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Ja jestem drogą,prawdą i życiem,.

...nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.
“MIŁOŚĆ NA WIELKANOC” - wywiad ze Sławomirem Tomczak - BAZYL
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Emilian
Stańczyszyn,
Marek Tramś i
Wiesław Wabik
ewidentnie łamią
prawo!!!
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Krzysztof Budzeń, Piotr Budzeń
i Sławomir Tomczak
walczą z
patologią samorządową...
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Bezprawie w
Polkowicach

Wywiad z

Krzysztofem Budzeń
„Gmina Chocianów WOLNA
od agresji i nienawiści

Polkowic. „

...odkupienie, które przyszło
przez Krzyż nadało człowiekowi
ostateczną godność...
JAN PAWEŁ II

Śmieci kto nas łupi z
kasy?
Pieniądze za odbierane odpady
przeznacza się na pensje oraz
premie dla kolesi i znajomych, a
także na walkę polityczną.

Tereny
zielone.
Do dziś sprawa nie została jednak uregulowana. Radni nie są
zainteresowani rozstrzyganiem
problemów mieszkańców
gminy.
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Wolność
dla
Chinki.
Korupcja, nepotyzm czy wreszcie
jawne i bezczelne okradanie
podatników gorzej usytuowanych
doprowadza do załamania wartości
wyższych w ludziach.

Wolna

Prasa Chocianowa
Drodzy Czytelnicy!

Znów jesteśmy z wami.To już 11 numer
Wolnej Prasy Chocianowa. Z okazji świąt
Wielkiej Nocy i my jak zmartwychwstały
Jezus postanwiliśmy zagościć w Państwa
domach. Święta, to zawsze szczególny
czas dla nas wszystkich. Wtedy właśnie
odpoczywamy i analizujemy przeszłość.
Jaki był miniony rok? Państwo ocenią.
Wolna Prasa jak wiecie rozwinęła się i
dalej uparcie walczy z patologią polityczno - samorządową. Poszliśmy jeszcze dalej, zmieniliśmy image naszej gazety, aby
wraz z wiosną zawitała i do nas świeżość
i profesjonalizm.. Jesteśmy dumni, że to
właśnie nam przypadła rola informowania naszych czytelników, co w tak zwanej
„trawie piszczy”. Wierzę, że już w tym
roku z tak bogatą wiedzą dokonają Państwo słusznego wyboru w czasie głosowana na burmistrza, czy radnych. Nasze
mądre decyzje bedą miały duży wpływ
na przyszłośc Chocianowa. Pamiętajmy
o tym zasiadając przy Wielkanocnym stole. Życzmy sobie zdrowia i miłóści, aby
kolejne lata mogły oplatać nas dobrocią.
Stowarzyszenie WOLNE PAŃSTWO
oficjalnie działa już od 13 kwietnia
2014 roku. Ogólnopolski portal www.
wolnepanstwo.pl z uwagi na problemy natury technicznej rozpocznie swoją działaność już niebawem..
Wszystkich gorąco zachęcam do lektury.
Wolna Prasa Chocianowa jest gazetą tworzoną przez ludzi z pasją, którym tak, jak
Państwu, bardzo zależy na zmianach na
lepsze. To gazeta wszystkich mieszkańców
gminy Chocianów, na wszystkich otwarta
i wszystkich zapraszająca do współpracy.
Dzięki dobroczynności i hojności naszych
znajomych i mieszkańców powstał kolejny wydany drukiem 11 nr naszej gazety.
D Z I Ę K U J E M Y
Ż E J E S T E Ś C I E Z
N A M I
Redaktor Naczelny
Wo l n a P r a s a C h o c i a n o w a
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Miłość na
Wielkanoc

Red: „Zmartwychwstanie to dla Ciebie czas…?
Bazyl: Czas nadziei. Jestem chrześcijaninem i jak
większość ludzi na świecie czczę swojego Boga,
którego nazywam zamiennie DOBROCIĄ. Bez
tego sacrum moje życie byłoby puste, stałbym się
żywym trupem niezdolnym do kochania. Bóg jak
wiemy jest najczystszą formą miłości. Gdy zostaję
sam, bezradny wobec przeciwności losu, gdy przygniata mnie smutek i ból istnienia wtedy zwracam
się do Boga. Nie jest to modlitwa. Jest to rozmowa,
która pozwala mi zmartwychwstać.
Red: Rok 2014, to rok wyborczy, ale Polacy, Chocianowianie czy Polkowiczanie wciąż wybierają do
władz tych samych – jak ich nazywasz - pasożytów,
a potem przeżywają swój dramat egzystencjonalny.
Jak to zmienić?
Bazyl: Powinniśmy uczyć się na błędach, ale w
rzeczywistości nic z tego nie wynika. Postawa społeczności Chocianowa i Polkowic zaczyna jednak
powoli się zmieniać. Tak, powinniśmy wreszcie
wyzbyć się egocentrycznej nostalgii za czasami
naszej młodości, gdzie transformacja ustrojowa
wyznaczała nam konsumpcyjny charakter naszych
żyć. Zgubiliśmy w tamtym właśnie okresie tęsknotę za klimatem intelektualnych dawnych czasów. W
sposób perfidny zostaliśmy zmanipulowani. Zrozumienie tego powinno wystarczyć nam do zmian.
Red: Mówią, że jesteś szalony, a jednak szaleństwo to jest wyrazem twojej artystycznej drogi.
Quo Vadis Bazyl?
Bazyl: Zostawiając na boku narcyzm twierdzę, że
życie człowieka jest jedną z najbardziej emocjonalnych ze sztuk. Każdy artysta powinien buntować
się przeciwko władzy i burżuazji, ale w moim przypadku ten sprzeciw jest najbardziej wyrazisty, bo
jego podłożem jest – jak na razie nieudana- próba
eksterminacji mnie jako jednostki. Ja już nie mó-

