze z podatków na takie szczytne osiągnięcia.
Przy kulturze, pokłonię się jeszcze, onieśmielony
blaskiem foto relacji z czytania przez najznamienitszych tego miasta, Quo Vadis. Po zdjęciu wnoszę, że
frekwencja wyniosła ZERO absolutne, nie licząc samych
czytających. Więc kolejny sukces… propagandowy.
Na białym papierze to i zwykłe „nic” wygląda ładnie.
Na tej samej stronie widnieją dwa zdjęcia.
Kamienica w rynku w przeszłości i obecnie, po rewitalizacji. Przepraszam. Po dewastacji. Jak widać na
zdjęciach, z kamienicy w trakcie remontu zniknęły
wszelkie estetyczne ornamenty i zastąpiły je płaskie
tynki. Można zepsuć ? Udowodniono , że można.
Ta ilustracja jest idealna w zestawieniu z czytaniem
Sienkiewicza. Patrzę i myślę… dokąd zmierzamy?
Zostawmy już te „papierowe cuda” propagandy
i skupmy się na tym, o czym Informator, zapomniał
poinformować lub co sprytnie próbował przemilczeć.
Przedszkole, jak to przedszkole, musi mieć nowego dyrektora. Wiadomo. Obstawiam Panią Chruściel!
Tyle, że wiadomo, musi być konkurs na stanowisko
dyrektora. Jednak nie ma takiego konkursu w samorządzie, którego wyniku nie da się przewidzieć. Koszt
budowy przedszkola 5.2 mln zł. Skąd kasa? Wiadomo. Z kredytu. Kto biednemu zabroni żyć dostatnie?
Delfinek, basen zwany pożądaniem. Głębokość basenu 1,20 m. Już dzisiaj zapraszam wszystkich mieszkań-

ców na uroczyste moczenie pępków.
Na pływanie w basenie o głębokości
1,20 m szans nie ma. Koszt inwestycji?
O 6 mln taniej niż miało być- tak
głosi Informator Gminy. Chylę czoła
dla negocjatorów króla Franciszka,
bo jeśli wykonawca zszedł z ceny
6 700 000 zł do 700 000 zł ( kwota
zapisana w budżecie) , to takich negocjatorów sam Donald Trump by
się w swojej firmie nie powstydził.
Najważniejsze pytanie o Delfinka? Skąd wziąć pieniądze na budowę? Oczywiście z kolejnego kredytu.
Jak utrzymać Delfinka gdy się go zbuduje? Zmuszając
dzieci do odpłatnego korzystania w godzinach pozalekcyjnych, bo starsi na głębokości brodzikowej 1,20
m , nie popływają. Prawda, że głupia inwestycja?
Jak lewy PZPR-owski czerwony but. Jedyny plus tej
inwestycji… basen będzie musiał mieć dyrektora! I
choć dyrektorów ci u nas dostatek, i tego zatrudnimy!
W Parchowie zaś, utwardzona zostanie droga.
Za 400 000 zł. Śmiem podejrzewać, że zostanie utwardzona meteorytami i stąd taka cena. Bez komentarza.
MZGKiM, jak co roku, wsparte zostanie dofinansowaniem w kwocie 300 000 zł. Tym razem na rzecz
administrowania hali sportowej przy gimnazjum.
Tym razem. Biorąc pod uwagę kwotę dofinansowania, śmiem twierdzić, że to cholernie dobra fucha taka
administracja. Może halę banknotami wytapetują?
Na koniec, bo koniec jest bliski, w budżecie jak
co roku, zapis obietnic dotyczący remontu stołówki w
podstawówce. To iście kuchenne rewolucje. Jakbym
podliczył te przepisywane kwoty na jej remont, z roku
na rok, to bym tą stołówką Magdę Gessler zaintrygował.
W budżecie na nadchodzący rok pojawia się też
zapis o kwocie 30 000 zł na zakup akcji spółki budownictwa komunalnego… spółki, która jeszcze nie
istnieje. Za 30 tys. mieszkań nikt z pewnością nie wybuduje, ale pensja dla prezesa zabezpieczona. Jakiś
Magister „NIC”, etat obejmie. Nic dodać, nic ująć…
Na koniec, przypomnę starą już, lecz aktualną
przypowieść
o
sprytnym
Franku.
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…. =)
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Dlaczego urzędnicy nie ponoszą kary
za wydawanie złych decyzji...
BEATA CHACZKO

Minęło 7 lat od chwili założenia Anglojęzycznego
Przedszkola
Niepublicznego
w Polkowicach. W okresie tym, pomimo wrogich
działań wręcz prześladowań administracji samorządowej, zespół pracowników przedszkola nieustannie pracował i pracuje nad polepszeniem opieki oraz
przyspieszeniem rozwoju intelektualnego dzieci,
co stanowi absolutny priorytet naszej działalności.
Dochód na jednego mieszkańca w mieście Polkowice wynosi 6967,96 PLN; w mieście znajdującym się na pozycji drugiej – Nowym Dworze Mazowieckim dochód ten wynosi
tylko 3658,50 PLN – urzędnicy mają co dzielić!
Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę
Kontroli w 2013 roku stwierdzająca, że w ponad
90% przedszkoli niepublicznych w Polsce dotacje wypłacane przez gminy były zaniżane, okazała się prawdziwa także w Gminie Polkowice.
Sprawy sądowe dotyczące tej materii wygrałam, Gmina Polkowice zobowiązana jest do wyrównania poniesionych przeze mnie strat razem z
należnymi odsetkami oraz zapłacić koszty sądowe
i dodatkowe. Są to poważne kwoty i powstaje retoryczne pytanie: kto za to zapłaci? Odpowiedź jest
ogólnie znana; za niekompetencję i złą wolę urzędników zapłacą jak zawsze mieszkańcy Polkowic.
Podczas rozpraw sądowych oraz przesłuchań z całą
mocą ujawniła się niekompetencja urzędnicza - odpowiedzi na zadawane pytania były żałosne, niekompetentne a chwilami komiczne – całkowicie pozbawione
treści merytorycznych. Dotyczy to w szczególności
Pani Doroty Trzmielewskiej Dyrektorki Wydziału
Oświaty i Spraw Społecznych Gminy Polkowice.
Trudno się dziwić takiej sytuacji, biorąc pod uwagę, że prawdziwym celem działań części urzędników jest praca w układzie i dla układu, „wycinanie” osób i firm spoza tego kręgu towarzyskiego,

oraz „załatwianie” dobrze płatnych etatów dla często niekompetentnych, ale swoich – urzędnicy ci
nie mają już ani czasu ani sił na szkolenia i dokształcanie się w zakresie wykonywanej pracy.
Podczas ostatniej kontroli przeprowadzonej przez
pracowników Kuratorium Oświaty padło stwierdzenie, że porządku i prowadzenia dokumentacji przedszkolnej inne przedszkola mogłyby uczyć się ode mnie.
Celem realizowanym przez cały zespół pedagogiczny
Anglojęzycznego Przedszkola Niepublicznego w Polkowicach jest: „ przedszkole musi żyć, nie może stać się
przechowalnią dzieci podczas nieobecności rodziców”.
Współpracujemy z wolontariuszami pochodzącymi z różnych stron świata i różnych kultur.
Praca wolontariuszy mówiących różnymi językami, według wszystkich badań wpływa w sposób
pozytywny na postrzeganie świata i poszerzanie
horyzontów umysłowych dzieci, znacząco zwiększa ich zainteresowanie nauką języków obcych,
co może mieć istotny wpływ na ich przyszłość.
W przedszkolu realizowany jest bardzo
bogaty
program
zajęć
dodatkowych.
Organizowane
są
imprezy
okolicznościowe,
zabawy
językowe,
atrakcyjne
wycieczki, wyjazdy do kin, teatrzyków itp.
ZAPRASZM DO WSPÓLPRACY.
Beata.Ch

FRANCJA ZA DARMOCHOK DLA DZIECI 80 ZŁ.
Dzieci z Chocianowa za półkolonie
2016 w CHOK-u muszą zapłacić 80 zł.,
ale w zamian towarzysze Skibickiego
pojechali sobie „balować” do Francji.
Widocznie za mało cwaniaki zarabiają na budżecie miasta i wolą jeszcze „OKRAŚĆ” młode pokolenie
chocianowskich
dzieciaczków...,
aby w RODZINIE SKIBICKIEGO
wszystko się zgadzało.
Gdy spotkacie takie typy jak: Floryn-dyrektor biblioteki! Żona Jacusia Zborowskiego, ta od Czekajów (ale u nich
może być bida, ponieważ Jacuś zamiast
burmistrzem został ochroniarzem ),
Krystyna (z pod sceny) Kozołup córka Sobótków byłych członków
„DUMOWEGO
KOŚCIOŁA”,
Beata Rolska (wstyd) jako tłumaczka lub nauczycielka języka Lenina i Likus , taki PO PZPRowski
odpadek , który zapisał się
do PiSu aby być „czystym”.
- PLUJCIE SNOBOM I EGOISTOM
W POD NOGI!!!
NIE WRACAJCIE – NIE TRZEBA
TU NAM WAS!!!

Bazyl
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WIELKA PATOLOGIA MAŁYCH LUDZI !

Już chyba od dekad dyrektorem Miejskiego Zakładu
Komunalnego w Chocianowie jest Elżbieta Kowalczuk
(z domu Kehle). Jest to kobieta , która grzeszy moim zdaniem przede wszystkim stylistyką szat w które się odziewa (…a roczne dochody Eli i jej męża to ok. 300 000
tysięcy zł) o kompetencjach i moralnym aspekcie życia
w społeczności która ją „karmi” już nie wspomnę. A jednak, wspomnę poniżej. Złośliwy z tego Bazyla Bazyl…
Najlepszy opis tej posłusznej wszystkim burmistrzom postaci (czytaj: dwóm) z dyrektorskiego stołka za 100 tysięcy rocznie , pokazuje nam oblicze
miasteczka Chocianów, które zarosło zielskiem, chwastem a Park Miejski powoli zaczyna przypominać spelunę PO-komunistyczną jaką wielu mieszkańców
Chocianowa pamięta jeszcze, sprzed rewitalizacji Parku.
Publiczne miejsca w mieście Chocianów, a sądzę ,że na
wioskach jest podobnie, zarastają zielskiem aż do wysokości kolan człowieka a żwir lub piasek , który zalega przy
krawężnikach na ulicach Trzebnickiej i II Armii Wojska Polskiego, stwarzają niebezpieczne zagrożenia dla użytkowników tychże dróg. To jednak naszą panią Elę Kowalczuk
zupełnie nie interesuje bo wszystkie siły rzuciła, zgodnie
zapewne z poleceniem Franciszka burmistrza, na Stadion
Stali Chocianów i dowartościowuje majątek CHOFUM.
Zresztą to samo dotyczy naszych radnych powiatowych
(Beata Rolska, Paweł Najdek i Heniu Czekajło), którzy
tylko przed wyborami OBIECUJĄ a potem skupiają się
już tylko na dietach, jakie dostają za „SŁUŻBĘ” dla Nas
w Powiecie Polkowickim. Dieta takiego radnego powiatowego to ok. 2500 zł miesięcznie na „czysto” bez podatku,
za jedną zazwyczaj sesję i komisję w miesiącu. Oczywiście
JEDNOSTKA WYBITNA z ul. Kolejowej Heniek Czekajło, dostaje znacznie więcej, bo jak zwykle potrafił dogadać
się z wielbicielami PO za co dostaje aż ok. 100 000 zł rocznie
, bo jest w zarządzie Powiatu Polkowickiego.., i tylko niestety JEST, bo efektów wymiernych dla ludzi z Chocianowa
, którzy wybrali ten przestarzały model polityczny PO-okrągłostołowy , nie zauważyłem. Może jestem ślepy? I jak inni
wyborcy, za ok. 2 lata znów omami nas ta polityczna rodzinka , której przedstawiciele zawsze karmili się z „uprawy” polityki. Warto już na początku użyć FAKTU: Brat
Henia Andrzej, swego czasu tak był bezczelny w stosunku do
mojego Boga ,że chciał zostać dzięki szkoleniom w seminarium „pośrednikiem” czyli czarnym klerykiem. Na całe
szczęście szybko zorientowali się profesorowie Boga co to za
ziółko i podziękowali mu za współpracę…. Właśnie, bo potem „prawie święty” przedstawiciel rodziny Czekajłów trafił
do pomarańczowej z czarnym charakterem partii PO i…….
Wybaczcie, ale szkoda mojego czasu na „wrzody”
POlityczne starego i obecnego Chocianowa. Naprawdę wolę z Robertem od „Faktów” stoczyć bój intelektualny , niż skupiać się na postaciach, które oprócz
zapewne wszelkiej maści partyjnych programów i
instrukcji obsługi pralki automatycznej – nic więcej, nie
przyswoili w swoim życiu z takim zaangażowaniem.
Tylko, na miłość Boską, dlaczego PiS trzyma TAKI element polityczny w swoich szeregach. „DOBRA ZMIANA” to właśnie sterylizacja , która powinna jak najszybciej nastąpić w partii Jarosława, i to tu na Dolnym
Śląsku by nie było tak ,że takie „strupy” współpracujące z polkowicką polityczną rodziną Grzegorza Schetyny a niebawem być może i z .NOWOCZESNA czy
KOD, dla swoich ZYSKÓW i komfortu życia, zaczną
podkopywać władzę w Polsce , władzę, którą wreszcie
przejęła partia , która ma w logo słowa : PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ i chce złodziejom uciąć pazerne łapska.
Miesięczna pensja Heńka Czekajło to lekko 8 000 zł,
a ja się pytam za co? Bo od wygrania w 2014 roku wyborów
i dostania się do Rady Powiatu Polkowickiego zapomnieli
nasi radni o Chocianowie tak jak ich kolega z rady powiatu
Andrzej Pilimon zapomniał; rozliczyć się z pieniędzy, które
za tego TYPKA musieliśmy, między innymi, musieliśmy
wpłacić do SKARBÓWKI(ok. 8 tysięcy). To jest ten sam
standard, ta sama szkoła manipulowania ludźmi… i szkoda ,że CBA , które ostatnio ścigała Andrzejka Pilimona ,

zapewne przez pomyłkę, tak jak u mnie pod powieką: czołg
zasuwa i szykuje się na wojnę z kosmitami – nie udowodniło im się udowodnić mu, kim tak naprawdę jest... Sprawa
ucichła i znów udało się wymknąć z sideł sprawiedliwości
wielbicielowi partii PO? Ludzie, proszę, myślcie bo Oni to
robią, z tym ,że tylko jak was wydoić a nie służyć Wam.
Dodam tylko, że Pan radny Pilimon to też „człowiek”
oraz wielki sympatyk partii Tuska, dzięki zresztą której
NAKARMIŁ solidnie swoje cwane JA. Spytajmy się więc
Andrzejka: jak można za tak niewiele, tak wiele „zdobyć”
z PUBLICZNYCH PIENIĘDZY; mieszkanie, drogą furę
i zaufanie ludzi, których wciąż przekonuje o swojej nieskazitelności i uczciwości…,aby zawsze mieć swoje miejsce
w budżecie Państwa Polskiego. Pilimon pracuje w Żaganiu
(raz w wodociągach to znów w jakiś towarzystwach budowlanych jako NR 1) , gdzie za jakieś bliżej nieokreślone
zasługi, burmistrz Żagania Marchewka (PO) Andrzejka zatrudnił. Kocham Andrzeja, ale akurat ta MIŁOŚĆ ,wchodzi dołem a wyłazi górą. Nie wstydzę się tak wielką miłość ukazywać społeczeństwu. Nie wstydzę się PRAWDY.
Nasi przedstawiciele w Polkowicach (radni powiatowi) o
niskich – jak już nie trudno zauważyć- walorach moralnych
a politycznie ubabrani w systemie , który w przeciągu 26
lat zrujnował naszą ojczyznę i praworządnych obywateli,
prawdopodobnie wstydzi się „drugiej kategorii” mieszkańców gminy Chocianów…., i nie walczą aby choć trochę
„niewolnikom” Chocianowa łatwiej było żyć. Bo po co?
Raz na cztery lata taki wysiłek oszustw kampanijnych
zupełnie wystarczy- a my podążamy za Nimi jak obłąkane
owieczki.
Brud i takie zaniedbania jakie teraz daje się zaobserwować w Naszej Gminie , nie były możliwe za poprzedniego
burmistrza; Romana Kowalskiego (wiem bo drobiazgowo
jak wiecie kontrolowałem z kolegami p.Romana), którego teraz usilnie , przy pomocy koleżki z Lubina (Marek Zajączkowski- były prokurator, teraz usługodawca
dla Franciszka) i pieniędzy mieszkańców Chocianowa
chciał „wsadzić” do więzienia Franciszek Skibicki , który
sam śmierdzi taką „uczciwością”, że dziwię się dlaczego
jeszcze nie zastosował jakiś uczciwy prokurator, na nimSkibickim, oczyszczającego ozonowania. Absurd czy tylko
groteska samozwańczego WŁAŚCICIELA CHOCIANOWA; jak uwielbiał oznajmiać na towarzyskich spotkaniach
okraszanych wyrobami spirytusowymi Franuś. Nie wiem!!!
Brud i chwasto-ideologia na należących pod powiat polkowicki ulicach Trzebnickiej i II Armii Wojska Polskiego
w Chocianowie to również ignorancja wicestarosty Kamila
Ciupak’a , który w powiecie polkowickim powinien zajmować się właśnie takimi rzeczami , ale widać ,że ten zawsze
DRUGI Kamilek, myśli o Nas tylko przed każdą kolejną
kampanią wyborczą gdy walczy o koryto i omamia Nas
pięknym banerem, zawieszonym na płocie ogródków działkowych „Stokrotka”- bo nadal jesteśmy nieświadomymi
wyborcami. Pamiętam, jak walczył ostatnio nasz wicestarosta z logo PSL o głosy mieszkańców Chocianowa , a wtedy ulica Trzebnicka błyszczała od czystości. Czemu wtedy
a teraz nie? Czyżby PSL nie pozwalała Kamilowi czy ten
„entliczek polityczek” dba tylko o dobro dla Gminy w której
mieszka i dobro swoje? (Ciupak mieszka w Gaworzycach) .
ZALECAM: Wybierzcie tego gościa moi drodzy w przyszłych wyborach do powiatu polkowickiego, a wsadzi wam
zapewne miotłę w zadki i każe zamiatać u siebie podwórko,
o którym niebawem wraz Jackiem Szwgrzykiem , wójtem
Gaworzyc będą musieli się tłumaczyć odpowiednim organom kontrolnym. Kochacie Go, więc miłość TA zobowiązuje.
Ja wydzwaniałem do powiatu w powyższej wrażliwej
sprawie; czystości ulic, błagałem, prosiłem. Kamil Ciupak
olał mnie, a chyba bardziej Was moi czytelnicy , ale to trzeba wiedzieć i czuć tu Polską duszę. Komentarz zostawiam
Państwu, bo ja już do tych TYPKÓW politycznych ze skłonnościami do pieniędzy podatnika nie mam siły . Przypuszczam ,że takiej hipokryzji i ignorancji systemowych koryciarzy nie uświadczylibyśmy nawet w Putinowskiej Rosji.
Brawo Kamil Ciupak! Brawo JA!