wię, ja krzyczę: „Dziś przyszli zabić mnie, moje dzieci,
moje marzenia, jutro zapukają do twoich drzwi.”
Przykład Ukrainy pokazuje nam wyraźnie do czego
doprowadza korupcja i zniewalanie ludzi. W Polsce
niebawem może być podobnie, bo już 10 milionów naszych rodaków żyje na skraju nędzy. Unia Europejska,
kraje zachodu zrobiły z naszej Polski rynek zbytu a z
Nas niewolników. Dziś jesteśmy już kolonią, jutro będziemy ich poddanymi. To na pewno nie brzmi optymistycznie.
Red: Czy oby ta Twoja potrzeba buntu, to tak niemodny dzisiaj patriotyzm?
Bazyl: Mówią, że życie „artysty” jest przyjemne.
Może tak jest, ale ciąży na nas również wielka odpowiedzialność. Jesteśmy jedynymi ludźmi, którzy mogą być
prawdziwie wolni. Mamy możliwości postępować tak,
jak chcemy. Ludzie czytają nas, więc to bardzo ważne,
żebyśmy wypowiadali się rozsądnie i patrzyli politykom na ręce. Wbrew stereotypom bunt nie musi ograniczać się tylko do hasła: „ Sex, joint and Rock’n’roll”.
Moja rebelia opiera się na edukowaniu społeczeństw, na
chęci ocalenia wartości wyższych, bo wierzę , że miłość
i dobroć jest celem każdego człowieka.
Red: Kochasz?
Bazyl: Tak. Uważam również, że nawet w najbardziej parszywych okolicznościach uczucie to może cię
uwznioślić i ocalić twoją wrażliwość.
Red: Czego chcesz życzyć swoim czytelnikom w te
święta?
Bazyl: Zmartwychwstania do DOBROCI.

dostępna w księgarni na
P l a c u Wo l n o ś c i !
Pozostały nakład Gazety kolportujemy do Państwa
domów w ok. 3 dni.
Zapraszamy również do
pobrania Gazety w formacie
pdf na stronie
www.wolnychocianow.pl.
Dziękujemy
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CHOCIANÓW TWOJE MIASTO

ŚMIECI KTO NAS ŁUPI Z KASY ?
W ramach dostępu do informacji publicznej
złożyłem do ZGZM w Polkowicach wniosek z zapytaniem o szczegóły zarządzania
GO (Gospodarką Odpadami). Dowiedziałem
się, że w Gminie Chocianów jest 596 gospodarstw jednoosobowych i 3.256 gospodarstw wieloosobowych. Ile zatem ZGZM
zarabia na śmieciach? Jeśli przemnożymy
kwotę 29zł przez ilość gospodarstw
wieloosobowych i 14zł przez ilość gospodarstw jednoosobowych otrzymamy łącznie
102,8tys.zł miesięcznie, a rocznie - 1,2 mln
zł. Przez 4 lata ZGZM zarobi prawie 5 mln
zł. W kwocie tej nie ma opłat dokonywanych
przez firmy, a są to opłaty znacznie wyższe
od opłat gospodarstw domowych. Poza
opłatami za wywóz śmieci Gmina Chocianów
wpłaciła na rzecz GO ponad 1mln zł. Gmina
Chocianów zaciągnęła też zobowiązanie w
wysokości 1 mln zł ustanawiając zabezpieczenie na kotłowni wybudowanej wspólnie
z CHOFUM. Tak, na tym słynnym niewypale Romana Kowalskiego. Przypomnę, że
Gmina Chocianów będzie spłacać kredyt do
2033r. Poza wymienionymi kwotami Gmina
Chocianów odprowadza na rzecz ZGZM
składkę z tytułu przynależności do Związku.
Dotychczas było to 2% budżetu - czyli 380
tys.zł. Obecnie od stycznia 2014r. - Gmina
wpłaca 1% - 190 tys. zł. Gdy dodamy do siebie wszystkie powyższe kwoty otrzymamy
ponad 8 mln zł. Przez 4 lata kadencji za takie
pieniądze sami zbudowalibyśmy system
GO. Według mnie mamy najdroższe śmieci
w Polsce!!! Związek odbiera z PSZOKów posegregowane odpady (szkło, plastik,
metal, papier). Na odpadach zarabiają firmy,
które je wywożą. Pytanie dlaczego nie my?
Moim zdaniem to niedbalstwo w zarządzaniu

GO albo sprytny manewr ze strony Emiliana Stańczyszyna. Zgodnie z tabelą, którą
otrzymałem od ZGZM w dwa miesiące (od
stycznia do końca lutego 2014r.) Konsorcjum
PGM w Polkowicach i PUK Gansewinkel
odebrało łącznie ok.87 ton papieru i tektury,
ok.170 ton zmieszanych opakowań (plastiki
itp.) i ok. 215 ton szkła. Jeśli pomnożymy
te ilości przez 500 zł/ 800 zł za tonę (cennik: złom stalowy cienki 0,67 zł/kilogram;
złom stalowy gruby, do palenia 0,69 zł/kilogram; złom stalowy powyżej 6mm grubości
0,74 zł/kilogram; złom stalowy powyżej
10mm grubości 0,80 zł/kilogram; złom akumulatorowy 1,80 zł/kilogram; makulatura
tektura 0,32 zł/kilogram; makulatura tektura lita 0,30 zł/kilogram; makulatura gazeta
0,32 zł/kilogram’; folia bezbarwna 0,60 zł/
kilogram’; folia kolorowa 0,10 zł/kilogram;
PET 0,30 zł/kilogram; szkło bezbarwne 0,09
zł/kilogram; szkło kolorowe 0,05 zł/kilogram; usługa ważenia 20 zł /sztuka), to jakiż
ogrom pieniędzy traci gmina Chocianów. Ani
złotówka nie trafia do nas z powrotem. Dlaczego nie możemy zarabiać na odpadach? To
pytanie należałoby zadać Przewodniczącemu
ZGZM w Polkowicach, który za darmo
prywatnym firmom oddaje nasze posegregowane odpady i tym samym (w moim
odczuciu - jednak nie mnie osądzać) działa
na szkodę gmin. Pieniądze uzyskane ze
sprzedaży odpadów zasiliłyby budżety gmin
i przyczyniłyby się do rozwoju całego powiatu. GO, to jeden z licznych przykładów na
to, jak niegospodarnie zarządzane są gminy
przynależące do Związku i ZGZM. Brak
przy tym przejrzystości i transparentności
w dysponowaniu środkami finansowymi.
Pieniądze za odbierane odpady przeznacza
się na pensje oraz premie dla kolesi i znajomych, a także na walkę polityczną.
Krzysztof K. Budzeń

Czy można wylać asfalt na prywatnej posesji?
Podczas naprawy, remontu, modernizacji ( i nie wiadomo jeszcze czego) ulic Piotrowskiej i Szprotawskiej wylano asfalt. Nic w tym dziwnego. W tym samym czasie wylano również asfalt na prywatnej posesji
nieopodal przeprowadzanego remontu - na IIAWP. I to już jest dziwne. Czy można wylewać asfalt na prywatnej posesji? Wydaje mi się, że bez pozwolenia na budowę - NIE. Nie wiem czy uczyniono to w ramach
współpracy z PWK, bo właściciel posesji jest jej pracownikiem, czy po prostu była to premia od firmy za
to, że się JEST.

K.K.Budzeń

“za grosze”
nabył działkę od
Gminy i do tego z
możliwością spłaty
przez 10 lat
Drugą ciekawą sprawą jest działka gminna za DINO, którą burmistrz kilkakrotnie
próbował sprzedać za kilkaset tysięcy, jednak
bezskutecznie. W końcu jednak znalazł się
chętny na zakup. Okazał się nim nie kto inny,
jak Daro (ten sam, u którego na podwórku
wylano asfalt jakże podobny do tego z Piotrowskiej i Szprotawskiej), który w drodze
negocjacji zawarł porozumienie z burmistrzem, w wyniku którego „za grosze” nabył
działkę od Gminy i do tego z możliwością
spłaty przez 10 lat. Fajnie mieć znajomego
burmistrza, nieprawdaż? Przypomniała mi
się w związku z tym pewna historia sprzed
lat. W ten sam sposób ten sam burmistrz w
roku 1998 odsprzedał znajomemu (niezgodnie z prawem) restaurację Słoneczną i Hotel
rozkładając mu zobowiązanie na raty na 10
lat. Dziwny zbieg okoliczności? Franek ongiś
zastępca R. Kowalskiego, dziś jest prezesem
PWK. Daro ich kumplem. Przykro patrzeć,
jak drwią sobie z nas mieszkańców i bawią
się majątkiem gminnym. Znajomy mówi, że
za ten tekst oberwę od Dara basebolem…
Myślę, jednak, że Daro wydoroślał i nic mi
złego z jego strony nie grozi.
K.K.Budzeń

Wolna
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Roman Kowalski G���� s� ����ią��� � po������
w
t��y� z� wo�� � ���e��?
Pizzerii Verona

.

Jakiś miesiąc temu burmistrz Roman
Kowalski zaszczycił swoją obecnością
Pizzerię Verona w Polkowicach.
Zadzwonił wcześniej, że wpadnie na
pizzę. Oznajmił, że nikt nie będzie
mu tego zabraniał, nawet sam Emilian. Co mi tam, pomyślałem. Pizzeria
jest dla wszystkich. Burmistrz zjadł
pizzę Calzone i poprosił o rozmowę.
Zastanawiałem się czy się na nią
zgodzić, po tym wszystkim co spotkało
mnie z jego strony, ale zgodziłem się,
bo nie wypada odmawiać (tak uczyła
mnie mama). Początkowo rozmowa
przebiegała w miłej atmosferze. Jednak po chwili burmistrz zaczął mnie
straszyć sprawami sądowymi. Zagroził
mi, że jeśli się z nim nie dogadam
spotkamy się w sądzie. Wrócił stary
Roman! Dobrze, że już na samym
początku zorientowałem się do czego
prowadzi nasza konwersacja. Gdy pan
burmistrz nie uzyskał czego oczekiwał
wyszedł wymachując rękoma żaląc
się znajomemu, że się z Krzyśkiem
nie dogadał. Moi Drodzy, czy można
poważnie traktować kogoś, kto się
tak zachowuje? Sami sobie Państwo
odpowiedzcie na to pytanie.
Krzysztof .K.Budzeń