To samo dotyczy pani ,wysoce niewydajnej w zarządzaniu „firmą” finansowaną przez mieszkańców Chocianowa
MZGiKM . Hala Sportowa mieszcząca się przy Miejskim
Gimnazjum jest już pod władzą Pani Kowalczuk i obawiam
się, że może być niebawem tak, jak z uroczystym otwarciem
tejże hali sportowej przez byłego komunistę Skibickiego
i Grzegorza Schetynę – uroczyście będziemy ją zamykali.
Bo nie widać aby Pani Elżbieta miała jakiś pomysł aby ta
hala zarabiała na siebie. Wkładać i „topić” tam dotacje od
podatników to i niepełnosprawny lub radny Piech by potrafił, bo nie posądzam panią dyrektor Elżbietę Kowalczuk
o aż takie zaangażowanie, i uruchomienie marketingu czy
promocji . Myślę ,że akurat dla naszej władzy i posłusznych wykonawców woli Franciszka Skibickiego obcy jest
taki trud . Bo po co, gdy i tak kosi się ok. 100 000 tysięcy rocznie jak Pani Ela i inne dobre znajome Franciszka.
Budżet gminy Chocianów tonie , a racjonalizmu inwestycyjnego nie potrafię odnaleźć nawet u magistra po
„administracji” Leszczyńskiego, dlatego nadal mieszkańcy Chocianowa zarabiający „niewolnicze” 15002500 zł. miesięcznie , kosmicznie mniej niż wynosi
wynagrodzenie Pani dyrektor MZGKiM ok. 8000 zł
miesięcznie , będą musieli utrzymywać dotacjami Miejski Zakład, czyli wyciągać ze swoich portfeli kasę aby
ulubienica Skibickiego nudziła się w swoim gabinecie.
W normalnej prywatnej firmie taka osoba bez polotu biznesowego nie zdążyłaby zagrzać krzesła a kop
który by dostała, zmusiłby ja do odwiedzenia Urzędu Pracy (PUP) lub niemieckie pola z ogórkami. Elę nie
musi to jednak na razie martwić, bo po pierwsze rządzi gminą Chocianów nisko wykształcony politykier
a po drugie dziewczyna ma dobrze zarabiającego męża
(ok. 200 000 tysięcy rocznie) więc z głodu nie padnie.
A teraz takie odautorskie pytanie Bazyla: Po co ta
kobieta w ogóle pracuje i naraża się na krytykę? Nie
lepiej Elu dać sobie już spokój i gotować mężusiowi
zdrowe obiadki aby na twoje miejsce przyszły, NORMALNY burmistrz ,mógł zatrudnić kompetentną młodą osobę z naszej gminy , która nie śmierdzi „systemem
wzajemnej zależności i życzliwości”, a rewolucję cyfrowo-intelektualną ma w przysłowiowym „małym palcu”?
Ja, tak naprawdę nie wiem, co kombinuje ten mały
siwy „przyjaciel” Bronisława Komorowskiego i śp. Mieczysława Kiszczaka ale trzeba na jego ruchy, decyzje czy
gry polityczno – manipulujące bardzo uważać , ponieważ
trwoniąc majątek Gminy Chocianów Franciszek Skibicki jest pewny swojej bezkarności, co może w niedalekiej
przyszłości doprowadzić nas do poważnych kłopotów.
Tak zresztą było w przypadku „kontrowersyjnych działeczek 2004” czyli cwanego dilu z p.Hrynczyszynem, którego do dziś prawo polskie nie objęło śledztwem, bo tak
konstruowali sobie (legislacja) te prawa koledzy Skibickiego, postkomuniści, aby „złodziejstwo” białych kołnierzyków mogło się szybko przedawnić. (Z ostatniej chwili: właśnie śledztwo w tej sprawie ma ruszyć z kopyta)
Składam w takim razie, oficjalny , na podbudowie tego
o czym piszę powyżej, wniosek : aby nasi historycy, również PRZEDAWNILI niegodziwe występki Panów Stalina
i Hitlera. A jak coś jest przedawnione, również nie powinno być nauczane w Polskich szkołach. Zapewniam Was ,
że gdyby żył Samuel Beckett zrobiłby z tego niezłą sztukę
teatralną. Absurd? Nie ! Moi czytelnicy to zrozumieją, bo są
inteligentni, a Skibickiego i magistra Leszczyńskiego zapraszam do Wikipedii aby sprawdzili sobie kim był Pan Samuel .
Dziś jeszcze nie możemy nazywać naszego burmistrza
„przestępcą”, bo wstydzić będziemy musieli się My, ale to, że
sprawa „działeczek” przedawniła się nie oznacza wcale ,że
nie doszło do przestępstwa na szkodę podatników Chocianowa. Po kolportażu tej gazety udostępnię Państwu oficjalne
dokumenty o tym świadczące. Najpierw na swoim portalu a
potem dla mieszkańców słabiej obsługujących komputer, zamierzam wytworzyć profesjonalne plakaty wraz z zdjęciami
radnych którzy współpracują z tym człowiekiem. Okraszę to
oczywiście ogólnym opisem „wspaniałości” ich rządów w

WIELKA PATOLOGIA MAŁYCH LUDZI !
Zainteresowanym już dziś jestem w stanie udostępnić te dokumenty aby przestano zarzucać
mi wreszcie „niedoskonałości mojego umysłu”.
Pozdrawiam radnego Piecha z którym mam nadzieję niebawem spotkam się na sali sądowej i sporne kwestie zostaną raz na zawsze wyjaśnione, a pan
radny straci miejsce w radzie gminy Chocianów.
Brawo Piotrek . Brawo Ja.
Wróćmy jeszcze trochę do pani Eli Kowalczuk, bo
nie tylko jest to jedna z najdłużej i najlepiej na Gminie
Chocianów zarabiająca kobieta, ale również jest to ogromny „magazyn” dużej wiedzy o „przekrętach”, jakie przez
ostatnie dekady na pewno mogły się zdarzyć w MZKGiM
. Wystarczy nadmienić rozdawnictwo mieszkań komunalnych przez lub przy pomocy „uczciwego” Franciszka
Skibickiego . Paradoks w tym wszystkim polega na tym,
że nasz lokalny „donosiciel” jak mówią już o nim mieszkańcy Chocianowa, przy wykorzystaniu koleżki, adwokata Zajączkowskiego, oczywiście , za pieniądze podatnika,
które pakuje do kieszeni tego o dziwnej reputacji „człowieczka systemu” (o tym typku z Lubina będę pisał więcej w kolejnych moich artykułach) ścigają poprzednika.
Wykorzystują przy tym prawdopodobnie znajomości w
sądzie czy prokuraturze, aby móc ZEMŚCIĆ się i tryumfować, jako wyznawcy „uczciwości”, w opinii publicznej
,tej biednej gminy. I aby za ok. 2 lata nadal pielęgnować
swój system, jakby wciąż uważał Franuś, po naukach
ideologii komunizmu ,że nie ma Boga i Sprawiedliwości a my to tylko niewolnicy i intelektualne niedoróbki.
Osobiście, nie mam zamiaru finansować kolegów Skibickiego i ich kancelarii prawniczych, aby przy współpracy „zawisłych sądów” z naszego regionu, mógł wsadzać
do paki kogokolwiek, kto stanie mu na drodze, a w tym
szczególnym przypadku Romana Kowalskiego , który
w głupi ale „humanitarny” sposób „niby pomógł” dostać
mieszkanie mojemu odwiecznemu wrogowi Robertowi Harenza…. A sam nasz, o pięknej uczciwości Franciszek Skibicki , jak opowiadają ludzie z miasta , miał swego czasu odpowiednią „taksę kopertową” jeżeli chodzi
o mieszkania komunalne lub tak po prostu znajomym od
„wódy”, którą zresztą szczególnie lubi: charytatywnie takie mieszkania „przekazywał”. To jest proste; jeśli jesteś
nieuczciwym burmistrzem: Z listy oczekujących na mieszkanie komunalne lub socjalne , przesuwasz „znajomych”
na wyższe pozycje tejże listy – i już. „Znajomy” jest zadowolony i pamięta o tym gdy zbliżą się wybory samorządowe, oddając swój głos wyborczy na „łaskę pańską”.
Jedna z takich pokrzywdzonych przez byłego członka
PZPR Franciszka Skibickiego osób opowiadała mi kiedyś
właśnie taką ciekawą historię . Gdy była dłuższy czas bodajże na trzeciej (3) pozycji listy „mieszkaniowej” . To okazało się ,że gdy poszła do UG Chocianów dowiedzieć się
kiedy dostanie klucze do upragnionego lokum , wydało się
,że Franciszek zdegradował ją z wysokiej pozycji na „dno”;
wierząc zapewne ,że kobieta nie zorientuje się w sytuacji a
lokal dostanie prawdopodobnie kolejna POSTAĆ z bliskiego kręgu NERONA Chocianowa. Niestety, w tym akurat
przypadku ognia śmierci „Naszego Rzymu” nie udało się
rozpalić czerwonemu cesarzykowi. Być może myślał ,że
jego intelekt jest większy od intelektu tej Pani , którą chciał
oszukać. Pomylił się bardzo, a przekonał się o tym w chwili
gdy kobieta wpadła z krzykiem do UG Chocianów i złapała
SWOJE SPRAWY W SWOJE RĘCE. Bo naprawdę czasami aby wywalczyć sprawiedliwość społeczną i „mieszkanie” które się zgodnie z przepisami i czasem oczekiwania
należy, należy użyć innych argumentów niż te których nauczał nas Jezus Chrystus. I WALNĄĆ PIĘŚCIĄ W STÓŁ.
(Broń Boże nie stosujcie takich praktyk, które ostatnio preferuje magister Leszczyński. Bo wstyd! Nie
można , moi czytelnicy służyć dwóm Bogom!)
Dodam tylko, że do dziś kobieta ta mieszka na pl. Wolności, ale gdyby nie jej ostra postawa wobec oszusta z urzędu
,jej marzenia o własnym lokum mogłyby nigdy się nie ziścić. Dziś ta Pani pomimo, że wywalczyła „swoje” MIESZKANIE, nie sądzę aby miała dobre zdanie o tym kuglarzu

naszych świadomości, ponieważ osobiście doświadczyła
sposobu działania tego małego człowieczka. A to już lepiej
działa na wyobraźnię, niż pisanina PRAWDY przez Bazyla.
To są fakty! Oczywiście Franciszek i wykształcony już
Krzysztof , „dyktator” sesyjny jak go po ostatnich wydarzeniach na sesji i komisji rady gminy Chocianów, gdzie
blokował i bezczelnie ignorował radnego Krzysztofa Kowalczyka – postanowiłem nazywać… Ja wiem ,że z moich tekstów zrobią „cyrk” informacyjny . Bo mszą Państwo
wiedzieć ,że zawsze tak się dzieje gdy tchórze, oszuści
i kłamcy zaczynają się bać. Tylko dlatego , że prawda
takich „uczciwców” bardzo boli, a wizja upadku, stworzonego przez nich systemu, zbliża się w zastraszającym tempie do ich drzwi.. Puk, puk… To ja! SPRAWIEDLIWOŚĆ!
Zareagować zresztą muszą i jakoś się bronić również…
….,przed tak niewygodna prawdą , bo teraz tylko prawda zadecyduje czy dalej ci panowie i oszusta Skibicki nadal będą
rozgrywać wyborców a koryto dalej będzie ICH karmić.
Budżet Gminy Chocianów jest już na krawędzi wytrzymałości , ale to nic, Skibicki i na to odnalazł ostatnio wyjście awaryjne: za pośrednictwem Pani skarbnik
miasta ,i bez konsultacji z mieszkańcami, „kazał” wpisać
w projekt budżetu na 2018 (fakt do sprawdzenia ) możliwość zaciągnięcia kolejnego kredytu w wysokości 1 300
000 zł . Czyżby tyle miały kosztować kampanijne manipulacje społecznością Chocianowa , za pieniądze tajże
społeczności - aby przez kolejne lata ta PO-PZPR-owska
sfora doiła biedną już „krowę” Chocianów??? Czy to tylko jakaś magia mnie opętała? Odpowiedzcie mi proszę…
LIST-EK LAUROWY DLA PRZEWODNICZĄCEGO
LESZCZYŃSKIEGO :
Sprawa Trzebnickiego WOK (Wiejski Ośrodek Kultury.
Trwa proces w lubińskim sądzie.) była poruszana i znana
już za czasów zarządzania gminą przez Romana Kowalskiego , więc pytam się ,gdzie wtedy był Leszczyński ,obecny
przewodniczący rady gminy Chocianów? Gdzie? Już odpowiadam : Po prostu siedział cichutko na sesjach ściskając
kolankami swoja stare wory plemnikowe i cieszył się jak
walczy Bazyl – wiedział co robi hipokryta …, bo mój trud
i wsparcie w walce Pana Budzenia, pozwoliły Skibickiemu
i Leszczyńskiemu przejąć władzę w Chocianowie aby teraz
opluwać mnie na forum całego świata, ścigając mnie policją
i sądami, abym tylko nie zaburzył im spokoju żarcia z koryta.
Pieniądze nie śmierdzą, powie anty-demokrata Leszczyński a ja odpowiem , pieniądze nie wiem, bo ich nie mam, ale
TY i owszem. Czuje to, co kolejna sesja ,gdy udajesz praworządnego a jesteś zwykłym parchem na mojej świadomości
i gdyby nie p. Kowalski który „ofiarował”, prawdopodobnie
z litości, drugą część etatu w przedszkolu miejskim w Chocianowie twojej żonie ,być może nie stać cię byłoby wyprawić córce wesela. Nie dziwię się , bo nawet targowałeś się
z właścicielem Lokalu Weselnego z Chocianowa , który twoją „mundrość” potraktował „kopem” i zmuszony byłeś iść
w łaskę do swojego wroga Franciszka Bereżańskiego, aby
kichy nie było przed rodziną i znajomymi. Dlaczego o tym
nie opowiesz wyborcom? Dlatego ,że to winny prawdopodobnie jest Bazyl , któremu zarzucasz: …że zagrażam twojemu bezpieczeństwu! A tak ,jak ci to wykrzyczałem przy
świadkach: „Bazyl odkąd jest mieszkańcem Chocianowa
nie skrzywdził nawet muchy a tobie tak naprawdę zagraża
jedynie twój mózg i zamiast wysyłać mnie na badania powinieneś Leszczyński sam udać się na rehabilitację duszy, ale
proszę ,tylko nie do Chocianowskiego kościoła bo już wystarczająco go poniżyliście ze Skibickim swoimi postaciami.”
Wystarczy panie „UCZCIWY” , bo tyle co ja w
życiu napisałem dla moich czytelników słów, ty przez
całe swoje życie nie byłeś w stanie przeczytać książek,
a dyplom magistra administracji nie mówi o PRAWOŚCI twojej czy intelekcie zbyt wiele. Bo to, co ty musiałeś przyswajać na starość w salach uczelni, ja pojąłem
w mig przy swoim biurku, walcząc z patologią a nie jak
Ty -brałeś tylko dietę radnego …., i czekałeś jak jakiś
„Bazyl” poukłada wszystko za ciebie , aby choć na kolejne cztery lata stać się BOGIEM. Refleksja? Leszczyński! Ty wiesz o czym piszę , ale nigdy nie przejdziesz na
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Jasną Stronę Mocy – bo wtedy musiałbyś przepraszać
PUBLICZNIE Boga, a my już wiemy , jak Ty Go kochasz…
Brawo Leszczyński . Brawo ja.
Nie lubię reklam, ale ty jesteś dla mnie już tylko taką
reklamą , którą ogląda się z przymusu bo po prostu jest!
Pamiętaj jednak ,że telewizor zawsze można wyłączyć
.Powtarzam: Zagrażasz swojemu bezpieczeństwu tym co
masz w swojej głowie, a nie zagraża ci to, co ma Bazyl
w swojej. Nie boję się, nie wstydzę i nie czuję się nigdy
gorszy od ciebie! Ponieważ robię to co robię dla Polski i
uczciwych Polaków, którzy jak często słyszę ostatnio ,mają
już dosyć takich lokalnych cwaniaczków politycznych.
Niemniej niech ci Bóg mój wybaczy, a wyborcy zmuszą do samotnej i odrzuconej od społeczeństwa pokutypseudo katoliku bez „kościoła” ale za to z mandatem radnego.
Rozpisałem się trochę emocjonalnie. Proszę, wybaczcie mi ,ale nie mam Władzy i kolegów w sądach, więc
moim eskalubrem , mieczem władzy - jesteście WY, tak
wy których codziennie mijam na ulicach, wy Polacy, którym tak jak i mi ta ziemia jest najcenniejsza. Ja robię to
wszystko z pasji do Polski i patriotów Polskich – ale
tego akurat na „administracji” nie nauczyli magistra
Leszczyńskiego…, a Skibicki szkół wielu nie skończył.
Dodam tylko, już tak naprawdę na koniec ,że jeżeli Pani Ela
Kowalczuk , prezes PWK Paweł Najdek czy Pan Kocik emeryt z ciekawą przeszłością czy kobieta bez godności Floryn
są tak kompetentni, niezbędni , to powinniśmy zawnioskować aby nasz kierownik urzędu podniósł im wynagrodzenia.
Tylko z czego? Gdy skarbiec prawie pusty…,i idzie mroźna
zima.
Tylko czy wtedy będziemy mogli ze spokojnym sumieniem spojrzeć na szczątki bohaterów zabitych
przez SB-eckich morderców , towarzyszy Skibickiego,
wykopywanych ostatnio spod „łączki” w Warszawie
na cmentarzu Powązki. Ja sumienie mam czyste i bliższy jest mi Pilecki niż bandyta Kiszczak czy niemiecki
kaszub nadal niszczący Polaków i Polskę z brukselskiego „burdelu” za 106 tysięcy miesięcznie , które paradoksalnie, Polacy najpierw muszą wpłacić do skarbca UE.
Roman Kowalski jest NIE winny !!!
Za to Franciszek Skibicki powinien dostać dożywocie lub sznurek na którym prawdopodobnie jego koledzy od władzy powiesili nie jednego bohatera Polski.
PS. Sprawę którą założył Skibicki Panu Kowalskiemu
przegrał definitywnie! Ale to my zapłaciliśmy za to. A jego
kolega Zajączkowski znów zarobił na WAS , mieszkańcy
Chocianowa
Dziękuję.
Bazyl 2016
ROMAN KOWALSKI dnia 09.11.2016 został de-

finitywnie oczyszczony z zarzutów jakie w jego
kierunku skierował do sądu w Lubinie Franciszek
Skibicki. Wyrok to FAKT. Prywatna zemsta „systemowca” z UG Chocianów - znów mu się nie udała.
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ZAMKNIĘTY
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Niestety , wbrew deklaracjom, PiS po dojściu do
władzy nie zdecydował
się na razie na ujawnienie
prawdy o największych
aferach III RP. Wydaje
się , że w Polsce nikt nie
chce czołowych politySławomir Tomczak vel Bazyl ków wsadzać do więzieCzłowiek któy już 8 lat
nia, lepiej mieć na nich
walczy z patologią
polityczno- samorządową.
haki i trzymać w szachu.
Czy tak samo jest z Polityczną Rodziną Polkowic, Lubina czy Chocianowa?
Koledzy kolegów, prokuratorzy, sędziowie jak na
razie wolą wsadzać do paki starowinę , która ukradła w markecie batonik albo wykorzystywać osiłków
z Policji aby siłą wyprowadzili z sesji Rady Gminy
Chocianów mieszkańca, wyborcę, obywatela, Polaka - wykręcając mu przy tym boleśnie ręce, jakby był
jakimś stadionowym łobuzem latającym z racami, za
co teraz musi zapłacić „Skarbonce Państwa” aż 500
zł. itp.; niż zgodnie z prawem, zamykać kolegów z
którymi nie jedną wódkę wypili i nie jeden interes
wypracowali sobie. O powiązaniach sędziów i prokuratorów z naszymi lokalnymi politykami, napiszę więcej, jak tylko wesprą mnie prawdziwi Polacy z Ziemi
Miedzianej…, aby mój trud nie został zakopany wraz
ze mną w jakiejś leśnej dziurze, tak jak mi obiecują
to już od jakiegoś czasu zdrajcy Naszej Ojczyzny.
Jeżeli Wymiar Sprawiedliwości, prokuratura czy policja służą bezwarunkowo
władzy lokalnej, to jak z takim systemowym TWOREM można rywalizować o

Z I E M I

M I E D Z I A N E J

kapitalistą z przypadku i chyba już tylko marzy sobie o „linie” poprawności politycznej albo o podatku
liniowym. Nie wiem. Trudno czasami dogonić myśli
„pokemona”, bo są takie indywidualne i baśniowe.

P O LK O W I CE

Układ Zamknięty , przynajmniej ten z Polkowic, to
chyba już tylko ok. 300 osób zapisanych na listach
obecności organizacji pod wezwaniem skrótu PdMP
(stowarzyszenie: Porozumienie dla Mieszkańców Polkowic). Około 100 osób to zapewne główny trzon
zjadaczy Naszych podatków, ale już ścisła grupa 50
członków PdMP to elita sama w sobie. Grupa doskonała zresztą, której sam Grzegorz Schetyna i rządy „złodziei” z PO i PSL pozwoliły nabrać i nadal nabierać w
skrzydła powietrze, aby przez kolejne lata mogli robić
mieszkańcom Powiatu Polkowickiego wodę z mózgów.
Bo już, na przykład w takim Chocianowie , społeczność-przynajmniej ta miejska- jest doskonale
wyedukowana i na pewno nie pozwoli w następnych wyborach samorządowych , czerwonemu
kłamcy u władzy, dalej drenować ubogi Chocianów
, który sam doprowadził do NĘDZY w przeciągu
21 lat gdy okupował polityczne koryto tego miasta.
Główne nazwiska znają Państwo na pamięć, o
innych postaram się napisać więcej już dziś lub
w kolejnych wydaniach BAZYLIANKI , niezależnej i w 100% Polskiej gazety ,którą tak naprawdę tworzycie ze mną. Bo jesteście Polakami.
Pierwszy z brzegu przykład to RODZINA
OD KORYTA W POKOWICACH: BLOCHY.

prawo i sprawiedliwość? Pytam się jak?

1.Arkadiusz Bloch – wiceburmistrz Polkowic ( awans
sterowany: z rady gminy na wice…)

Jak wygrać ukochaną Ojczyznę, Polskę dla
uczciwych Polaków?

2.Śp. Bloch TATO wiceburmistrza –radny (jaki ojciec
taki syn)

Żaden

POLITYK

nie

miałby

tak

wielkiej władzy nad Nami gdy- P
by nie pomagali im znajomi sędziowie,

prokuratorzy

czy

policjanci.

Polska to Państwo, Państwo to Naród , Naród to My.
Twoim rajem powinna być Twoja Ojczyzna i będzie..,
i być może; jak tylko pozbędziemy się politycznych
bękartów zła. Pamiętaj: Bogu miecz zabrał nie-bóg!
Tylko My, poddawani od przedszkola doktrynom
czarnej manipulacji systemów wzajemnej adoracji.
Bo jeżeli nie masz swojego Boga
na równi w sercu i umyśle, to NIE
KOCHASZ GO WCALE. Nie można „kochać” nie rozumiejąc MIŁOŚCI.

Co prawda, już od kilku lat wraz z kolegami próbuję rozbić TWIERDZĘ Polkowickiego Układu Zamkniętego, „majtkowy” ludzi Raczyńskiego z Lubina
czy wreszcie Chocianowski komunizm, ale jak Państwo wiedzą, udało nam się do tej pory tylko lekko
naruszyć ich fundamenty. W dalszej walce zostałem jakby sam, bo jeden z kolegów piszę strategię
dla pokolenia „Nowej Polski” po 89’ a drugi stał się

3.Żona „wice” Blocha – obecnie już radna Gminy
Polkowice (pracuje i zarabia w „firmie” Marioli Kośmider PCUZ.)
Jakkolwiek by to nie brzmiało i tak cuchnie
okropnym NEPOTYZMEM. „Bazylianka” ma zamiar obnażyć SYSTEM wspólnych zależności i
zarabiania na uciechy, komfortowe życie ,dzięki Waszym ciężko wypracowanym podatkom.
Trudno w takiej sytuacji unikać wulgaryzmów ale
dziś postaram się, choć trochę sprostać poprawności
politycznej i zacznę „ku*wy polityczne” nazywać bardziej poetycko aby czasami jakiemuś posłusznemu władzy prawnikowi nie przyszło do głowy, poniewieranie
Bazyla po salach sądowych u znajomych - za PRAWDĘ. Bo zaprawdę powiadam Wam, macki miedzianej
„ośmiorniczki” sięgają daleko i zabijają efektywnie.
Wiele artykułów pisanych moją ręką mieli już Państwo okazję czytać i wierzę , że wielu moich czytelników ma już doskonale wyrobione zdanie na temat
„wybitnych jednostek” , które choćby nie wiem jak
bardzo byłby „winne”, działając na szkodę Naszej
Ojczyzny, to i tak w konsekwencji zostaną od stawianych im przez Nas lub prokuratorów zarzutów uniewinnione. Takim cudem było na pewno uwolnie-

nie od zarzutów korupcyjnych „głowę” tego systemu
o nazwisku , które wielu do dziś śni się po nocach i
burzy spokój życia – EMILIAN STAŃCZYSZYN.
Ale mnie, naprawdę rozbawiają już takie sytuacje a
brzuch nie wytrzymuje głupawego rechotu którym go
torturuje. Dziwnym trafem skazany został w „wiadomej” sprawie o korupcję człowiek , który dawał łapówkę a nie było tego (uniewinniony? ), co kopertę
wypełnioną pieniędzmi brał. Kuriozum polkowicki
czy tylko klika „PO” sądowa trzyma się nadal razem?
Naprawdę nie wiem jaki poziom intelektu mają
i komu służą tacy sędziowie , ale biorąc pod uwagę
to wszystko co się wydarzyło i nadal wydarza , tak
już na chłodną logikę, gdy spojrzymy na ten temat,
to musimy zadać sobie pytanie: Jak można skazać
DAWCĘ gdy nie było BIORCY ? Jaja sobie ktoś z
Nas robi czy tylko CYRK do ich mózgów zawitał?
DOWÓD:
Kilka miesięcy temu w TV można było obejrzeć
coroczny „spęd” sędziów z całej Polski w tym starego komunistę Rzeplińskiego z TK, gdzie jedna
podstarzała pracownica Wysokiego Sądu (pracownica, jak my) stwierdziła , że „polscy” sędziowie to
:WYSOKA I NADZWYCZAJNA KASTA. Piszę
tu o grupie ok. 1000 ciekawych elementów z naleciałościami poprzedniego zbrodniczego systemu
komunistycznego, którego do dziś nikt nie zlustrował i nie rozliczył z grzechów przeciwko Polsce.
To prawie tak, jakbyśmy dzisiaj chcieli powiedzieć
o Lechu Wałęsie : „uczciwy Polak”. A my wiemy,
że jest to TW Bolek, zdrajca Polski , który donosił
na swoich kolegów za pieniądze, a których potem
SB katowało w swoich „komórkach śmierci”. Ostatnio historyk i pisarz Sławomir Cenckiewicz podciągnął tego typa pod miano „mordercy”, ponieważ ,
gdy ten „śmieć” z Totalizatora Sportowego-Lotto
Kiszczaka był prezydentem Naszej Ojczyzny , robił wszystko aby prawda o konsumencie alkoholu z
Arłamowa ,gdzie był „internowany”, nie wydostała się na zewnątrz, czyli do świadomości społecznej ( Gdańsk 1995. W wybuchu zginęły 22 osoby).
TW Bolek osobiście nie spowodował
wybuchu na Gdańskim osiedlu ale i tak
smród unosi się za tym malutkim człowieczkiem , który obalał komunę ale
tylko wódką w Magdalence z innymi
ZDRAJCAMI NASZEJ OJCZYZNY .

Nie ma jednak co się dziwić Polsce , gdy to właśnie
„świat” nagrodził tego zdrajcę Polski i Polskości
pokojowym NOBLEM. Chyba ,że ja ,nie wiem, a
teraz Kapituła Noblowska przyznaje to zaszczytne
wyróżnienie właśnie takim szubrawcom i zdrajcom
swoich ojczyzn. Chyba tak, bo wiele mógłbym tu
wymienić NAGRODZONYCH nazwisk np. „Pokojową Nagrodą Nobla” , które POKÓJ widziały jedynie w swoich tępo-barbarzyńskich łbach.
W tym miejscu zgłaszam TOWARZYSZA Rzeplińskiego (PZPR) również do tego zaszczytnego wyróżnienia(Nagroda Nobla). Dajcie mu ją SZWEDZI
i zabierzcie tego burzyciela spokoju w Polsce do siebie, razem z jego byłym „szefem” Tusk’iem , które-

go w TRUDNYCH sprawach zwykł pytać co robić.
M y n i e p y t a m y, M y w i e m y !
Bo My – jesteśmy Polakami!
Jak widzimy Bóg z Boga, światłość ze światłości a STAŃCZYSZYN-PdMP, RACZYŃSKI-Lubin2006,
SKIBICKI-Chocianów2016
z…?
Tak, maestro Emilian Stańczyszyn to heros pracy,
kołaczy i kombinacji jak tu utrzymać władzę w całości
do końca świata i o jeden „OWSIAKA” dzień dłużej.
Tym bardziej , że w jego otoczeniu pałętają się tylko
cwane miernoty o intelekcie TW Wałęsy czy „hrabiego”
Bronisława Komorowskiego…, i zero z nich pożytku.
Ten, który cwańszy to spokojnie potrafił wykorzystać
system i ustawił się, za plecami drwiąc z „tumanów”
wyborców, czyli z górników , którym usilnie w skali
już całego kraju próbują zabrać przywileje , o swoich
przywilejach , dziwnym trafem zawsze zapominając.
A to przecież tu u NAS , na Ziemi Miedzianej, właśnie górnicy (szacun Wam) płacą za przywileje Notabli
od władzy polkowickiej czy lubińskiej swoją ciężką
pracą, narażając często życie w szybach kopalni. Więc?
Nie rozumiem tych TYPÓW z plastikowymi koronami na łbach! Przecież nawet w Rzymie niewolnicy mieli
swoje prawa , bo zapie*dalali na władzę, wojsko i Cesarza. Bez „niewolników” po prostu zdechliby z głodu.

Czym w takim razie ryzykuje Arkadiusz Bloch, wiceburmistrz Polkowic? Przecież PdMP dobrze współpracuje z polkowicką Policją i takiemu gogusiowi nawet
gdyby złamał wszystkie paragrafy praworządności
polskiej i tak zapewne komendant Trzmielewski odprawiłby mszę dziękczynną bo Aruś to członek PdMP.
Jesteś

w

PdMP,

jesteś

elitą

a

eli-

ta choćby nie wiem jak „brudna”
dbająca tylko o swoje „dobra” –
jest

święta

w

Polkowicach.

Wstyd!

A Nasze uczciwie żyjące dzieci muszą zapie*dalać
po ukończeniu studiów we Wrocławskich korporacjach, które prawie żadnej złotówki nie zostawiają w Polsce, tylko finansują „chore” pomysły Pani
Merkel czy innych platformerskich złodziejaszków
pod odpowiednią flagą z odpowiednią gwiazdą.
Arek Bloch z tym na pewno nie ma problemu,
bo ustawił siebie, ustawił tatę , który aż z wrażenia
lub wstydu przeniósł się w zaświaty, a teraz Arka żona
w „cudowny” sposób została dopuszczona do koryta.
Istne Państwo w Państwie, a może jest to już po prostu
dziedziczenie TRONU, a my nieświadomie staliśmy
się ich lennikami. Jeszcze chwila i pomyślę , że tak jak
przyjaciel organizacji PdMP „hrabia” Bronisław Komorowski , Państwo Blochowie, Kośmiderowie, Betkowie , Stańczyszynowie czy inni są posiadaczami błękitnej krwi i nie godni jesteśmy ich progów przekraczać.
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nie do opinii publicznej , że wszystko ma pod kontrolą
, a „ci tępi górnicy i ich żony o urodzie i rozumku lalki
BARBY mają taki wpływ na władzę w Polkowicach
jaką wyczytają z naszych plakatów”. Dodał również ,
że : „ (…) latareczka z ładnym logo i poklepywanie po
spoconych plecach, to dla nich szczyt marzeń i szczyt
wymagań w stosunku do lokalnych polityków”. Mówił
również , że „nic i nikt nie jest w stanie , mu „boskiemu” (mój przypis) Arkadiuszowi zagrozić w dzierżeniu władzy”, a Bazyla obiecał, że zrzuci ze schodów gdy pojawię się w Urzędzie Gminy Polkowice.

Któż to wie? A może już razem z Andrzejem
Pilimonem, radnym powiatu polkowickiego coś
kombinują na boku, aby utopić ojca PdMP? Nie
wiem, ale trzeba szczególnie uważać na Pilimonka
bo niedawno ścigało Go CBA, a to już śmierdzi na
odległość wielu gmin w Polsce gdzie Andrzejek POpracowywał sobie. A ,że cwaniak , który pieniędzy
nie potrafi oddać ( a dzięki mojej pracy, teraz miesięcznie kosi ok. 2500 zł jako radny powiatu polkowickiego) to już inna inność o której jeszcze sobie
popisze. Obnażając kulisy kampanii wyborczych!

Myślę, że to „cudowne dziecko” Polkowic trochę się myli, gdyż upadek SYSTEMU KORYCIARZY nie zależeć będzie od Bazyla Arku , tylko od
górników czy oszukiwanych od dekad, cyklicznie
mieszkańców Polkowic i okolic. Chyba ,że wprowadzi Arkadiusz WSPANIAŁY totalitaryzm a trzymanie za mordę mieszkańców zleci posłusznej
policji polkowickiej . Po prostu DOBREMU komendantowi , którego jak słyszałem na mieście (źródła
nie ujawnię) jego żona, pracująca wysoko w polkowickiej oświacie, kokieteryjnie nazywa: „NIEBIESKI KRETYN”. Cudowna rodzinka… Prawda?