Wielokrotnie pisaliśmy o nieuzasadnionej i bezpodstawnej podwyżce taryf za wodę
i ścieki. Okazało się, że nie tylko mieliśmy rację, co do braku zasadności wyliczonych
kwot, jak i procedur przy podejmowaniu uchwał w tej sprawie, ale i co do inwestycji
wykazanych przez Prezesa PWK Franciszka Bereżańskiego. Dowodem na to jest brak
dokończenia kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy II AWP w Chocianowie. Kolejnym,
mnóstwo dziur w ulicach po awariach i innych rozpoczętych a nie dokończonych inwestycjach, których nie chcę teraz wymieniać, bo jeszcze przyjdzie na to czas. Nieuzasadnione stawki cen taryf są ewidentnym przykładem na to, jak pieniądze zgromadzone z
podwyżek (800tys.zł rocznie) zostały zmarnowane przez Zarząd PWK w osobie prezesa
Franciszka Bereżańskiego i Roberta Harenzy, prokurenta Spółki, który otrzymywał wynagrodzenie za nieświadczenie pracy. Nie można też ominąć Właścicielstwa Gminnego nad
Spółką PWK, którą sprawuje nie kto inny, jak Roman Kowalski. Burmistrz nie dbał o
interes gminy, skoro pozwalał na tak karygodne postępowanie Zarządu Spółki. To nie
nikt inny tylko On sam zatwierdził nieuzasadnione podwyżki stawek cen taryf za wodę i
ścieki, które później przyjęli w drodze uchwały Radni Jedności w osobach Grażyna Kindra, Ryszard Bartosz, Leszek Filipiak, Marian Sambor i inni. Podwyżka nieuzasadniona i
według mnie bezprawna powinna zgromadzić w latach 2012-2014 około 2,4mln zł, które
powinny zostać przeznaczone na gminne inwestycje, wykazywane notabene przez samego
Bereżańskiego. Dziś wiemy, że były to tylko czcze obietnice. Nie wiemy na co poszły
nasze (mieszkańców) pieniądze? Odpowiedzi może być wiele np. na wynagrodzenia, w
tym dla Harenzy za nieświadczenie pracy, na premię dla Zarządu i Dara oraz na.........
jeden Pan Bóg wie. Jedno jest pewne. Nie poszły na to, na co powinny, czyli na inwestycje
podnoszące jakość życia wszystkich mieszkańców. Oprócz podwyżek Spółka PWK osiąga
rocznie wpływy w wysokości prawie 2 mln zł. W sumie Spółka dysponuje 3,5 mln. zł rocznie, a w skali 4 lat ponad 13mln zł. Gdzie podziały się te pieniądze panie prezesie? Spółka
PWK nie pozyskała żadnych środków z UE, chociaż specjalnie do tego celu powołano
prokurenta. Skończyło się na knuciu spisków, intrygach i robieniu zdjęć w maju w lesie,
co nawet sąd uznał za karygodne i żenujące. Wymieniona powyżej trójca (bynajmniej nie
święta) pokazała, jak nie należy zarządzać gminą, Spółką PWK i jednostkami podległymi.
Dzięki Wam gminę Chocianów czeka z pewnością w 2015r. Program Naprawczy finansów
publicznych. Drodzy Mieszkańcy! Zmarnowano 4 lata. Naprawa finansów publicznych
jest już faktem. Utracone przez PWK i gminę środki z UE spowodowały zastój gminy.

Czy Spółka PWK w Chocianowie złamała

prawo?

Już niebawem sprawa wypłaty Robertowi Harenzie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta w
PWK znajdzie swój finał w Prokuraturze Okręgowej w Legnicy. W materiałach dowodowych brak dokumentów
potwierdzających świadczenie pracy na rzecz Spółki przez Roberta Harenzę. W końcu doczekamy się sprawiedliwości.
I o to przecież w tym wszystkim chodzi!

NIK W URZĘDZIE
MIASTA I GMINY
CHOCIANÓW
Od Maja 2014 Pizzeria Verona
zaprasza wszystkich już od
godziny 11:00.
A już teraz w naszej ofercie
pyszne lody.

ZAPRASZAMY

NIK w Urzędzie sprawdza prawidłowość wydatkowania
środków publicznych przez Gminę Chocianów zarządzaną
przez Romana Kowalskiego - Burmistrza Miasta i Gminy
oraz formę rozliczeń wydatkowanych środków finansowych przekazywanych innym jednostkom np. Spółce PWK w
Chocianowie. Transparentność wydatków pozostawia wiele
do życzenia. Na protokół kontrolny NIKu będziemy musieli
poczekać, ale będziemy Państwa informować na bieżąco o
wszystkich nieprawidłowościach i zaleceniach NIK.
(red)
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Nie mam nic do
ukrycia

„ NSA ma dostęp do każdego iPhone’a.” „ Wyciekło kilka tysięcy numerów tel z FjutBooka.”
„SB-Google ma kontrolę nad twoim komputerem.”
To, że tajniacy z policji wpadają i rekwirują
bezprawnie prywatne laptopy, to norma do
której w Chocianowie powinniśmy się powoli przyzwyczajać. Te działania pokazują
nam, jak służby państwowe (między innymi lubińska prokuratura) z „prawa” czynią
mistyfikację, świętą księgę WŁADZY.
Postanowiłem więc stawić czoła „polowaniu
na komputer Bazyla” (którego Bazyl nota
bene nie posiada, a ten, na którym pracuje
należy do premiera- nieważne którego…) i
z całą odpowiedzialnością obwieścić swoje stanowisko w tej sprawie czytelnikom
Wolnych Portali i Wolnej Prasy. Przeczytajcie….
„ NSA ma dostęp do każdego iPhone’a.” „
Wyciekło kilka tysięcy numerów tel. z FjutBooka.” „ SB-Google ma kontrolę nad twoim i za darmo go zareklamował. Nie mam
komputerem.” „ Bazyl na podsłuchu…”
też problemu z tym, aby ABW (lub jakiś
agent Bolek) posiadało mój numer telefonu. Co z tego? Przecież nie będą bardziej
„Prowokacja czy
upierdliwi, niż operator sieci komórkowej
dzwoniący w niedzielę o 7:00, na którego
zemsta wyznawców
jest prosty sposób - zakaz wykorzystywania telefonu do celów marketingowych.
stańczyszynizmu?”
Nikt wprawdzie nie ignoruje tego zakazu,
a jeśli nawet już się tak zdarzy, to wysWiecie co ? Mam to gdzieś ! Jestem WO – tarczy blokada połączeń zastrzeżonych nu„Wolnym Obywatelem”. Za pomocą swojego merów. Nie mam też problemu z tym, że
telefonu nie ustawiam tras przerzutu narko- ktoś pozna mój login i hasło do fotka.pl. Co
tyków z Hondurasu, nie planuję zamachów z tego ? Co może z tym zrobić ? Wrzucić
na samoloty lecące do USA czy Warszawy, kilka dziwnych zdjęć? Jaki to problem w
a wśród znajomych mam tylko jednego Ros- porównaniu z tym, że pijany idiota zabił
janina – Władimira (który w sumie mógłby pasażera. Niechby nawet Emiś poznał
być podejrzany, bo jego żona jest stewardesą). mój login i hasło do konta w banku – Co z
Zawsze jak na imprezie ktoś pyta: „Gdzie jest tego? Zobaczy najwyżej mój stan rachunku
Władimir?”, mówię, że akurat coś wysadza. bankowego i będzie zazdrościł (że jestem
Jak chcą to niech mnie podsłuchują, najwyżej uczciwy) lub z politowaniem przeleje mi
dowiedzą się co będzie w kolejnym nu- kilka stówek na poznany wcześniej numer
merze Wolnej Prasy, choć gdyby np. Emiś konta. Nic więcej z tym nie zrobi, bo mój
zadzwonił, to wszystko bym mu powiedział bank (mBank) jak większość banków w