Może zabrzmi to teraz dziwnie ale naprawdę podziwiam i szanuję ,w pewnym sensie ,dyrygenta PdMP , bo
mając tyle marnej jakości materiału ludzkiego, potrafił
uszyć całkiem „przyzwoity” płaszcz. Niestety, okazało się, że płaszcz ten nie chroni przed biczem PRAWDY, który nazywam dziś: Prawo i Sprawiedliwość.

Rodzi się więc w moim umyśle pytanie: Dlaczego
ten „Apollo” , arcymistrz Ziemi Miedzianej Arkadiusz,
jest aż tak „mocny”, że z taką lekkością i swobodą
obrzuca łajnem swoich wypowiedzi uczciwych mieszkańców Polkowic , a przede wszystkim górników, którzy „to coś pięknego” utrzymują ze swoich podatków,
płacąc za jego garnitury, drogie wody perfumowane
czy drinki, które stawia laskom …., czy choćby studia,
które obecnie mu fundujemy we Wrocławskiej uczelni
aby podnieść jego kwalifikacje . Aby czasami Bazyl
nie powiedział w mediach , że Wiesław Wabik ,zatrudnia u siebie w Urzędzie Gminy „inteligentnych” durni
politycznych. Bo jak moi mili, można zatrudniać na
tak odpowiedzialnym stanowisku w mieście człowieka , który dopiero teraz dokształca się za pieniądze podatnika? Nie wspomnę już o wyjazdach zagranicznych
Arka , również na koszt podatnika czy szkoleniach
krajowych na których Arek szkoli zazwyczaj „członka” lub „gardło” (dokumenty do wglądu w redakcji).

Brawo PRAWO. Brawo JA.
Wiem, że nie lubi mnie większa część organizacji PdMP, organizacji dzięki której np. Mariola
Kośmider dorobiła się „kokosów”, a teraz rocznie zarabia 270 000 zł. Ba, nawet blondynce, swojej córci,
załatwiła dobrze płatną pracę u zbędnego Nam pośrednika śmieciowego jakim jest Związek Gmin Zagłębia Miedziowego („przytułek” zarobkowy dla rodziny PdMP i kolegów od władzy). O kompetencjach
córki Pani Kośmider pisałem już dawniej, podniecony jej białymi majtkami, które czasami z lubością
prezentowała na różnych imprezach organizowanych
przez PdMP lub „śmieciowego” przybytku jakim
jest Związek Gmin Rodziny Politycznej Polkowic.
O Kindze nie powinno się za wiele pisać, bo tak
naprawdę nie ma o kim. Myślę, że gdyby nie mama
i „wujek” ze Związku Gmin to, to piękne dziewczę musiałoby zadowolić się pracą w jakimś banku,
gdzie nie byłoby już tyle czasu na zakupy w sieci
(allegro) czy zachwycanie się wraz z koleżankami
„wysoką” literaturą : „50 twarzy Greya”. Takie są
fakty ale pieniądze nadal zarabia blondynka mamusi
Marioli, a nie jakaś porządna i uczciwa córka górnika.

To proste! Gdy ten wynalazek Emiliana Stańczyszyna rozpoczął pracę jako dyrektor od śmieci w
ZGZM, skorzystał zapewne z rady swojej koleżanki z piaskownicy i zbierał haki na człowieka ,
który przysłowiowo , wyciągnął Go z „rynsztoka”
Pilimonowego (Andrzej Pilimon radny Powiatu Polkowickiego), który był mu swego czasu –przypuszczam- bliższy niż uczciwość i tożsamość Polaka.

Tak właśnie w skrócie działa system wspólnej adoracji. Nie ma co się jednak temu dziwić , przecież
mamusia Mariolcia , woziła do więzienia , gdzie swego czasu odpoczywał Emilian Stańczyszyn , paczuszki
spożywcze i informacje od ludzi z „miasta” – dlatego
należała się wdzięczność wobec Kingi. A ta nie musiała już dopieszczać swojego CV, aby wygrać konkurs „piękności” organizowany czasami przez ZGZM.

Myślę, że akurat w ZGZM nie trudno
byłoby Blochowi skompletować dosta-

Reasumując, majtki i to nie wiem jak czyste nie zawsze przybliżają sukces finansowowakatowy, a jednak, Mariolci córci to się udało..

teczną ilość materiałów niezbędnych
do ;choćby szantażu czy pogrążenia
Wielkiego Wodza ZGZM , już na zawsze w ciemnej celi sprawiedliwości…,
i nie koniecznie tylko tej „społecznej”.
Ale czy kiedykolwiek Arek pociągnie
za sznurki na których zawiesił swoją
nową marionetkę ze Związku Gmin?

Co za los , jak nie dżuma w postaci komunizmu nawiedza Polskę to inny syfilis się
trafia – i jak tu nie wierzyć prawdziwej Polskiej
historii? Cykliczność świństw zabija Nasz Naród.
Arek w jednej ze swoich głupkowatych wypowiedzi w gronie znajomych, być może po zażyciu „zielonej magii” , stwierdził , myśląc ,że się to nie wydosta-

MARIOLA
KOŚMIDER
Pierwsza po „bogu” ale przed Arkirem Blochem.
ZARABIA ROCZNIE 270 000 PLN
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Rodzi się więc teraz, we mnie
pytanie z dziedziny „UCZCIWOŚĆ”: Dlaczego Emilian Stańczyszyn ,dziś oczyszczony z zarzutów korupcyjnych obywatel,
nie ubiega się o odszkodowanie za
bezpodstawny
pięciomiesięczny
areszt? Tyle o tym „piał” zaraz po
wyjściu z aresztu , to może teraz
niech pokaże swoją UCZCIWOŚĆ
i zaskarży Polskie Państwo. Pan
Emilian tego nie zrobi bo…., po co
ruszać coś co może sprowokować
REWIZJĘ NADZWYCZAJNĄ?
I co wtedy? Ale pamiętaj: półprawdy „Emilian” - to całe kłamstwo!!!

Patologia powyższego systemu sięga jednak znacznie
dalej , głębiej , aż strach pomyśleć gdy stracą „bogowie” z Polkowic, Lubina czy Chocianowa swoją władzę. Audyt kontrolny może wtedy pognać ich
wszystkich do cel, czego uczciwym Polakom z Ziemi Miedzianej życzę z całego serca. Bo jak mi ktoś
chce ukraść z kieszeni 2 złote, to walę - po prostu - jak
porządny Polak ,w ryj złodzieja!!! Z Nimi jednak, trzeba trochę inaczej , bo to system podobny do mafijnego.

WOLNOŚĆ to patriotyzm i dojrzała miłość do Ojczyzny, a prawdziwy patriota nie
okrada swoich braci i siostry. Ojczyzna to
coś cennego , prawie tak jak relikwia jakiegoś świętego i trzeba o nią dbać jak o swoje prywatne dobra, bo inaczej piekło może
stać się dla NAS czymś realnym i bolesnym
już tu na Ziemi. Bo sprawiedliwość nawet
ta bardzo spóźniona i tak w końcu dociera
do SEDNA. A przed obliczem Boga, na
sądzie ostatecznym nie będzie obok kolegi
sędziego z Lubina czy Legnicy. Nie będzie
posłusznego prokuratora czy komendanta

L U BI N
Z „majtkami” ostatnio miał również problemy
Robert Raczyński. Co prawda „majtki” nazwał : „Estetyka Miasta Lubin”, ale to i tak dla zwykłego zjadacza chleba są tylko „majtki”, do których Robert
chciał wkładać swoje „łapska” (czytaj: uchwała).
Nie sądzę ,że prezydent Lubina jest aż tak zboczo-

ny , ale uprawianie swojego fetyszu na arenie Lubina , z czego śmiała się już cała Polska , powinien
sobie darować (z info wiem ,że „darował sobie”)
„Nasi” politykierzy , którzy po 89’ zaistnieli w
takich choćby miastach jak: Lubin, Polkowice ,czy
Chocianów , gdzie 21 lat rządzi , już w „nowej” Polsce
, były naczelnik PO-PZPR’owski, wierny i oddany wyznawca ;czy to Stalinowskiej ideologii komunizmu czy
innym „TUSKA”- są lepiej przystosowani do roli bossów, niż „ludzie” z dawnego PRUSZKOWA czy WOŁMINA. Taki poziom! Białe kołnierzyki! Klasa wyżej.
Bo

gnoje

znają

„prawo”

i

spryt-

nie nim się posługują, balansując
często na krawędzi przestępstwa..
Ale zawsze uchodzi im „na sucho”.

System wzajemnego wzbogacania siebie i kolegów
,kolegów którzy zazwyczaj pomagają im dostać
„TRON” , polega na tym ,że potem w zamian dostają
intratne posady za 100/200 a czasami nawet 300 tysięcy rocznie. Przykład : Paweł Wechta – POLKOWICE.
Lubin już od dawna jest moim oczkiem w głowie ale , o ile przez ostatnie lata „zasypiałem” tylko z władzą Polkowic i Chocianowa , to jednak w
wolnych chwilach obserwowałem SYSTEM Lubina
z odległości 24 km, które dzielą mnie od rrrryczącego pyska „BEZPARTYJNEGO” Raczyńskiego.
My jednak wiemy, że bezpartyjny to zapewne jest
tylko jego głupio-kolorowo-zabawkowy samochodzik, którym porusza się czasami PO Lubinie jak
PO swojej toalecie, w której na pewno jest królem.
Robert Raczyński ma jednak paskudne wady.
Jedną z głównych jest jego pewność , że będzie rządził lubińskimi „koryciarzami” od systemu, którego był twórcą , aż po ten dzień Owsiaka , który niby ma być po KOŃCU ŚWIATA.
Rodzi się we mnie od razu pytanie : Czy Owsiak
jest tylko takim dupkiem w żółtych spodniach i kolorowych okularach czy tylko udaje idiotę za pieniądze? Nie wiem, po prostu zlecę swojemu doktorowi (nazwisko doktora zastrzeżone) zbadanie tego
ciężkiego – dla Polski- przypadku. A teraz dodam
,tak tylko informacyjnie celebrycie od czerwonych
serduszek .., że „Koniec Świata” w żadnym porządnie wykształconym umyśle – nie ma kontynuacji.
Lublinianie doskonale poinformowani są już
o niewydolności kopalni miedzi z Powiatu Lubińskiego. Ja wiedziałem to już od dawna i szkoda ,że Raczyński nie nadąża za mną, bo nawet
tak na logikę : jak coś się „wykopuje” (miedź
i pochodne), to kiedyś to się wykopie , jak ciebie
Robercie Raczyński! A wtedy co? No co Raczyński ?
Dopiero bodajże w tym roku Robercik wpadł na
genialny pomysł ,ze „strefą ekonomiczo-gospodarczą”. Jak nie trudno zauważyć , bardzo , ale to naprawdę bardzo wolno dochodzi do swoich pomysłów
lubiński prezydent co pozwala mi stwierdzić , tak
zresztą pobieżnie , że witalność umysłowa i przydatność tego faceta już dawno skończyła się i czas na
„dobrą zmianę” lub jeszcze lepszą w postaci młodych
ludzi , którzy w uczciwy sposób podejdą do służebnej roli wobec podatników i współbraci Polaków.
Pytanie; czy tępota polityczna przychodzi z wiekiem , jest w tym miejscu bezzasadne , bo ja i zapewne
Państwo również , gdy czegoś nie mam, szukam źródeł
, które zadowolą mój umysł. Robert Raczyński chyba

zapomniał , że tuż, za tak zwana „Kargulową” miedzą ma najbogatszą gminę w Polsce, Polkowice, które
jeszcze długo będą korzystały z dobrodziejstw Ziemi
w miedź bogatą. Ale, pomimo to (przede wszystkim
dla swoich korzyści – ochłapy dla lenników) postarali
się o „Strefę Ekonomiczną” na której obecnie pracuje
tysiące polkowiczan , większość „niewolnicy”. Rozumiem zatem, że Robert Raczyński mógłby być uczniem
Emiliana Stańczyszyna , a nauczycielem dla dziadka
komunisty z Chocianowa , którego karmił przez cztery
lata (2010-2014) w piwnicy UM Lubin, gdy owego
GOŚCIA pognali w 2010 roku mieszkańcy Chocianowa – PRECZ! Mógłby być, ale nauka poszła w las…
Niemniej Robert ,„szlachcic bezpartyjny”
jest skąpy dla siebie o czym w tym wydaniu
„Bazylianki” już dużo napisałem.. Z danych liczbowych wynika jednoznacznie , że jego – a raczej
podatników- hojność wobec prezesów i innych
szefów jednostek podległych bezpośrednio pod
UM Lubin jest u Roberta na wysokim poziomie.
Zadam więc retoryczne pytanie (przynajmniej dla
mnie retoryczne) : Robercie z czego ty żyjesz? Jeżeli
wśród dziesięciu twoich kumpli od koryta systemowego znalazłeś się dopiero na dwunastej pozycji w
przychodach (12) , bo nawet prześcignął Cię dziadek
Myrda (lubiński starosta) , o synku Adasia Tymoteusz-ku Myrdzie nie wspominając. Bo wstyd…, dla Polski!
Więc z czego żyjesz Raczyński? Bazylowi nie
odpowiesz , to pewne, ale może powinni o to samo
zapytać panowie z odpowiednich „służb”? A może
wcale nie jest tak jak układają się moje myśli, a fakty
i wiedza zdobyta zbliża mnie tylko do jakiejś , modnej
teraz w Polsce „Teorii Spiskowej”. Może Robert jest
po prostu filantropem a ja czepiam się Go jak przysłowiowy „rzep psiego ogona”. Przepraszam Robert, ale
wódki to ja się raczej z Tobą nie napiję . Przepraszam,
ale ostatnio obiecałem sobie , że dopóki Kukiz nie
zmartwychwstanie jako „Polak” w naszym parlamencie , ja nie będę kłaniał się typkom , którzy stworzyli
Pawełka , jako polityka, łożąc na to ogromne pieniądze. A ludzie w Lubinie wciąż mają drogą wodę…
Co prawda gazeta „Bazylianka” nie będzie kolportowana ( nie stać mnie, nie mam jak Robuś pieniążków z budżetu Polski) na terenie Lubina , królestwa
Raczyńskiego i Kielana , ale zapraszam do ściągnięcia
PDF-a gazety ze strony www.wolnepolkowice.pl lub
www.wolnychocianow.pl i zapoznanie innych z faktami, dziś jeszcze ukrytymi trochę pod postacią metafory czy stylu satyry ale może już jutro znów Polska
będzie czysta i krzyknę: Prrry…, złodzieje! Niemniej
, jeżeli lublinianie chcą dołączyć do walki o Polskę ZAPRASZAM. Nie ma racjonalnych przesłanek aby
„Bazylianka” nie miała się pojawiać również na terenie Lubina. Bo jest to Polska gazeta, Wasza gazeta…
Wyżej użyłem nazwisko: „Kielan”, które akurat w Lubinie musi kojarzyć się z…, no właśnie! Po
pierwsze z wójtem Gminy Wiejskiej Lubin a po drugie z członkiem „Rodziny Systemowej Lubina”, który
razem z prezydentem Robertem chce połączyć miasto Lubin z Gminą Wiejską Lubin aby – moim zdaniem- zyskać na kreatywnej księgowości i znów
zadłużać i doić ziemię na której zostawili swoją krew
i życie lubińscy bohaterowie. Bo tak już jest , gdy
Ojczyznę traktujemy tylko jak supermarket, a wtedy
tacy imbecyle z ZOMO mają swobodę w leczeniu
kaca- zabijając lublinian! (ZBRODNIA LUBIŃSKA)
O zgrozo, maszkaro okropna dla mojej psychiki, czy
ty „doktorze ZAWADKA” wyznawco prawdy historycznej z pomrocznym spojrzeniem na dzisiaj. Ale
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my wiemy ,że pieniądze potrafią z każdego zrobić
dziś doktora z ideologią „posłusznej niesłuszności”.
Nazwisko „Raczyński” to dla mnie synonim „brudnego” systemu, a system ten
jest dość prosty w swojej konstrukcji.
Niestety, myślę ,że nadal dla wielu moich
Czytelników te „ośmiorniczki” nie są do
strawienia, bo czasami jest tak, że manipulacja polityczna wyciska z Nas racjonalne myślenie jak za czasów PRL pralka
„frania” nasze ubrania. Tak jest ! Ale zapewniam Was wystarczy skupić wszystko i wszystkich wokół swojej WŁADZY
a wizja rządzenia , nawet po końcu świata staje się realna i dopóki karmią się
Naszymi podatkami, na pewno wystarczy im na komfort…itp. Proste, prawda?

Wszystkie najważniejsze stanowiska w jednostkach
samorządu w Lubnie i mu podległym spółkom , zajęte
są od lat przez tych samych ludzi , kolegów Roberta Raczyńskiego. A opozycja , której tak naprawdę w
Lubinie nie ma; gdy tylko chciała rozwinąć skrzydła
swojej działalności , zaraz była „kupowana” lub przy
pomocy przeróżnych „zależnych” od „majtek” Roberta
Raczyńskiego lenników ; natychmiast sterylizowana !
Bo jak zwykłem mówić , zawsze przed
wypiciem „drinka” prawdy: Każda
prostytutka za dobre pieniądze z publicznego skarbca, zrobi wszystko.

Bazyla , jak Państwo już wiedzą , nie można
KUPIĆ, przynajmniej tak tanio, jak chociażby chama
RZECZNIKA, który wyrzucił mnie kiedyś ze swojego gabinetu w UM Lubin, bo mu zasugerowałem ,że
jego intelekt jest o lata świetlne NIŻSZY niż byłego
rzecznika PZPR Urbana, choć postawa moralno-społeczna prawie bliźniacza. Również prokuratura w Lubinie nie może mi postawić jakiegokolwiek zarzutu,
czy choćby takiego który ja sam spokojnie mógłbym
sporządzić w kierunku Organizacji Politycznej Lubina, balansującej często na krawędzi prawa i bezprawia, w sprytny sposób manipulując lublinianami od
przeszło dekad. Co prawda, wystawiłem się ostatnio
na Allegro , ale kto z tych anty- Polaków o których
w tym tekście pisałem byłoby w stanie zaakceptować moje warunki uczciwości i prawa , prawa ,
które jest sprawiedliwe i prawdę , która oczyszcza..
Bezkarność tych polityków nazywających się
„ludźmi” przeraża swoim ogromem. Na razie zrobić
możemy tylko tyle na ile, źle napisane przez PO-Magdalenkowców „prawo” nam pozwala. Wiem,
że jest to groźne walenie głową w mur, ale warto,
bo historia zawsze ocenia pozytywnie ludzi walczących z utopijną dla naszej Ojczyzny patologią.
Jednak , osobiście chciałbym aby Lubińskie, Polkowickie, Chocianowskie TYPKI od władzy spotkała „słuszna” karma (czytaj : kara), jaką zapewne mógłby być kop w ich śmierdzące hipokryzją i
socjotechniką polityczną zady. Aby wreszcie do
Polaków z Polkowic, Lubina i Chocianowa wróciła
nadzieja na przyszły spokój, bezpieczeństwo i rozwój.
Nie wolno jest Nam bać się „przestępców” bo
stracimy poczucie własnej wartości, a godność rozpuści się w gorzkich łzach Naszej bezradności.

Nie zawieszajmy
kolejnego Chrystusa na
krzyżu! Dajmy Mu miecz
i podążmy za NIM!
Na koniec molestowania polityków z Lubina , dodam tylko ,że pomysł ze strefą ekonomiczno-gospodarczą , co prawda spóźniony o dekadę , ale jednak jest
pomysłem zajebistym. Dlaczego? Wyjaśniam. Moim
marzeniem jest zobaczenie Raczyńskiego, Stańczyszyna , Kielana a przede wszystkim Skibickiego jak
zapie*dalają za 1800 zł miesięcznie na LINCE , gdzie
montowaliby uniwersalne szubienice prawdy dla siebie ;czyli dla komunistów, postkomunistów i zdrajców
Narodu Polskiego. Ot, takie sobie marzenie Bazyla.
A
jak
im
się
nie
spodoba
wola
Narodu Polskiego , to zabrać im Polskie paszporty – niech jadą do Niemiec zbierać ogórki.
Bo my, nie chcemy już być
niewolnikami!
Bazyl 2016
PS.
Tylko nie myśl Owsiak ,że wydoisz Bazyla z 21 tysięcy ,
tak jak to miało ostatnio miejsce przy pomocy sądu „polskiego”, w stosunku do mojego kolegi : Matki Kurki!
„..(…) to co niżej, jest niekiedy ważniejsze niż to co
jest u szczytu.”
-Bazyl
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LESZCZYŃSKI CHCIAŁ ROBIĆ CZYSTKI ...
Stalin zwykł mawiać:

” Jest człowiek , jest problem. Nie ma człowieka , nie ma problemu.”
Pan Leszczyński Krzysztof, radny gminy Chocianów, przewodniczący rady zgromadzenia ZGZM i
wielki wyznawca lokalnego katolicyzmu, zrzeszony
w tak zwanym „Domowym Kościele” - to postać ,
którą historia powinna kiedyś odpowiednio ocenić,
bo docenić powinniśmy Go już dziś My: czytelnicy,
wyborcy i normalni mieszkańcy ziemi chocianowskiej; nie uwikłani w zależności z lokalną władzą.
Gdybym nazwał teraz p. Leszczyńskiego określeniem:
„Ptasi Móżdżek”, mógłbym w ten sposób wynieść Go
na szczyty uczciwości , elokwencji, kultury czy intelektu, a tego z racji mojej wciąż jasnej świadomości i
nauk zdobytych - nie wolno mi robić. Niemniej chciałbym aby ten „DYKTATOR SESYJNY” w ramach poszukiwania PRAWDY i tak zwanej sprawiedliwości
społecznej , skierował kwestie „Ptasiego Móżdżka”
do sądu, bo nic mnie bardziej nie jest w stanie podniecić jak widok sali sądowej w Lubinie czy Legnicy,
gdzie niezawisłość zawisła na systemowcach politycznych i ,chyba już gołej Temidzie , która być może
z Panem Zajączkowskim popija za DUŻO , aby było
wesoło, bo śmiesznie to już wielu Polakom nie jest.
Ostatnio, gdy byłem na komisji przed-sesyjnej w
Chocianowie, na której radni mogą wypowiadać się
w kwestii punktów zawartych w porządku obrad sesji
rady, zauważyłem, że głos w tych debatach mają tylko
radni blisko związani z Franciszkiem Skibickim . To
smutne, ale z faktami się nie dyskutuje li tylko „system
policyjny” ukazuje. To robię! A ryby, uczyli mnie ,że nie
mają głosu lub głos taki powinien być im zabrany, gdy
zaczynają stosować podwójne standardy , z naciskiem
na standardy postkomunistyczne. Szkoda, bo niby komunizm upadł na mordę w 1989 roku ,a jednak Skibicki wciąż zarzuca sieci i łowi nasze podatki, bawiąc
się za nie we Francji lub na pijackich karczmach organizowanych przez CHOK – jak zawsze przez 21 lat!
Pierwszy raz prowadzący
komisję: p.Jerzy Likus ,
były członek zbrodniczej partii PZPR (info
ogólne dostępne) a teraz ukrywający się w
partii PiS, bliski towarzysz towarzysza Skibickiego na
którego
przed

taką

2014 roku pluł aż miło , skutecznie ograniczał (są nagrania dźwiękowe) przy wtórze „WIELKIEGO”
Leszczyńskiego, wypowiadanie się Panu radnemu
Kowalczykowi w imieniu swoich wyborców. Wypowiedzi kierowane przez pana Krzysztofa Leszczyńskiego
w trakcie tejże komisji do Jerzego Likus’a brzmiały:

- Dobra , Panie Jerzy , niech sobie
pogada.
Po czym p.Likus zignorował bezczelnie radnego
Kowalczyka, sprawiając wrażenie ,że ma przed sobą
„debila”. Czy tak samo myśli Pan , Panie Likus o
wyborcach, którzy wybrali Pana Kowalczyka? Prosimy przedstawić to do kamery na sesji rady i udostępnić szerszej widowni. Na pewno zadowolenie odbiorców przerośnie Pana najśmielsze oczekiwania.
Wspomniane wyżej zachowania radnego Leszczyńskiego są już chyba NORMĄ , którą stosuje ten
typek polityczny i jego koledzy zrzeszeni w klubie
„Chocianów2014” od samego początku obecnej kadencji Rady Gminy Chocianów. Bo…….,demokracja to już
na pewno nie jest, co każdy z „normalnych” mieszkańców od razu w swoim umyśle wyłapie, a wewnętrzna,
czysta moralnie dusza (nie mylić z moralnością Krzysztofa Leszczyńskiego i towarzysza Skibickiego) nie skażona manipulacją, określi zachowania Krzysztofa Leszczyńskiego i Jerzego Likusa odpowiednio. Osobiście
nazywam tego TYPA „dyktatorem sesyjnym” i miernym
lokalnym polityczkiem z egoistycznymi, zachłannymi potrzebami dla siebie i swojej rodzinki politycznej.
Naprawdę wiele mógłbym pisać i ładnie metaforyzować postać przewodniczącego Leszczyńskiego
ale to i tak uznane zostałoby za osobiste wycieczki
, czego ostatnio próbuję unikać ,aby zachować swoje zdrowie w dobrej formie i więcej czasu poświęcić
na FAKTY , które każdy z Państwa może osobiście
sprawdzić. Bo liczy się już dla mnie tylko PRAWDA.
Posługując się faktami trzeba zauważyć , że na
„letnim” spotkaniu z mieszkańcami osiedla „Zacisze”
(ul. Odrodzenia) i po przedstawieniu autorskiego pomysłu przez Radnego Krzysztofa mieszkańcom, dotyczącego PLACU ZABAW dla dzieci, mieszkańcy nie
posiadający jeszcze tak jak Pan Krzysztof „PTASIEGO
MÓŻDŻKU” potrafili zripostować „genialne” pomysły
wytworzone w umyśle radnego Krzysztofa, aby na koniec dać mu przysłowiowego kopa w jego jednak mierny intelekt. Bo nie będzie im jakiś „filozof” ideologii
towarzysza Skibickiego wciskał kit. I słusznie. Mądry
naród to naród którego byle kto nie będzie stale mamił lub pod przykrywką „wyimaginowanej świętości”
sprytnie manipulował i prowadził prosto do piekła.
To FAKT! A czy na sesji rady „DYKTATOR”
będzie miał odwagę opowiedzieć o tym
mieszkańcom. Nie! Dlaczego? Nie zadawajcie takich retorycznych pytań, bo po
co? Szkoda na ten wytwór ojca jego, miejsca w Państwa Gazecie (gazeta finansowana jest ze składek mieszkańców troszczących się o Gminę Chocianów i Polkowic).

"Kłopot z ludźmi dzisiaj poleg na tym,
że brakuje im godności”
TERRY PRATCHETT

Powyższe to PIKUŚ w porównaniu z
wydarzeniami przed kampanijnymi, czy tymi
już w samej kampanii wyborczej, późną
jesienią roku 2014, gdzie Pan Krzysztof
„uczciwy”, przerósł nawet TW Bolka.

Wałęsę .., znaczy się… Bo do poziomu Rysia Petru , jest mu jeszcze daleko… Tu, można lekko się
uśmiechnąć, tylko proszę bez przesady ,bo obrazi
się Leszczyński i wezwie na Was Polacy policję
lub inne pokraki z WYMIARU aby wymierzyli
Wam NIEsłuszną karę. Nie wierzysz? Ja teraz muszę ,za tego anty-polka, zapłacić SKARBONCE
PAŃSTWA aż 500 zł. Ale czego nie robi się dla
Polski i Polaków. Obiecuję: prędzej pójdę dobrowolnie jak Pilecki do OBOZU niż będę finansował politycznych lumpów. Tak mi dopomóż Bóg!
Tak, to właśnie ten polityczny „katolik”, w
trakcie wyścigu po władzę, szukał i „odwiedzał”
w Chocianowie dobrze wykształcone osoby aby
namówić JE do współpracy a potem do pracy w
UG Chocianów lub jednostkach podległych…I
gdyby jakimś cudem objął posadę burmistrza
Chocianowa, co skutecznie wyperswadował mu
– na Nasze szczęście- Skibicki, zrealizowałby
zapewne swoje wytwory umysłu. Gościu, po prostu zamierzał zatrudnić „TYCH nowych SWOICH” na stanowiskach : skarbnik, zastępców
czy naczelników, inspektorów oraz prezesów.
Tak było, takie są FAKTY. A jak Leszczyński
uważa ,że jest lub było inaczej : zapraszam do
sądu. Zmierzę się z tobą na BOGA i PRAWDĘ !
Zwracam się teraz do pracowników administracji i jednostek podległych UG Chocianów .
Ten „praworządny i uczciwy” typ, chciał Was
po prostu usunąć z pracy aby wymienić na swoich „ludzi”, tworząc przy tym swój własny SYSTEM. Zapewne zrobiłby to gdyby nie Franciszek Skibicki, który siedząc w piwnicy urzędu
w Lubinie, po wysłaniu go na emigrację w roku
2010 przez Romana Kowalskiego i chłopców ze
wspólnego zdjęcia (Zielony, Budzeń, Zborowski)- wygrał wybory. Przypuszczam ,że marzył
Nasz Franuś ,w tej piwnicy, obsesyjnie o powrocie do koryta chocianowskiego aby zaspokoić
swój pazerny głód, bycia wyżej niż jego wyborcy.
Co prawda z trudem ale udało mi się to stare dupsko
troszeczkę oderwać od siedziska. Szkoda tylko ,że
Skibicki nie opowie Państwu tego: Jak pojechałem
do NORY piwnicznej, gdzie stacjonował i wyciągnąłem towarzysza do walki o Chocianów. Co z
tego, pracowite to, to nie jest ,bo oprócz donosu na
pana Kowalskiego, który mi ofiarował abym został
DONOSICIELEM, zapisanego, zresztą językiem i
stylem dziecka z przedszkola , nic więcej nie uczynił dla mieszkańców Chocianowa, którzy potem,
dzięki mojej ciężkiej pracy wybrali Go na burmistrza . Warto to wiedzieć , bo zarzuca mi się bezrobocie a tak naprawdę wystarczyłaby tylko jedna
moja decyzja w Wyborach 2014 a dzisiaj Skibicki,
Nowicka, Najdek, Kocik, Floryn, musieliby zaspakajać swoje ambicje polityczne i finansowe na
niemieckich polach z ogórkami. Takie są Fakty!!!
Dałem im pracę , dałem komfort życia, darmowe żarło i wycieczki do Francji a nawet
wody odkażająco- uspokajające ich umysły na
karczmach w ChOK, a te niewdzięczne POLITYKIERY mówią teraz ,że Bazyl jest zły.
O zgrozo, matko przerażonych, czemu
patrzysz tak biernie i nie dajesz mi na tyle sił,
abym dokończył swoje dzieło i wydał ich na
pastwę Biblijnego kruka z Golgoty. O zgrozo!
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Z opowieści ludzi których „molestował” niedoszły burmistrz Leszczyński wiem, że większość tych osób odmówiła mu, nie wyobrażając
sobie współpracy a już na pewno pracy z takim
cwaniaczkiem o podwójnych standardach moralności. Ale ludzie czują instynktownie ZŁO, nawet wtedy gdy nosi ministranta szaty czy ładnie
mówi. Mówi! A czy sprawdziliście czy nie kłamie?
To, że Krzysztof Leszczyński (Herod) w wieku przedemerytalnym dostał dyplom magistra
nie oznacza wcale ,że myśli kategoriami uczciwego społeczeństwa i polskiego patrioty, a rozumek jego zyskał na studiach coś więcej niż to
co za czasów podstawówki , która wpajała Nam
ideologię romantyzmu komunistycznego z domieszką brutalnego totalitaryzmu. A Boga wtedy
,Leszczyński, w polityce nie było, bo Go, takie
tchórzliwe kacyki jak Skibicki skutecznie zabijały. A czy teraz czasami , to nie właśnie Skibicki jest Twoim Krzysiu mentorem i natchnieniem?
Analiza mówi mi jedno: Wciąż zabijacie mi Boga!
Pan Leszczyński, to wyeksploatowany już wiekowo człowiek i ja, osobiście nie inwestował bym
w niego. ALE UWAGA! Czasami obym już za
chwilę nie dowiedział się z jakiejś propagandowej
wypowiedzi w Informatorze Chocianów, że Krzysiek ps. Ryba być może był: wielkim opozycjonistą
w latach do 89’, anty-komunistą i dbał o to , siłą
i swoją heroiczną walką aby towarzysze Skibickiego nie zakatowali na śmierć księdza, bohatera
Popiełuszkę. A jednak fakty mówią co innego! Ojciec Jerzy został bestialsko zamordowany! Gdzie
byłeś wtedy „cwaniaczku”? Razem ze Skibickim
nad Wisłą? Tam gdzie SB-cy chcieli ukryć swoją zbrodnie na Polskim PATRYIOCIE Jerzym .
Patrzyliście?
Co wy na to moi drodzy Polacy? Czy Polska
nie za dużo już straciła krwi bohaterów? „Bohaterze” Leszczyński, Skibicki wzywam WAS do
natychmiastowej abdykacji , bo jak powstaną
duchy naszych ojców, co krew przelali za Polskę-Ojczyznę , czasu będziecie mieli znaczniej
mniej na spowiedź niż teraz. Popełniliście znaczący błąd: Polska młodzież myśli cyfrowo, a
tego intelektu już nie oszukacie manipulacjami.
Niestety „dyktator” o „PTASIM MÓŻDŻKU”
nadal decyduje o Naszym społeczeństwie i dyktuje warunki życia mieszkańców Chocianowa.
To jednak, moim zdaniem, jest już tylko komedia
albo cyrk, a już na pewno gra , gra polityczna dla
własnego, indywidualnego wizerunku i w służbie
ideologii „komunizmu” Franciszka Skibickiego.
Lubię Leszczyńskiego , bo gdyby nie ten facet , musiałbym częściej odwiedzać wrocławskie ZOO, aby stwierdzić, już tak naukowo, ile
genów szympansa można odnaleźć w genach
Bazyla, bo patrzę na Chocianów i nie wierzę:
Małpy przy korycie a chłop Polski orze pole
za stodołą aby małpy miały BANANY. Po co?
Bo dziś, liczą się , Leszczyński - tylko FAKTY .
Bazyl

NIE WSZYSCY, KTÓRZY SĄ „SEKRETARZAMI”
POWIATU POLKOWICKIEGO SĄ PRZYZWOICI

Tak, nie wszyscy , którzy
są sekretarzami Powiatu
polkowickiego są fajni, ale
przede wszystkim ,ci którzy nazywają się : GRZEGORZ MAJEWICZ nie
są w moim odczuciu przyzwoitymi ludźmi , a już
zupełnie niewybaczalne
jest, jeśli brak „przyzwoitej uczciwości” rekompensują sobie wyzyskiem
mojej cierpliwości. Ale
tu trzeba przyznać rację
prawdzie, że jest to NORMA, lojalnych towarzyszy
z ORGANIZACJI PdMP.
Do takich refleksji skłania
mnie dokładne przyjrzenie
się Grzesiowi Majewiczowi . Bo trudno już dziś
nazywać GO sekretarzem
powiatu , gdyż ta podstarzała już postać człowieka
,o cwaniackim usposobieniu, swego czasu rozkładająca najważniejsze
karty w ORGANIZACJI
PdMP, jest już na zakręcie
swojego życia politycznego, gdzie być może „przyzwoitość” go przywita.
Nie znam Grzesia kochanek, nie wiem czy w
ogóle „Grzesiu katolik
polkowicki” – jakim się
mieni, potrafiłby zdradzać
żonę ,tak jak wielokrotnie
sprawy ojczyzny ,choćby
tej polkowickiej . Ale i
ja lubię od czasu do czasu zrobić sobie przegląd
uzębienia , pomimo, że
wiem ,iż odziedziczyłem
w kodzie DNA słabość
swoich zębów. („odziedziczyłem” – słowo klucz)

Skąd się biorą tacy ludzie
jak były sekretarz powiatu
polkowickiego? Trudno to
jednoznacznie stwierdzić ,
ale może jest tak jak było to
z Arkadiuszem Blochem –
„z garażu”? Tak po prostu!
Blocha Emilian Stańczyszyn „wyciągnął” właśnie
z garażu Andrzeja Pilimon’a, to i być może gdzieś
po drodze również Grzesia
zgarnął do ORGANIZACJI
o znanym nam skrócie. Być
może z przydrożnej knajpy
o nazwie ”RZYM”?. Nie
wiem, bo ani takiego wykształcenia jeszcze nie mam
jak Majewicz ani kasy aby
leczyć się u drogich polkowickich stomatologów .
Jestem jak wiecie, polskim
patriotą więc to musi już
samo przez się oznaczać,
że jestem okradany i okradziony przez rządy partii
PO i PSL, którym zresztą

grupa Grzesia Majewicza PdMP robiła zawsze
przysłowiową „łaskę” .
Polkowiczanie doskonale wiedzą , czym może
pochwalić się Grzesiu
, były „sekretarzyk a la
Ludwik XVI” u Marka
Tramś’a . Opinie jakie padały w samym starostwie
zaraz po wywaleniu tego
„leniwego” typa na zbity
pysk z funkcji Sekretarza
Powiatu Polkowickiego
były jednoznaczne i raczej nie kwalifikują się do
cytowania. Bo jak można w dobie poprawności
katolicyzmu,
nazywać
Grzesia: chamem, sku*wielem ,łajzą, tyranem,
cwaniakiem czy wreszcie gburem…? No jak?
Niemniej cieszy mnie taki
repertuar epitetów skierowanych w stronę Grzegorza Majewicza przez jego
wcześniej podległych czy
„znajomych”, którzy na
wieść , że Powiat Polkowicki „kopnął” Grzesia w
zad – upiła się ze szczęścia. Ale w ramach mojego
humanitaryzmu powiem
tylko tyle: PdMP cię przytuli… I Emilian przytulił!