funfel funflowi załatwił
zleconko
Radny Henryk Osoliński – powiatowy ,,specjalista’’ od ,,Pogotowia Śmieciowego”. To nie
żart, to prawdziwy teatr lalek z układami w
tle. Po tym jak w 2013r. wezwałem Emiliana
Stańczyszyna do usunięcia naruszenia prawa i
poinformowałem go o możliwości popełnienia
przez niego przestępstwa w związku z zawarciem umowy niezgodnej z prawem na ,,Pogotowie
Śmieciowe” na terenie gminy Chocianów z radnym Henrykiem Osolińskim, przewodniczący
ZGZM podjął kroki i naprawił swój błąd.
Przeprowadził w tym zakresie przetarg, w
wyniku którego radny przestał zajmować się
Pogotowiem na terenie gminy Chocianów.

Polsce , ma zabezpieczenie transakcji VIA
SMS. Pójdę dalej – nie przejmuję się tym,
że z jakiegoś serwisu wypłynie mój numer
karty kredytowej wraz z datą ważności,
imieniem, nazwiskiem i kodem CVC.
Tylko te dane razem pozwolą na kradzież
kasy z mojego konta, a że moje kredytowe
konto jest nieaktywne - to życzę powodzenia. Jestem „WO”, nie mam nic do ukrycia. Jeśli jednak jesteście dealerami narkotyków lub zamierzacie wysadzić budynek
sejmu, to zawsze możecie zdecydować
się na zaufanych kurierów. Gwarantuję
wam jednak, że ich łatwiej przekupić,
niż wyśledzić wasze dane w globalnej
sieci. Niemniej nie wolno pozwalać
władzy i kolesiostwu politycznemu, aby
ignorowało naszą WOLNOŚĆ i wkładało
swoje łapy w naszą prywatność. Zachowanie WOLNOŚCI w internecie (jedynej
jaka jeszcze pozostała..;.) jest naszym
obowiązkiem i priorytetem stowarzyszenia Wolne Państwo.

Okazało się jednak, że był to tylko sprytny
wybieg. Otóż po przeprowadzeniu ,,uczciwego” przetargu Przewodniczący ZGZM
podpisał kolejne umowy na ,,Pogotowie
Śmieciowe” z tym samym radnym tj. Henrykiem Osolińskim tyle tylko, że na terenie
gminy Polkowice i gminy Jerzmanowa.
Umowy zawarto w dniu 12.03.2014r.
pomiędzy ZGZM w Polkowicach reprezentowanym przez Emiliana Stańczyszyna i
Wiesława Wabika (etatowych członków
Zarządu) a Henrykiem Osolińskim. Radny nie powinien podpisywać umowy i
świadczyć pracy, gdyż tego zabrania mu

prawo. Pierwsza umowa opiewa na
kwotę 15.600zł. druga na 38.000zł
za rzekomą ,,kontrolę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz punktów gromadzenia
zmieszanych odpadów komunalnych
dla
nieruchomości
wielorodzinnych w ramach tzw. ,,Pogotowia
Śmieciowego”. Ciekaw jestem na
jakiej podstawie panie Stańczyszyn,
pan Osoliński jest specjalistą w
zakresie znajomości obu gmin? A
może wystarczy po prostu być funflem Kowalskiego z Jedności Powiatowej, którą wspólnie tworzycie?
Panie Stańczyszyn, wiem, że ma pan
możliwość decydowania o środkach
gminnych bez zgody Zarządu ZGZM
do kwoty 12.000zł miesięcznie.
Według mnie należałoby ograniczyć
panu rozdawnictwo publicznych
pieniędzy, bo zapomina pan, że to nie
pana prywatna kasa a kasa Związku.
Takie przyzwolenie ze strony Zarządu

Samowola
budowlana w
Michałowie
Bogdan Nuciński sołtys Michałowa
zapragnął zbić kapitał polityczny
na budowie świetlicy wiejskiej w
Michałowie. Jeszcze w 2012r., gdy
byłem pracownikiem Spółki PWK i
nadzorowałem uzgodnienia dotyczące
budowy sieci wod-kan i przyłaczy
wod-kan na terenie gminy, zgłosił się
do mnie z zamiarem budowy świetlicy.
Ucieszyłem się z tego niezmiernie. W końcu ktoś chciał zrobić
coś społecznie. Sołtys zgłosił się do
PWK w celu uzgodnienia planów.
Wyjaśniłem mu wówczas, że to gmina winna występować o uzgodnienia,
albowiem ona była właścicielem budynku, w którym mieściła się poprzednia świetlica. Sołtys nie posłuchał,
a że miał za sobą tubę polityczną Romana K. myślał, że wszystko pójdzie
pięknie i gładko, niekoniecznie ze
sztuką budowlaną i zgodnie z prawem.
Ostatnia sesja ukazała patologię w
tym zakresie. Okazało się, że świetlica
wybudowana
rękoma
naiwnych
społeczników (niekoniecznie rękoma
pana Nucińskiego), nie posiada pozwolenia na budowę. Gmina finansowała
to zadanie pomimo braku prawa
własności gruntu, na którym położony
jest budynek. Właścicielem jest
Nadleśnictwo. Wydatkowano publiczne środki. Ponoć gmina nadzorowała
prace. Nie dopełniono tylu procedur
formalno - prawnych, że aż głowa
pęka. I tak teraz zgodnie z prawem
należałoby zwrócić się do Nadzoru
Budowlanego we Wrocławiu o nakazanie rozbiórki samowoli budowlanej
- Świetlicy Wiejskiej w Michałowie.
budowanej na polityczne potrzeby
Bogdana Nucińskiego. Pan Nuciński
zbudował coś, co należałoby rozebrać.
W życiu już tak jest, że krowa która
dużo muczy mało mleka daje.
Krzysztof Budzeń

ZGZM jak widać rodzi patologię a nawet
korupcję. Panie i panowie burmistrzowie i wójtowie, ograniczcie oligarsze
rozdawnictwo publicznych pieniędzy
a pan, panie Osoliński niech nie żeruje
na majątku gminnym i majątku ZGZM
wykorzystując znajomości i funkcje
radnego, bo to w myśl kodeksu karnego jest niezgodne z prawem. I tak oto
kolesie w dalszym ciągu zarabiają na
mieszkańcach a uczciwi kompetentni i
mający doświadczenie i wiedzę ludzie
nie mogą przebić się na rynku pracy, bo
nie znają Stańczyszyna i Kowalskiego.

Nepotyzm rozkwita w najlepsze.
Funfel funflowi przez funfla załatwił
zleconko.

Krzysztof .K.Budzeń
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Gmina wycofała się z inwestycji na II Armii Wojska Polskiego

Prezes PWK Sp. z o.o. rozkopał
swojemu konkurentowi pół ogródka
Niedokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie II AWP ma podłoże sensu
stricte polityczne. Prace jak pamiętamy
ruszyły w 2011r . Nawet zabezpieczono
w budżecie środki na ten cel. Spółka PWK
postawiła kilka studzienek kanalizacyjnych
przy byłym kinie i zakopała parę rur w ziemi.
Na tym poprzestano. Gmina nagle wycofała
się z dalszej rozbudowy, a Spółka PWK
przestała realizować zadanie. Franciszek
Bereżański od kiedy został Prezesem PWK
rozkopał swojemu oponentowi biznesowemu pół ogródka i zostawił inwestycję bez
dalszej rozbudowy. Franciszek B. prowadzi
Restaurację Słoneczną i Hotelik pod Dębem.
Budowa sali weselnej i hotelu przy II AWP
stanowiłyby konkurencję. Zmarnotrawiono
mnóstwo pieniędzy gminnych i PWK, bo rury
zakopane w ziemi i studzienki postawione
przez Prezesa Bereżańskiego są bezproduktywne. Nie spełniają swojego podstawowego
przeznaczenia. Nie ma kanalizacji, nie ma
odpływu, więc po co rury w ziemi Prezesie?
Jak widać znajomość z Burmistrzem Romanem Kowalskim po raz kolejny uratowała
tyłek Franciszkowi Bereżańskiemu, nie
tylko biznesowy, ale i zawodowy oraz prywatny. Na szczęście dobiega końca kadencja
rządów Romana Kowalskiego i radnych
Jedności, którzy pozałatwiali sobie oraz
swoim rodzinom i znajomym stołki. Jak
widać dla nich najważniejsze są własne interesy. Tym samym pokazali, że inwestycje
dla mieszkańców nie mają znaczenia, a jedynym celem jest poprawa swojego statusu finansowego i pożeranie gminnych pieniędzy.
Na szczęście po długotrwałej walce inwestor
znalazł wyjście z impasu. Inwestycja zostanie zakończona w tym roku (bez kanalizacji).
Oponenci polityczni i biznesowi poniosą w
końcu zasłużoną karę. Mamy nadzieję, że
zapłacą za wyrządzone szkody.

Krzysztof Budzeń

rośnie
konkurencja
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TERENY ZIELONE
PLACE ZABAW
Szanowni Mieszkańcy
Chocianowa!
W 2011r wystosowałem pismo do Burmistrza w sprawie terenów zielonych. Po
roku bezczynności a dokładnie 18 kwietnia 2012r. złożyłem wniosek do Radnych Rady Miejskiej (każdego z osobna) o przygotowanie projektu uchwały
o zmianę Uchwały Nr XL/304/2006
Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia
27.04.2006r. w sprawie Regulaminu
Utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chocianów w treści:
Właściciele nieruchomości zobowiązani
są do utrzymywania terenów użytku publicznego i zieleni osiedlowej poprzez
systematyczne koszenie traw, pielęgnowanie drzew, krzewów, żywopłotów i innych form przyrody ożywionej.
W ustawie z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie ma zapisu, iż do obowiązków
właścicieli samych nieruchomości należy utrzymanie terenów zielonych w
tym i placów zabaw. Wprost przeciwnie. Właścicielem gruntów przyległych
do nieruchomości tzw. terenów zielonych przy ulicach Odrodzenia, Krótka,
Bolka I Świdnickiego, Armii Krajowej,
Wesołej, Sportowej, Żymierskiego, na
których znajdują się tereny zielone i
place zabaw jest Gmina Chocianów i
to na niej spoczywa w myśl obowiązującego prawa pielęgnacja tych terenów.
Gmina nie powinna obciążać Spółdzielni Mieszkaniowej ani Wspólnot
Mieszkaniowych kosztami ich utrzymania, ponieważ nie są ich właścicielami.
W teorii (tj. w myśl ustawy) w/w: obowiązek utrzymania czystości i porządku
w gminach należy do Gminy. W praktyce jest inaczej. To członkowie Wspólnot Mieszkaniowych i członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej ponoszą koszty
utrzymania terenów gminnych. Gmina
„siedzi” w kieszeni mieszkańców tych
osiedli. Zamiast pomagać obciąża para
podatkiem mieszkańców działając tym
samym na ich szkodę. Poprosiłem o
przeprowadzenie konsultacji społecznych z w/w Wspólnotami Mieszkaniowymi i Zarządcami przed wszczęciem procedury uchwalenia uchwały.
Na prośbę mieszkańców postanowi-

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania terenów użytku publicznego i zieleni osiedlowej poprzez
systematyczne koszenie traw, pielęgnowanie drzew, krzewów, żywopłotów i innych form przyrody ożywionej.