Dialog z polkowiczanami prowadzę już od dawna i myślę, że nie możemy
pozwolić sobie na to, aby
tak sztuczny katolicyzm
z ORGANIZACJI nie do
końca czystej moralnie
- PdMP, manipulował Nas
przez kolejne 25 lat, jakby nadal tkwiło w nich to
„święte” przekonanie , że
typowy Polkowiczanin to
górnik , który jest prostej
konstrukcji i za latareczkę
czy cienki wyborczy bigosik znów zagłosuje na
organizację pożytku nie
PUBLICZNEGO - PdMP.
Niestety w tym momencie muszę rozczarować
Grzesia Majewicza ! Może
nasi GÓRNICY i inni
„niewolnicy” ze STREFY
POLKOWICKIEJ nie są
jak TY elokwentni ale są
Polakami i nie pasożytują
na Ojczyźnie. Choć teraz
,nie jestem do końca przekonany czy Grzesiu Majewicz rozumie to szlachetne
pojęcie : „OJCZYZNA”,
tak jak ja i inni uczciwi
mieszkańcy Polkowic i
Polski. A może, tak po prostu były sekretarz powiatu
polkowickiego rozumie
to pojęcie ,tak jak ,niejaki

TUSK i jego złodziejska
banda – bo to przecież jedna elita od koryta. Aqua
Park nie raz gościł Grzegorza Schetynę uginającymi się stołami i wodą ognistą na koszt podatnika.
A Majewicz pewnie latał
wtedy z przystawkami aby
BOSS Schetyna zauważył
Go - no taki poziom. Tak
właśnie bawiła się RODZINA NA NASZYM.
Bo kto „bogatemu” Polakowi zabroni poić i karmić
takie elementy polityczne? Stać jeszcze polkowiczan na takie gesty. Gościć „królów” Polski…
Niestety , idąc dalej
myślami Grzegorza Majewicza muszę stwierdzić
, że jestem oburzony tak
niesprawiedliwym traktowaniem moich przyjaciół
z Polkowic. Dla Grzesia
przyjaciele to: PdMP i
PO, dla mnie wszyscy z
poza tych ORGANIZACJI. Szczególnie nie mogę
przejść obojętnie wobec
ludzi , którzy łożą na takich „leni” jak były sekretarz powiatu ,bo to właśnie
Oni, tak, mieszkańcy ul.
Legnickiej czy ul. Hubala
oraz innych „ulic” Polkowic, fundują temu dystyngowanemu typkowi:
drogie garnitury , wody
perfumowane czy inne
uciechy , za które w tym
wieku zapewne Grzesiu
musi już jednak płacić. Ja,
zresztą już chyba też….

A już tak na marginesie
panie Majewicz, były sekretarzu, może podzielisz się z
nami informacją gdzie teraz
pracujesz? Uczciwy TYPIE!!! Czyżby to była Gmina Polkowice? UPS! Ludzie,
ostatnio tylko „cud” z uniewinnieniem
Stańczyszyn’a od zarzutów korupcyjnych był w stanie bardziej
mnie rozśmieszyć. Ale…

nowisku od „Bóg wie czego”, wpadła moim zdaniem
w bagno swojej utopi…..,
z wizją rychłego upadku.
Lubię Grzesia , ładnie
pachnie, ładnie wrednie
się uśmiecha i wile innych
ma cech które ja osobiście
uważam za systemowo-genetyczne. Ale naprawdę,
wolałbym aby rozrzucał
obornik na polach, bo więcej
byłoby z tego pożytku dla
mieszkańców całego Powiatu Polkowickiego. Niestety
, jedni na bal przebierańców idą przebrani za Pana
„V” inni za HOT DOG’A.
Cóż, jakie czasy taki lans.
Nowa Pani Sekretarz jest
kobietą, która ładnie pachnie , wygląda i posiada w
swoim repertuarze kulturę – a to dla Grzesia były
Himalaje. I myśli ta kobieta…, co też jest już cudem…, na skalę Polkowic.
Bazyl

„Patologia nie może istnieć bez patologów.”
Grzesiu Majewicz znów
spadł na cztery łapy i znów
„czysty” wyjada wam z
GARA!Gmina Polkowice
tuż po zatrudnieniu (zapewne z polecenia Emiliana
Stańczyszyn’a) na stanowisku wiceburmistrza Arkadiusza Blocha, obniżyła
swoje loty (ale Arek już za
WASZE podatki studiuje we
Wrocku - będzie kiedyś mądry…) a po zatrudnieniu już
Grzesia Majewicza na sta-

Grzegorz Majewicz
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Z A B I J R A KA

Przyznaj, bardzo rewolucyjne, a niektórzy powiedzą rodem z science fiction stwierdzenia:
„Każdy nowotwór można wyleczyć w ciągu 2-16 tygodni…”.
„Niektóre nowotwory mogą zniknąć w przeciągu paru minut…”.
Niewyobrażalne, że takie rzeczy mówi lekarz. Nie wariat tylko znany na świecie lekarz,
a co najważniejsze praktyk.
„Skoro istnieją takie możliwości musimy odkryć przyczynę”.
I to jest największy zarzut do polskich onkologów.
Skoro ktoś, gdzieś leczy skutecznie nowotwory, to zadaniem lekarzy jest wysłać tam
delegacje, zbadać temat i wdrożyć. Uchwycili się chemioterapii, cięcia i nic poza tymi
metodami nie widzą. To jest największa przegrana polskich lekarzy.
Praktykują to, co im narzucą korporacje medyczne.
Poza układ, system, nawet nie wystawią nosa.
Nie interesuje ich to, że gdzieś tam w świecie leczą nowotwory w przeciągu kilkunastu tygodni przy użyciu: wlewów z askorbinianu sodu, amigdaliny, oleju z konopi i w inny sposób.
Czy takie metody należy zlekceważyć, skoro są skuteczne?
Onkolodzy już powinni budzić się ze snu, ponieważ wiedza niekorporacyjna
rozprzestrzenia się bardzo szybko w internecie.
Za chwilę okaże się, że z tego snu obudzą ich sami pacjenci.
A to może być niebezpieczne.
Bo jak będzie zachowywał się człowiek, który dowie się, że można było uratować jego żonę,
męża, matkę, ojca, dziecko, gdyby tylko polscy lekarze byli odważniejsi w działaniu?
Dlaczego cała branża nie poparła badań doktora Bachańskiego z Centrum Zdrowia Dziecka
w Warszawie, który dokonywał badań przy użyciu oleju z konopi?
To są te porażki, które obciążają sumienia lekarzy w Polsce.
MARTA BRZOZA
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Twój kolor włosów a... seks
- Nie spotkałam się z badaniami, które wprost
udowadniają, że rudowłose osoby - zarówno mężczyźni, jak i kobiety - są obdarzone większym
temperamentem erotycznym - mówi Mariola Cieplejowska z Opola, psycholog i psychoterapeuta.

do jej twierdzy, jednak niekoniecznie w tej
twierdzy pozostaną. Nie kojarzą „ciemnych”
kobiet z delikatnością i koniecznością otoczenia opieką. Nawet typ urody kojarzony z klasycznymi brunetkami nosi chłodną nazwę: zima.

- Faktem jest jednak, że atrakcyjność osoby
dla jej otoczenia może być uzależniona od koloru włosów. To zależy od naszego wychowania, od stereotypów, jakie rządzą światem,
w którym żyjemy. Legendarne - jako kobiety
warte grzechu i obiekty pożądania - są blondynki. Powszechnie uważa się je za atrakcyjniejsze. I to się sprawdza w praktyce! Stwierdzono na przykład, że ekspedientki o jasnych
włosach są skuteczniejsze w osiąganiu dobrych
wyników sprzedaży niż ich koleżanki brunetki.

- Rudowłose osoby kojarzone są zaś z dużym temperamentem erotycznym tylko z powodu prostego
skojarzenia: czerwień to ogień, który rozpala, także
zmysły - kwituje psycholog. Natomiast obserwując fryzjerskie upodobania człowieka, można sporo wywnioskować na temat jego charakteru. I tak:

- Blondynki są postrzegane jako delikatne
kobiety wzbudzające zaufanie - mówi psycholog. Nic dziwnego, już dzieci uczone są, że to
blond dziewczynki są ładne, grzeczne, zasługujące na podziw. Jasnowłose są aniołki. Blondyneczkami są zwykle królewny z bajek (wyjątek
to Śnieżka), a złe macochy i wiedźmy mają włosy kruczoczarne, rude, ewentualnie oprószone
siwizną. Także większość lalek to białogłowy.
- Nawet określenie „białogłowa” sugeruje, że
symbolem kobiecości są jasne włosy - dodaje
Mariola Cieplejowska.
Symbol seksu wszech czasów Marilyn Monroe
była - nieważne, że farbowaną - blondynką. Zapewne dlatego mężczyźni, którzy od pierwszych
lat swego życia przyzwyczaili się, że to, co najpiękniejsze, ma włosy koloru blond, najbardziej chcą
się sprawdzić jako opiekunowie płowej Barbie.
Z tego samego powodu brunetki są odbierane jako kobiety bezwzględne. Owszem, stanowią dla mężczyzn wyzwanie, warte podjęcia:
z kruczowłosą panowie chcą walczyć o dostęp

> Panie, które bardzo często zmieniają uczesanie i kolor włosów, nie akceptują własnego
wyglądu, czują się źle we własnej skórze. Cierpią na brak męskiej czułości i mają trudności w
utrzymaniu stałych związków z mężczyznami.
> Jeśli ktoś nie znosi dotykania włosów, głaskania po głowie, skrywa głębokie kompleksy. Może mieć więc problemy z nawiązaniem kontaktów z płcią przeciwną.

> Ci, którzy skrywają twarz pod gęstą
grzywką,
szukają
opiekuńczości,
protekcji
silniejszej
osobowości.
> Panie, które nigdy nie zmieniają fryzury, boją
się zmian i mogą mieć trudności z emocjami.
> Panie, które nieustannie poprawiają kosmyki
włosów, pragną przyciągnąć spojrzenie innych,
zwrócić uwagę na zmysłowość swoich włosów.
Czytaj
więcej:
http://www.nto.pl/artykuly-archiwalne/art/4079017,twoj-kolor-wlosow-a-seks,id,t.html
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BAZYL O SEKSIE
ale
TROCHĘ INACZEJ...
Ulubione fetysze markiza de Sade’a ani trochę nie
pasują do realiów zimnej
Polski. Niemniej, powinniśmy baczniej przyglądać się samemu sobie, bo
być może okaże się , że
wystarczy mała zmiana w
małżeńskim życiu seksualnym , aby zmysły znów
zaczęły szaleć. Oczywiście
po odkryciu neoklasycznego erotyzmu z pogranicza
magii i rewolucji cyfrowej.
Musi to zadziałać! Spróbuj!
Ryzykujesz tylko tym ,że nie
zrozumiesz mojego przekazu. Tylko tyle! Zresztą , nie
dla wszystkich jest miejsce
po drugiej stronie lustra…
Czy powinniśmy wstydzić się swoich pragnień i
podniet? Nie! To przecież
one stymulują Nas do erotycznych marzeń. Mieliście
już tak: Przed snem przykrywasz się zimną kołdrą
a obok - tylko pustka! A
,(…) jej zapach wciąż unosi
się w powietrzu twoich myśli. Pokusa nęci i dzieli cię
już tylko, krok od grzechu!
- Nie rób tego! Masturbacja
niewiele tu może zmienić.
Musicie to wiedzieć ,że
wraz z mijającym czasem
dojrzewamy i odkrywamy u
kobiet coś więcej niż tylko
: kształtne biodra, soczyście
jędrne piersi czy nogi, delikatnie otulone pończochą z
firmy „ Trimph”. Obiekt pożądań seksualnych , po czterdziestce, ma zdecydowanie
więcej wymiarów, a facet
powinien skupić się wtedy
, nie tylko na zewnętrznej
powłoce Boskiego dzieła,
tylko jak mistrz humanista,
na „mądrości” kobiet. Bo
nie ma nic piękniejszego w
Płci Pięknej jak jej mądrość
, wrażliwość i dobro – to
właśnie, czyni ją Aniołem.
Dlaczego nie wchodzimy w
głąb, w wewnątrz?

Dlaczego?

Ale, czy granicą dla
wszystkich mężczyzn nie
powinny być, właśnie ich

żony, kobiety? Tak, ale my
nie potrafimy się oprzeć i
fałsz przepełniony słodyczą sprawia, że zaczynamy
żyć w świecie własnych
zaprzeczeń. Czyżby ewolucja zwolniła? Czy może
nasz system wartości cofnął Nas do erotycznej jaskini? Nie wiem! Ale nie
rozumiem dlaczego sex
kojarzymy tylko z jednym?
Nie napiszę z „czym” , ale
zapewniam : akurat mój fetysz jest zdrowy…,a przy
tym bardzo zmysłowy.
Blond włosy, szczupła
sylwetka
uwydatniająca
średniej wielkości piersi. Doskonale zarysowany
kształt tyłka z którego wypływają sprężyste uda. To
opis zwyczajny, taki początkowy, jak gra wstępna
kochanków. A ja zastanawiam się, co ten obraz ma
oznaczać dla mnie, bo myśli
pędzą z prędkością światła
i próbują wkraść się w najpilniej strzeżone tajemnice
kobiet? Ale ja naprawdę,
wiem o Was już wszystko!
ONA to wie – tak ,to TY;
klasyka kobiety dobrze wykształconej, kulturalnej i
delikatnej. Nie opisuję walorów estetyki seksualnej
którą często zauważam w
kobietach, bo nie mam w sobie obecnie odpowiedniego
miernika podniecenia, ale
pomimo moich niedoskonałości reprodukcyjnych i tak
miło „ogląda” się PANIĄ.
Czyta Pani to? Tak, chodzi
mi właśnie o Panią . Moja
była żona takich „pierdół”
nie czyta . Za to namiętnie
spędza czas ze swoją samotnością - w lustrze, i nie
sądzę aby była szczęśliwa.
Moja
CZYTELNICZKA
– wierzę w to – takich błędów nie popełnia? Prawda?
Erotyczna estetyka ciała
wyrazić potrafi wiele, a to
już tylko krok do zajrzenia
w głąb duszy, którą „moja
droga czytelniczko” wierzę, że codziennie pielęgnujesz. Nie! To zacznij jak
najszybciej ,bo erotyczne
wyuzdania są dobre tylko

na chwilę, a Twoja „mądrość”, nie tylko stanie się
wieczna ale i faceci upadną
z zachwytu do Twoich stóp.
WYBIERAJ! NIGDY
nie pozwalaj aby wybierano Ciebie , bo staniesz
się niewolnicą swoich
łez. A, szkoda czasu na
złą miłość i sztuczny sex.
I, tak sobie teraz pomyślałem, że częściej powinienem spotykać na swojej
drodze takie właśnie „inspiratorki” erotycznych emocji
- może wtedy, byłbym wizerunkowo słodszy. Ale czy
ja potrzebuję jeszcze latać ?
Kiedyś zabije mnie ta erotyka, albo rozniecę w swoim
umyśle ogień Rzymu aby
choć jeszcze raz poczuć się
człowiekiem…- i spłonę.
Taki jest los marzycieli…
Dojrzałe kobiety mają w
sobie coś pięknego, mają coś
z „czarownicy” (film: Angelina Joliet – mój pierwowzór
idealnej kobiety), bo magia to również umiejętność
zaprezentowania wyzywającego design, co akurat
Pani Angelina zawsze robiła doskonale. A ja jestem
współczesnym
facetem.
Współczesny mężczyzna
potrzebuje jednak znacznie więcej niż jego ojciec
i dziadek. Współczesny
Facet nie jest już ubogi w
kolory, smak i intelekt. Ba,
potrafi unieść trzy kolory:
biały, czerwony i czarny.
Częściej jednak bywa
tak, że widzę oczy smutne, widzę beznadziejność
życia. Wtedy czytam jak
z Księgi Rodzaju – a NIE
mój ból, dławi mnie. To nie
jest już tylko brak sex’uto brak WSZYSTKIEGO!
Ale, ja z drugiej strony
nie chcę takiej miłości, której muszę się bać. Takiej,
która robi z nas niewolników uczuć. To proste, nie
chcę Cię kochać tak jak
Ty tego chcesz; bo gdy
założę Twój strój, uszyty
specjalnie dla mnie – nie
będę już PRAWDZIWY.