Art. 5.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie został zmieniony nową ustawą i brzmi: Obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienionych w ust. 1-4 należą do Gminy.
Art. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw: ust. 3 pkt 5 w art.3:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie
i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonywanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych.
łem podjąć jakieś kroki. Do dziś sprawa
nie została jednak uregulowana. Radni nie
są zainteresowani rozstrzyganiem problemów mieszkańców gminy. Nabrali wody
w usta. Zapomnieli o tym, kogo reprezentują. Ich dotychczasowe działania wskazują
na to, że interesują ich interesy burmistrza i
ich własne. Nie przekonuje mnie argument
o braku pieniędzy. Skoro płaci się prokurentom za nieświadczenie pracy, to powinny znaleźć się środki na tereny zielone.

W swoim wniosku przedstawiłem
kilka propozycji:
1.Oddanie przez Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie Wspólnotom Mieszkaniowym gruntu na własność.
2.Umorzenie przez UMiG Chocianów podatku od
gruntu i nieruchomości tym Wspólnotom Mieszkaniowym w zamian za utrzymywanie przez nie terenów
zielonych.
3.Przychylenie się do propozycji likwidacji zapisu
nakazującego Wspólnotom Mieszkaniowym utrzymywanie terenów zielonych z własnych środków.
Jest wiele możliwości rozwiązania problemu,
wystarczy tylko chcieć.
Krzysztof Budzeń

Wszystkim mieszkańcom
Chocianowa i czytelnikom
Wolnej Prasy Chocianowa
życzymy zdrowych i pogodnych
świąt zmartwychwstania
pańskiego.
REDAKCJA

Wolna
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Brak pieniędzy na usługi z NFZ, pieniędzy które spływają wartkim strumieniem do prywatnych kieszeni, doprowadza w efekcie do uśmiercania słabszych i biedniejszych. Wiemy o
tym, bo każdy z nas korzysta z publicznej służby zdrowia. Niestety wielu z nas nie jest w
stanie doczekać porady lekarza specjalisty - bo terminy są odległe, a śmierć bliska.

OBUDŹ SIĘ POLSKO

WOLNOŚĆ DLA CHINKI

Korupcja, nepotyzm czy wreszcie jawne i bezczelne okradanie podatników gorzej usytuowanych doprowadza do załamania
wartości wyższych w ludziach. Już dziś statystyki alarmują o fali samobójstw w Polsce. Dziennie próby samobójcze podejmuje 15
osób, z czego 11 skutecznie.
Jakiś czas temu lokalne media podały: 20. letnia obywatelka Chin o 4 rano na zapleczu sklepu urodziła dziecko. Warunki iście „komfortowe” do rodzenia dzieci w
bogatej gminie Polkowice. I bez znaczenia jest w tym momencie fakt, że w Chinach jest normą rodzenie na prześcieradle. W Polsce od dawna już tak nie jest. Nie
próbuję nawet wczuć się w sytuację, aby zrozumieć w jakim stanie psychicznym była
wówczas obywatelka egzotycznego dla nas kraju. Młoda Chinka, bez znajomości
języka polskiego, bez przysłowiowego dachu nad głową, chcąc nie chcąc musiała
wpaść w psychozę egzystencjonalną. Podziwiam ją, że pomimo tak traumatycznego
wydarzenia, którego była pierwszoplanową postacią, otrząsnęła się i zawalczyła o
życie swojego dziecka, otulając je w ciepły koc, aby nie zmarzło, pozostawiając je w
kartonie w śmietniku, wiedząc ( co zeznała na przesłuchaniu) , że właśnie tam rano
tzw. „zbieracze” na pewno je odnajdą. Tak też się stało. Niejaki pan Eugeniusz, mieszkaniec Jakubowa, wioski należącej do gminy Chocianów, w której władzę dzierży
kolega Stańczyszyna, „dobry” gospodarz Kowalski, odnalazł dziecko i wola-intencja chińskiej mamy została spełniona. Nic z tych wydarzeń nie potwierdza faktu, że
młoda Chinka chciała zabić swojego potomka. Śmiem nawet twierdzić, że zachowała
się heroicznie. Ponad wszystko chciała, aby jej dziecko przeżyło. Chinka ofiarowała
swoje życie w sytuacji tragedii egzystencjalnej jaka ją spotkała na terenie „GMINY
NA PRZYSZŁOŚĆ”.
Niestety dramat Chinki świadczy niezbicie o tym, że władza i OPS Polkowice
nastawione są tylko na swój indywidualny zysk i komfort życia. Zysk dla „rodziny na swoim”. Wciąż zastanawiam się, gdzie były wszystkie służby administracji
państwowej , dlaczego nie zainteresowały się obywatelką Chin, która co prawda
ukrywała swoją ciążę, ale żyła obok nas, żyła obok zadowolonych z życia Polkowiczan , podczas gdy ona sama w gnoju swojej egzystencji bała się zapewne o każdy
dzień swojego istnienia.
Od dłuższego czasu przyglądam się polkowickiej władzy i wiem, że nie każdy, a na
pewno nie ta Chinka, ma takie możliwości, jak „król” Polkowic, który nawet podczas
pobytu w areszcie śledczym mógł ochrzcić swoją kochaną córunię. Wiemy dobrze,
że Polska obecnych czasów dzieli się na dwa bloki: władza i reszta, czyli podatnicy
którzy utrzymują tą władzę. Obywatelce Chin grozi zgodnie z obowiązującym u