Nie

kocha się za
"coś"!
Kocha się :
po
prostu,
jak
Bóg…
A ONA wciąż chce więcej…

"CHCĘ DAĆ CI WIĘCEJ"
Przecież jesteś ze mną w pracy, w moim domu, na spacerze,
w łóżku, w wannie, w kuchni - czy jeszcze mało? Twoją powłokę błazna zostawiam w pracy. Twoje inne "nietakie" słowa,
gesty - zostawiam. To wszystko zarezerwowane jest dla
tamtego miejsca. Do domu , do torebki pakuję: ciepło, wzrok,
dotyk, zapach...,i niektóre słowa i tak spędzam czas. Bo nawet
samotność bez ciebie jest bezsensu.
Wiem, niektórych słów nie chcesz mówić. Ale nie bolą mnie one.
Wiem jaki jesteś. Wierzę w twoje prawdziwe "ja". W twojego
ducha. Twój rozum. Ludzka powłoka często myli. Ale nie mnie.
I nie pokocham cię tak jak chcesz, bo nie potrafię. Chcę
kochać cię bardziej. Nie tak , jak ty chcesz. Chcę cię bronić
przed tobą samym. Bo jesteś wyjątkowy. Pochyliłeś się nade
mną . Teraz ja podnoszę cię i mówię : kochaj. Kochaj miłością
prawdziwą!
Przykręcam kurek z gorącą wodą...
Możesz to nazwać strachem , brakiem uczucia do ciebie – a
to jest właśnie PRAWDZIWA miłość. CHCĘ DAĆ CI WIĘCEJ !!!
Wiesz ,że oddałam ci całą siebie, bo ani minuty nie mogę bez
myśli o tobie przeżyć. I jak odejdziesz , tak, zabraknie mi
tlenu. Uduszę się . Ale będę pewna, że ty będziesz silniejszy.
I to dlatego, że dałam ci więcej , niż prosiłeś.
(…)

Warto korzystać z dobrych przykładów. Ja to robię.. Tym bardziej wtedy gdy dydaktyk to
mądra kobieta. Zresztą jak widzimy powyżej, jest to kobieta, która bardziej myśli o Polsce
niż o zaspokajaniu swoich indywidualnych potrzeb emocjonalnych. Powyżej, to żywy człowiek, żywe emocje i prawdziwe uczucia. Ba, to osoba , którą wielu moich czytelników mija
idąc drogą swojego życia. Taka „Polska Inka” dzisiejszych czasów. Czyż nie jest to piękne ?
Na koniec dodam tylko , że jako istoty wciąż „niby” rozwijające się , przyzwyczajone do różnych norm panujących w danej społeczności, uważamy to za naszą „normalność” i bez choćby odrobinki ochoty sprawdzenia czy istnieje coś po za…,
przestajemy się rozwijać. A tak naprawdę nasza „normalność” , została już dawno zdeformowana , a teraz , bezustannie narażona na mutacje i zło sprawia, że ze strachu idziemy prosto w szpony zobojętnienia. A zobojętnienie zabija precyzyjnie i boli tak samo ,
jak wtedy gdy bierzesz miecz i idziesz „umierać” za swoją ojczyznę.., za swoje uczucia.
Dlaczego, nie widzę jeszcze w Twoich dłoniach miecza? Wybór, jest chyba prosty i oczywisty?
Angalina to tylko symbol przemęczonego umysłu faceta. Nic więcej….
Nie pytaj o sex Bazyla! Idę spać! Sam.. Ale…,niech NIE będzie tak jak chcemy. Niech
będzie tak , jak mało kto ma. Wtedy będzie naprawdę bliżej nieba. Już jest. Spójrz
tam gdzie „patrzyłaś” jeszcze na początku tego tekstu. Nadal jesteś ze mną…!
Ale jakże już piękniejsza….
Bazyl 2016
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EXCALIBUR, miecz władzy i mądrości.

„(…)Ten który będzie dzierżył miecz musi być mężem prawym, sprawiedliwym i wolnym
od nienawiści i zła tego świata!”

(Yana Gryshyna w luźnej, ale
poważnej rozmowie z p. Sławomirem Tomczak vel Bazyl.
Prezesem stowarzyszenia „Wolne
Państwo”= wolna POLSKA.
Bazyl to twórca a zarazem
„orkiestra” pierwszej niezależnej
gazety na „ziemi odzyskanej”,
która bez cenzury (Wola Prasa
Chocianowa a po rebrending’u :
Bazylianka) podnosi świadomość
polityczną mieszkańców Polkowic,
Lubina i Chocianowa.)
Yana Gryshyna
- Dlaczego chciałeś aby w tytule tego wywiadu było słowo:
Excalibur ? Dlaczego miecz?
Sławomir Tomczak vel Bazyl
- „…aby wraz z nim brać
udział w walce o dobro, prawość i braterstwo ,
przede wszystkim o miłość.”
To z legend Arturiańskich .
I nic piękniejszego już chyba nie
wymyślę. Może być do gazety?
–Tak. Na mnie działa! W takim
razie spytam się , tak trochę podchwytliwie : Kto i co jest dla ciebie najważniejsze w Chocianowie?
- Syn! Oczywiście, że On , a
potem moja trudna MIŁOŚĆ. Ale,
tak już poza emocjonalną prywatą, to ludzie. Ich życia , problemy
i sprawy z którymi się do mnie
zwracają. Gdy ktoś potrzebuje cię
to znaczy, że warto jeszcze żyć.
Jeden z sekretów życia polega
na tym, że tylko to wszystko co robimy dla innych , jest
tym , co naprawdę warto robić.
Poza tym jestem już „stary”
i może dlatego nie buduje domu ,
nie sadzę drzewa, nie modlę się
w tłumie. Szukam tylko prawdy
i zrozumienia intencji mojego Boga.
Szukam też uśmiechów szczęścia
na twarzach ludzi, których codziennie mijam w tym mieście…
– Zaleciało lekkim banałem Sławek.
– Może i banał, ale mnie to
podnieca. Historia oceni to swoimi
kategoriami, bez emocji , inaczej niż Ty czy Oni. Nie chcę
Cię obrazić , więc powiem tak:
pewien uczony mówi: „Najsmutniejszym aspektem dzisiejszego
życia jest to, że nauka osiąga
wiedzę szybciej niż społeczeństwo
osiąga mądrość.” Rozumiesz? Tu
od razu rodzi się pytanie: Jak
unowocześnić i reformować edukacje w Polsce? A to proste.
Zacząć uczyć kreatywności ! A na
początek podwoić ilość przekazywanej wiedzy, ale tej naprawdę

przydatnej w dzisiejszych czasach,
Natychmiast! Bo w Polskich szkołach nadal uczą tylko „umieć”,
a nie rozumieć. To zbrodnia
wobec przyszłych pokoleń Polaków.
- Ale rodzice mogą nie
chcieć tak głębokich reform.
– Co mnie obchodzą rodzice!
Każdy rodzić kochający swoje pociechy (nie mylić z rozpieszczaniem) zgodzi się ze
mną bez zbędnej polemiki ,
a inni? Dziękuję ! (oburzenie)
Za takich ojców choćby jak
Raczyński, Stańczyszyn, Skibicki czy „wyżej” sięgając : Tusk,
Kwaśniewski, czy Schetyna . Może
zabrzmi to brutalnie ale obawiam
się , że zaraz i mnie sprzedadzą w jakiś jasyr , jak zrobili
już to z moją Ojczyzną.(pauza)
Więc
po
co
powielać takie uszkodzone geny?
- W Chocianowie jesteś już 8 lat.
Co tu lubisz?
- W Chocianowie lubię prawie
wszystko, bo wszystko jest
tu przedeptane przeze mnie .
Mówię o fizyce, rozumiesz?
O ulicach, schodach czy niemal wszystkich drogach w tej
gminie. Niektórzy dodaliby do
tego jeszcze to ,że „przedeptałem” również mocno naszych
lokalnych polityków (uśmiech).
Oj tam, oj… Myślę ,że
dzięki temu mniej roztrwonili
pieniędzy podatnika. Może kiedyś
jakiś specjalista obliczy te
moje „zyski”. Chcę wiedzieć ile
zarobiłem będąc „bezrobotnym”?
Ciekawość, po prostu ciekawość.
Lubię ludzi którzy się uśmiechają. Na przykład panie ,
które pracują w chocianowskim dyskoncie „DINO”. Są młode
i uprzejme. Ba, są jak „magik”
– wyciągają zawsze tego białego
królika z kapelusza o którego
mi chodzi. Skąd One to wiedzą?
Lubię również Naszego
lokalnego „Karola”, bo nawet
rozmowa z Nim o tak zwanych „pierdołach”, pozwala mi
docenić jego wyższość intelektu ,
naszpikowanego
emocjonalną
dobrocią. Daje mi więcej „Nasz
Karol” niż niejaki Skibicki, który, intelekt być może
jakiś ma, ale już „dobroć”
rozumie dosłownie: Dla siebie!
Pozwolisz na „Alicję”?
„(…) - Świnię podłożyć !
Nic tak nie pomaga na obolałe
stopy , jak słonina ze szczeciną.”
I dodam , tak z ostatniej chwili: „IGŁA” Iglicki obiecał ,że
zagra mi na trąbce. Bez wzglę-

du na rodzaj uroczystości:
wesele lub pogrzeb. Dobre, nie?
- Lubisz bawić się słowami?
Czyżby
„Alicja
w
krainie czarów” to jedyna książka
, którą czytasz przed snem?
- Zaprawdę powiadam Ci, pierwsze było słowo! A „Alicja” jest
takim niegroźnym fetyszem dla
mojego umysłu. Po ogromnych,
codziennych dawkach informacji
z przestrzeni polityki i umęczeniu się słuchaniem „debila” , który widział w Betlejem
sześciu króli – Rysiu Petru.
Mam dość i wolę z „Alicją”
zajrzeć na drugą stronę lustra
niż patrzeć na swoją bezradność.
- I dalej ta Alicja! Teraz
odpowiedz: Polityka w Polkowicach , Lubinie i Chocianowie to?
- To jest proste! Już od dawna, wiele wskazuje na to , że
przy największej w Polsce Spółce
Skarbu Państwa KGHM, w miastach
takich jak Polkowice , Lubin czy
Chocianów działa , bardzo dobrze
zorganizowana grupa ludzi, którzy
w różnym okresie , po roku 1989,
wyczuli koniunkturę i na zamieszaniu spowodowanym szybkimi
przemianami w Polsce, wybrali „politykę” jako łatwy chleb.
Lokalna polityka, muszą to
Państwo wiedzieć inaczej niż ta
sejmowa , jest łatwiejsza i bardziej opłacalna finansowo.., a konsekwencji prawie żadnych. Gdybym
miał Ci teraz rozrysować mapę
wpływów i zależności ; skupiłbym
się tylko na „Trójkącie Bermudzkim Znikających Publicznych
Pieniędzy”: Polkowice, Lubin ,
Chocianów. Dotarłem do szczególnie
zalakowanej
wiedzy.
Mówię tutaj o Państwowych
Spółkach albo spółkach miejskich bezpośrednio powiązanych
z władzą. Zresztą , próbowałem już wielokrotnie udowodnić , że osoby działające na
tutejszym „rynku politycznym”,
są ze sobą silnie powiązane
i prowadzą ze sobą nieustający dialog biznesowo-polityczny.
Ludzie Ci mają bezpośrednie związki z partią PO, na przykład z
Grzegorzem Schetyna
jak miasto Stańczyszyna - Polkowice,
z Pawłem Kukiz i
PO w Lubinie. Bo
w Chocianowie burmistrz
Franciszek
Skibicki już chyba ze wszystkimi
trzyma , aby tylko
mu się to opłacało.

- Podasz czytelnikom jakieś nazwiska? Choćby to
jedno,
dwa
najważniejsze.
Każdy system musi mieć lidera.
- Musi być Król aby można było
rozmawiać o królestwie. Nie będę
tu metaforyzował tego pięknymi
słówkami , bo to po prostu
„system”, stworzony tylko w
jednym celu – ogłupiania, okradania i zniewolenia Polaków. System
jakich wiele zostało stworzonych
w Polsce po 89’. Oglądasz TV,
słuchasz radia, czytasz gazety
i grzebiesz w sieci internetowej
, a tam nawet laik polityczny zorientuje się o co chodzi
… To nie jest już informacyjne
średniowiecze i blokada medialna
jaką każdy system, przed tak
zwanym „zaistnieniem” musi
zainstalować na terenie , na
którym chce działać. To wygląda
tak: Zdobywasz władzę, ustawiasz
na dobrze płatnych posadach
zaufanych ludzi . Już wtedy najlepiej jak masz na nich jakieś
„haki”. Aby czasami za szybko
nie zachciało im się podskakiwać.
Dalej, to już tylko „nacjonalizacja” lokalnych mediów i dbanie
o dobre relacje finansowo-modlitewne z najwyższym pośrednikiem
Boga w mieście i… ,i już! Amen!
-

I

naprawdę

to

działa?

- Przykro mi o tym mówić
, ale w Polsce takie „systemy” nadal mają się dobrze.
Szukam przyczyny i nic mądrego
do głowy mi nie przychodzi ,
oprócz zachłanności tych ludzi
i przyzwyczajenia , że prawo i
sprawiedliwość jest tylko w Polsce Wolą Partii. Osobiście nie
dziwię
s i ę
im.

Pros z ę
z a im jaspra-

,
łóż
kąś

wę „karną” a uczciwy proces
może odbędzie się dopiero w
Strasburgu . Kobieto, szanuję
demokratycznie wybrany parlament i mandat do rządzenia
sprawami Polaków przez partię
PiS. W dupie mam jakiś KOD,
.Nowoczesna czy innych oderwanych ostatnio od koryta cwaniaków.
Oni usilnie starają
się z Polaków zrobić lenników
dla innych narodów. Co z tego
,że napiszę
w gazecie , że Polacy z Polkowic,
Lubina i Chocianowa mają DOŚĆ
„Stańczyszynów”,”Raczyńskich”
czy komunisty Skibickiego – gdy
nie ma ECHA. Jestem nadal sam
w tej walce. Nawet „ludziom”
muszę płacić za artykuły, które
dla mnie napiszą. Taki poziom!
Taki patriotyzm! Taka Polskość!
Ja robię to z czystej ideologii
REWOLUCJI INTELEKTUALNEJ. Proste,
jesteś Polakiem , to ratujesz
ojczyznę a nie czekasz tylko jak
coś ci z nieba spadnie (w tej
chwili Bazyl zaczął drzeć ryja…).
„- Donaldzie , witaj ty łotrze!
Co u ciebie złego?”
– I znów ta „Alicja”!
- I
jak
cję
nej

niech tak lepiej zostanie ,bo
zacznę ci cytować instrukobsługi pralki automatycz– to uciekniesz…(pauza)

Osiem lat okradali Polskę a
teraz krzyczą , że są super,
hiper uczciwi! Sorry. Pastuchy ,
tego niemieckiego Kaszuba ; ale
nie róbcie z Polaków imbecylów
, to już inne czas y
i znacznie
wyższy
poziom,
od tego
k t ó rym nas
bezczelnie faszerowaliście
przez ostatnie
lata. Ja tylko

otwieram furtkę i zapraszam, aby
sprawiedliwości stało się ZADOŚĆ.
- Przerwę Ci. Czekam na
zczegóły i nazwiska.
- Za mało w tej gazecie jest
miejsca i dlatego pozostawmy
ten „temat” na cały wywiad,
który niebawem ukaże się na
portalach www.wolnychocianów.pl,
www.wolnepolkowice.pl czy
wreszcie na najnowszym, moim
projekcie ogólnopolskim : PORTALU
DLA POLAKÓW - www.bazyliankawikilaenks.pl.
Chętnych już dziś zapraszam
do współpracy. Oprócz oczywiście „tanich filozofów” czy
przypadków politycznych , za
jakiego uważam Arka Blocha.
– Przypadek POLITYCZNY? Dlaczego
akurat p. Arek Bloch , wiceburmistrz Polkowic tak inspirująco
ale i negatywnie na ciebie działa?
- Bo przewidziałem! Tak, w
chwili gdy Arek został wiceburmistrzem najbogatszej gminy
w Polsce , uświadomiłem sobie ,
że to właśnie On jest symbolem
upadku „Układu Zamkniętego”.
O Arku Bloch i jego kompetencjach mógłbym dużo opowiadać
, ale po co? Po co teraz?
Ci co go znają to już znają. A
innym nie polecam z nim flirtu.
- Właściwie, to kim jesteś? Po
której stronie barykady stoisz?
– Ups… Nie wiem czy mogę
o tym mówić publicznie? Znów
powiesz ,że strzelam banałami! Ale jest tak: Po prostu,
zapiszę się do swojej partii, dla
której konstruuje już statut i
program polityczny . Bo nie
chcę zostać posądzony za
chwilę przez moich wrogów,
że jestem cynglem Prezesa
Jarosława z Warszawy. Zrozumiesz również, to oczywiste,
że „Trybunał Stanu” dla
Platformy Obywa-
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- Przerwę. Dlaczego akurat sobą?
Zrobiłeś tak już wiele, więc skąd
te dylematy? Bo zaraz pomyślę, że burmistrz miasteczka
w którym żyjesz, ma racje z
tymi
tabletkami?
(uśmiech)
telskiej i innych anty-Polaków ,
sam wolałbym zainicjować. Bo
to największa patologia naszego
życia polityczno – społecznego
od 89’ roku. Nawet przyjaciel
rodziny Kulczyków Kwaśniewski ze swoją postkomunistyczną
grupą towarzyszy z SLD i PSL
zadawalał się raczej „drobnymi”.
(pauza)
Wszyscy o tym wiedzą, że
PiS nie istniałby bez Platformy
Obywatelskiej , a Platforma bez
PiS-u. Więc zrobiła się samoistnie luka dziejowa, miejsce na
Wolną Polskę = Nowe Państwo
dla czterdziestolatków i trzydziestolatków . Muszą oni jednak jak najszybciej zrozumieć
wartość Ojczyzny i budować na
doświadczeniu i historii naszych
przodków. Bez powielania, oczywiście , błędów. To jest możliwe , to przecież ich świat. To
naprawdę ważne w historii Polski
pokolenie . Jeżeli tylko poddadzą
się „rewolucji intelektualnej”,
którą już szepcze im do ucha
„pajęczyna” (czytaj: internet) , to
potomkowie Naszych słowiańskich
pradziadów , Ja, Ty, będziemy
„OSTATECZNĄ ZMIANĄ” dla Polski.
– A co z KOD, .Nowoczesna, Kukiz15’ ?
- Pozwól ,że znów wesprę się
„Alicją”: „Jeśli nie wiesz ,dokąd
chcesz iść , nie ma znaczenia , którą drogą pójdziesz.”
Jest jeszcze ta mutacja lub
mieszanina bolszewizmu i sLD….
No, jak to się nazywa? „Osobno”,
„Wspólnie” czy może „Razem” ?
Wiesz, myślę, że szkoda czasu
na popłuczyny po PO, PSL, SLD,
PZPR czy masonów z byłej Unii
Wolności. Oni tylko szukają dla
siebie kolejnej szansy powrotu do
koryta , aby dalej mogli korzystać
z przywilejów świty dworskiej!
Nie powiesz mi chyba , że
facet , który w telewizji publicznie twierdzi ,że „królów” którzy odwiedzili w Betlejem Jezusa
było sześciu to najwybitniejsza
jednostka tego kraju? To ja się
pytam: Co to za poziom? Co to
za „bydło”?. Rysiu Petru z tej
dziwnej „.Nowoczesna” powinien
już przestać ośmieszać Polaków ,
bo my - Naród Polski, jesteśmy
akurat w tym temacie dobrze
wyedukowani i niech „głąb”
zapamięta – trzech! Rysiu , było
tam tylko trzech „Magików”.
Sorry, może zabrzmi to
brutalnie, ale takie partie jak
PO, SLD, PSL czy .Nowoczesna
powinny zostać zdelegalizowane
w naszej świadomości wyborcy. Po co powielać coś co już
dobrze znamy: afera za aferą,
dno naszego państwowego skarbca, które może niebawem za-

cząć się śnić naszemu ministrowi
Morawieckiemu. I co wtedy? Zwalicie na PiS? Jasne , znam to z
autopsji. Tylko prawda jest taka
, że my naprawdę ich już znamy
. I nie będzie już tak łatwo
wcisnąć
Nam
kitu
z
„Drugą Japonią” kapusia TW
Bolka czy „Gorącymi Kranami” niemieckiego Kaszuba.
To koniec! Koniec, Panie Sorose!
– Czy nadal „macie”, a
raczej masz taką pasję jak wtedy
gdy zadawaliście cios za ciosem
„Patologii Politycznej Polkowic” ?
– Pytasz o mój stan emocjonalny
czy o moją scenografię, która
tylko czai się za moimi plecami i
myśli, że już TYM RAZEM wślizgnie
się do „systemu” robiąc zazwyczaj bezwzględne NIC? (pauza)
Niektórym , po prostu podoba
się władza, dla samej władzy.
Ten styl, komfort i pieniądze.
Dla nich Wybory Samorządowe
, które odbywają się w Polsce co cztery lata , to właśnie
takie 5 minut celebry aby kolejny
raz zaistnieć w opinii publicznej i świadomości wyborcy. Za
to problemy ich potencjalnych
wyborców , są dla nich na
drugim planie. Oni naprawdę
zainstalowali w sobie program
„oszczędzania baterii” lub latają
za Pokemonami , bo taki poziom
, taka filozofia..
My, Ty, ja
jesteśmy dla nich tylko „mięsem” wyborczym, karmionym co
cztery lata kłamstwami i kosztownymi obiecankami. A nie daj
Boże, jak taki jeden z drugim
nie dostanie się do upragnionej
władzy. To nawet wtedy Bóg jest
winien. Zastanawia się wtedy taki
gościu głośno; Jak to było możliwe
, że to „głupie” społeczeństwo
nie postawiło na tak „wybitną
jednostkę” jaką się mienił….,
a wybrali zwykłego chama i
prostaka bez „szkół wyższych”. Taki poziom moja droga.
Mnie prywatnie, władza brzydzi, a
swoje kompleksy leczę zazwyczaj z
„Alicją” , bo lubię Krainę Czarów.

- Powiem tak: Wolę swoje
antydepresanty
niż
systematyczne zatruwanie swojej
wątroby czterdziestoprocentową trucizną. Wyrosłem już z
tego. Nie niszczę neuronów w
swoim mózgu. Po drugie , dlaczego mam dawać politykom w
formie akcyzy, na drogie garnitury, białe kołnierzyki czy "ku*ewki" za posadę – np. posłom PO
i innym? Aby co, jeszcze bezczelniej
mnie okradali? Proszę…,prrrry.
Niech ten czyni to, co dane
jest mu czynić – oby tylko czynił DOBRO. A o depresji , naprawdę dużo jest publikacji, więc
nie będę zanudzał tym tematem
czytelników. Dodam tylko ,że jak
pan burmistrz Skibicki nauczy
się czytać ze zrozumieniem
i przyswoi niezbędną wiedzę
do wypowiadania się na forum
publicznym o moim zdrowiu może okazać się , że nagle nie
będzie mu się chciało posługiwać zdobytą PRAWDĄ. Zresztą to
notoryczny kłamca i taki poziom
niech prezentuje sobie wśród
swoich popleczników politycznych
, których i tak, przypuszczam
, nie interesuje jego poziom
„czegokolwiek”. Naprawdę dziwię
się, , że takie „niedouki” zostają burmistrzami , ale jak widać
Polacy muszą się jeszcze wiele
nauczyć , aby nie dochodziło do
takich kosztownych pomyłek jak w
Chocianowie w roku 2014.(pauza)
Naprawdę nie chcę , hipotetycznie
, przeczytać za jakieś dwa lata
, po ogłoszeniu wyników wyborów samorządowych coś takiego:

- Dobrze. A Ty?
– Pasje zmartwychwstają i
raczej wtedy pozostają już we
krwi na dłużej . Ale poważny
kryzys przyszedł do mnie jakieś
dwa lata temu. Po wyborach samorządowych w 2014 roku. Bardzo
wtedy rozczarowałem się sobą…
i chyba tylko sobą, bo powinienem już wtedy wiedzieć ,że z HOT
DOGA nie można zrobić wykwintnej potrawy , którą ze smakiem
kosztowało by społeczeństwo.

„
Detronizacja
Czerwonego
Systemowca ! Janusz Zielony
rozpoczął swoje urzędowanie na
fotelu burmistrza Chocianowa od
podjęcia decyzji o obowiązkowym
szkoleniu dla wszystkich mieszkańców Gminy Chocianów, aby
nigdy więcej nie dokarmiali bezdomnych kotów ze swoich okien . „
Tak, to brzmi zabawnie ,
ale zapewniam takie nie jest. To
tragi-komedia ,którą nas Zielony

czy p. Likus ze swoimi dżdżownicami czy rolkami katuje na
sesjach Rady Gminy Chocianów.
Mało tego, kiedyś ten Januszek
chciał ode mnie „kupić” głos
wyborczy czarno-białą ulotką. Od
tej pory nie szanuje tego „pięknisia”, bo chciał Nas wszystkich
wydymać za złotówkę aby potem spokojnie przez cztery lata
zarabiać na fotelu burmistrza ok.
10 000 zł. To prawda, do biznesu niektórzy nadają się , tym
bardziej w takich małych miasteczkach jak Chocianów , gdzie
co trzecia osoba w kościele to
wujek albo ciotka i nie trzeba
przymuszać się do poznawania
ekonomii Keynes’a czy Friedman’a.
- Znasz ich poglądy z dziedziny
ekonomii?
– No przestań! To klasyka!
Jest niezbędna aby można było
w ogóle marzyć o jakiejkolwiek
wysokiej polityce i walce o
suwerenność naszego Państwa.
Wiemy, że tylko Bóg śpi spokojnie,
ale to jest Bóg. Ja ufam tylko
sobie , plus, ale to już tajemnica.
Musiałem zajrzeć w
głąb, pomimo ,że do dziś tej
całej ekonomii nie kminie (czytaj : rozumiem) i nurtuje mnie
pytanie: Jak to wszystko jest
tak pięknie naukowo poukładane
, to dlaczego były „ekonomista” Polski Tusk, okradł Polaków
przy pomocy „kreatywnej księgowości”? Mało tego ,dlaczego w
NAGRODĘ wzrosły jego zarobki aż
do kwoty 106 000 zł miesięcznie a odpowiedzialność spadła do
ZERA? Bruksela to już kosmos?
Wierzę jednak, że moja
urocza dr Kenc , wykładowca na uczelni do której obecnie uczęszczam , wyjaśni mi
te niejasności ekonomii cewników w BIAŁYCH KOŁNIERZYKACH.
Przynajmniej zapytam Ją o to…
Ekonomia to trudna dziedzina nauki , bo nie chodzi tylko o skład cementu czy vat
w cenie gwoździ , a o pewien
rodzaj magii i umiejętności opanowania swoich egoistycznych
rządz. Ale nie wielu z tych tak
wielu potrafi to zrozumieć.
Szkoda. A świat jest już za
mały na Nas dwóch….- DONALD !
Dodam tylko jeszcze: Proszę , nie róbmy z Urzędów
Samorządowych chlewu dla świń,
które potem chcą dzięki bliskości koryta , kupić taniej „dom”
po radziecki czy działeczki,
po tak zwanej „znajomości”.
Czarno – białe ulotki?
Ludzie, ja naprawdę rozumiem ten
nietakt Januszka Zielonego , bo
czasami „klepsydry” są tańsze
, ale przypuszczam ,że my raczej wolimy WESELA a nie STYPY.
A może to tylko taki zwykły BIZNES na wyborach samorządowych
p. Januszka , bo jakoś przecież
musiał uzbierać te pół miliona w

fajnych akcjach (czytaj: papiery
wartościowe) . Niech ma, udało
mu się to niech spija walory
swojej urody. Ja jednak daleki
jestem od powierzania ważnych
spraw Naszej Gminy celebrytom
czy innym błaznom , którzy
dużo ryczą a mało mleka dają.
Ludzie ! Szanujmy się…! Czy
„gówno”, gdy ubierzemy je w
modny garnitur – też wybierzemy na Naszego przedstawiciela?
- Uodporniłeś się już na wzrok ludzi
i głupie uśmieszki twoich wrogów?
- Zacytuję: „ Jeśli nie masz
wroga , znaczy to tylko tyle,
że nie masz charakteru”.
Jestem tylko człowiekiem , dużo
rozmawiam z ludźmi. W Chocianowie, Polkowicach i być może
w Lubinie jestem tematem rozmów, lęków…. Ale , tu nie o
mnie chodzi . Ludzie , którzy
mnie znają wiedzą, że celebra
mnie brzydzi , a kompleksów nie
muszę leczyć w polityce, bo ich nie
mam. Aplauzy i brawa są opium
tylko dla cwaniaków o podwójnych standardach i ludzi których
wzrost nie przekracza minimum.
Wszystko co o mnie chciano
opowiedzieć Światu , zostało już
opowiedziane. Sam lepszej autobiografii nie potrafiłbym stworzyć na potrzeby edukacyjne czy
chociażby dla uciechy czytelników. Trzeba się z tym pogodzić.
Nie można być trochę „politykiem”, trochę „ku*wą”! Jestem
w pełni świadomy
i dobrze
doświadczony aby łudzić się, że
narzędzia walki moich oponentów politycznych są ostrzone dla mojej czy Polski chwały.
Nie wstydzę się swojego życia
! Nigdy moje życie nie było burdelem , do którego wleźć mogła
byle jaka łajza polityczna , zapalić
cygaro i zażądać ode mnie usługi.
Niestety , mamy obecnie do
czynienia z kryzysem moralnym,
nie potrafimy odnaleźć się w
tym świecie, który wydaje się,
że oszalał. Trudno Nam Polakom
ocenić i zrozumieć błyskawicznie „system” o którym tu
rozmawiamy. To naprawdę rozległy teren , który opanowały elity prawnicze, sądowe i
policyjne. Musisz zrozumieć,
że nie ma w tym momencie
instytucji , która jest wolna od
korupcji czy wpływu zorganizowanych grup kapitałowych. Ale
nagle po wielu latach okazuje
się ,że prawda jest, wydostaje się a ludzie coraz chętniej zapisują fakty na swoich
twardych dyskach świadomości
aby w odpowiednim momencie
uruchomić pamięć operacyjną
i wziąć udział w rewolucji społeczno-politycznej jaka NADCHODZI.
Po prostu, chłopcy w
„białych kołnierzykach” mieli
tym razem pecha. Zresztą sami

o tym wieszczą na wszystkich
odpustach w powiecie polkowickim,
że : „Trafili na ŚWIRA”. Wbrew
pozorom lubię to określenie ,bo ich
paraliżuje a mi przypomina to co
powiedziała Alicja do Kapelusznika:
„Tak, na to wygląda. Odbiło
Ci, zbzikowałeś, dostałeś fioła.
Ale coś Ci powiem w sekrecie. Tylko wariaci są coś warci.”
I jak się Państwo czują po spędzeniu czasu z „wariatem” Bazylem?
Niech te Święta, w tym
właśnie Roku, będą dla Państwa
czasem refleksji nad PRAWDĄ. Czasem miłości i zdrowia.
A przyszły rok 2017 , niech stanie się dla wszystkich Polaków
czasem odzyskiwania NIEPODLEGLOŚCI z rąk złodziei i morderców .
- Uf.. Vy govorite po-russki?
- Da. No ne tak , kak Pushkin.
2016
(Autor – twórca „Bazylianka-WikiLeaks” uwielbia „Alicję w krainie
czarówk i często cytuje fragmenty
z prozy Lewis’a Carroll, wierząc
,że: „PRZED WEJŚCIEM NA SCENĘ,
LEPIEJ PRZEJRZEĆ SIĘ W LUSTRZE,
CODZIENNIE TRACIMY PRZECIEŻ WCZORAJ”

LIST POLAKÓW DO POLAKÓW
Z POLKOWIC, LUBINA I CHOCIANOWA
My, Naród, My dumni Polacy z "ZIEM ODZYSKANYCH" zaniepokojeni dramatyczną
sytuacją w jakiej znalazła się nasza Ojczyzna okradana przez element PO-komunistyczny,
który od 1989 roku systematycznie zawłaszczał nasze wspólnie wypracowane dobra
(OFE, afery,97% polskiego majątku jest w obcych rękach) i wyprzedał majątek odziedziczony
po ojcach i matkach polskiej krwi , zagranicznym korporacjom i chciwym banksterom bez
moralności:

MÓWIMY DOŚĆ!
Mamy dość wszystkich polityków i ludzi z nimi bezpośrednio lub służbowo powiązanych.
Dość zdrajców Naszej Ojczyzny, tych którzy dzierżyli w swoich rękach władzę od 1989 roku
i dziś nadal nami zarządzają.

DOŚĆ ZAWISŁYCH SĄDÓW I PRZYJACIELSKICH UKŁADÓW
WŁADZY Z PROKURATORAMI CZY POLICJĄ.
My Polacy, Słowianie, jesteśmy sobie równi, dlatego mówimy DOŚĆ manipulacjom
sprytnych polityków zorganizowanych , tak jak w Polkowicach w stowarzyszeniu PdMP.
W Lubinie w tworze "LUBIN 2006", którym zza pleców steruje Robert Raczyński prezydent
Lubina, czy w Chocianowie w grupie radnych "CHOCIANÓW 2014", którą zarządza stary
komunista , były wysoko postawiony prominent z partii PZPR Franciszek Skibicki.

MY NARÓD MÓWIMY ŻE:
Prawdziwy Polak patriota nie okrada swojej Ojczyzny , braci i sióstr. Prawdziwy Polak
jest dumny ze swojej uczciwości, sprawiedliwości i nigdy nie niszczy swojego DOMU,
tylko walczy do ostatniej kropli krwi o jego bezpieczny byt i rozwój.
Już czas wypędzić wszystkich , którzy krzywdzą Nas .
Manipulują informacjami niosąc nam zło, biedę i niewolnictwo.

MY POLACY, DUMNY NARÓD MÓWIMY DOŚĆ!
Chwała i cześć Narodowi Polskiemu , który płacił krwią za swoją WOLNOŚĆ
a wrogom pohybel.

NIE WIESZAJCIE KOLEJNEGO JEZUSA NA
KRZYŻU. WYKUJCIE DLA NIEGO MIECZ
I PODĄŻCIE ZA NIM !!!
(Jak jesteś Polskim Patriotą o którym piszę, będziesz wiedział co robić dalej)

WOLNA POLSKA - Bazyl
2 grudzień 2016