nas kodeksem karnym od 8 lat pozbawienia
wolności do dożywocia. To z pewnością nie
jest miła informacja. Poczucie społecznej
integralności podpowiada mi jednak, że ta
kobieta potrzebuje naszego wsparcia a nie
resocjalizacji. Na resocjalizację zasługują
typy, które dopuszczają do takiego upodlenia
człowieka. Mógłbym wymieniać tu po kolei
nazwiska współodpowiedzialnych za to, co
się wydarzyło, ale nie mam ochoty bezcelowo pałętać się po salach sądowych. Dla
wodza Polkowic- jak donoszą mi znający
temat od wewnątrz – podobno pracuje aż
trzech dobrze opłacanych prawników, którzy sprawdzają każde przeze mnie napisane
słowo po trzy razy. Chcę podkreślić, że za
nasze pieniądze tak próbuje chronić swoje
dupsko Stańczyszyn. Czy to nie jest patologia moi mili? Jest! Nie mogę pogodzić się
z faktem, że ofiara systemu politycznego i
biedy trafia do aresztu za to , że chce, aby
jej dziecko żyło…,a reszta próbuje na tym
budować swój PR.
Stańczyszyn zasmakował zamkniętych cel
aresztu. Wie co to znaczy. Może nawet mu
to w jakimś sensie posłużyło zdrowotnie.
Z pewnością jednak nie można uznać 5.
miesięcy spędzonych za kratami za „dobrą”
resocjalizację , gdyż ten TWÓR ojca swego
został w iście iluzjonistyczny sposób oczyszczony z zarzutów bezczelnej korupcji.
„Dla nas życie ludzkie jest wartością
najwyższą. Chroni je religia, konstytucja
i prawo, z którym musi się liczyć również
20-letnia Chinka.” - napisała pani Mirosława
Bożyńska w jednym ze swoich artykułów.
Pani Bożyńska ma rację, z tym ,że w Polsce
te prawa nie są przestrzegane tak, jakbyśmy
tego chcieli. Wiemy o tym doskonale i nie
warto tego komentować. Wystarczy włączyć
telewizję. Religia katolicka tak wszechobecna na naszych ziemiach, nie ociera się w
obecnym czasie nawet o ewangelizację.
Czasami wydaje mi się, że źle interpretuje

słowa Mesjasza. Media wciąż informują nas
o pedofili i innych patologiach. Konstytucja
RP respektowana jest tylko w Strasburgu,
gdzie obywatele Rzeczypospolitej dochodzą
(i to z sukcesem) swoich praw. A w Polsce
„PRAWO” – służy bandziorom, skorumpowanym urzędasom czy brudnym politykom.
Jak więc w takim kraju , taka osoba jak ta
młoda Chinka ma się odnaleźć, znaleźć kogoś
kto mógłby jej pomóc, w sytuacji gdy nawet
( jak słyszałem w Polkowicach) vice dyrektor OPS – pani Monika Kikut, swoją posługę
pracownicy socjalnej traktuje jako dobry
myk zarobkowy.. i robi wszystko, aby objąć
stołek swojej pryncypałki. Czy osoba o tak
niskich pobudkach politycznych – członek
PdMP rozumie w ogóle tragedię, która
spotkała przybyłą do Polkowic mieszkankę
państwa środka??? Wątpię! Zresztą całe
PdMP, to moim zdaniem klan samolubów
i cwaniaków żerujących na budżetowych
pieniądzach przez sprytnie skonstruowany
system Emilianka.
Takie społeczności jak w Polkowicach
muszą wreszcie obudzić się i skrócić łapy tej
zachłannej patologii, aby nigdy więcej nie
dochodziło do podobnych tragedii.
Korupcja, nepotyzm czy wreszcie jawne
i bezczelne okradanie podatników gorzej
usytuowanych doprowadza do załamania
wartości wyższych w ludziach. Już dziś statystyki alarmują o fali samobójstw w Polsce.
Dziennie próby samobójcze podejmuje 15
osób, z czego 11 skutecznie. Czy ktoś potrafi
wyjaśnić przyczynę tego stanu rzeczy? Nie!
A na pewno nie jest do tego zdolny klan
PdMP, który obecnie skupia się tylko na
walce z Bazylem i tegorocznych wyborach
samorządowych.
Brak pieniędzy na usługi z NFZ, pieniędzy
które spływają wartkim strumieniem do prywatnych kieszeni, doprowadza w efekcie do
uśmiercania słabszych i biedniejszych. Wiemy o tym, bo każdy z nas korzysta z public-

Godność człowieka mierzona
jest

uczciwością
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Miarą godności człowieka nie jest tłum, otaczający
nas, kiedy jesteśmy u szczytu, ale pamięć o tych, którzy
wyciągnęli do nas dłoń, kiedy najbardziej potrzebowaliśmy
pomocy.
Paulo Coehlo
znej służby zdrowia. Niestety wielu z nas nie
jest w stanie doczekać porady lekarza specjalisty - bo terminy są odległe, a śmierć bliska.
Stańczyszynizm - cwana filozofia rozpropagowana na terenie Polkowic od 25 lat robi
swoje. Ale i tak jest to tylko skrawek tej góry
patologii i to właśnie ta patologia powinna
zostać poddana resocjalizacji, a nie to młode
chińskie dziewczę , które wbrew wszystkim
dało życie swojemu dziecku biorąc przy tym
na siebie odpowiedzialność macierzyńską i
widmo nieuchronnej kary. To nie ona chciała
zabić! To system chciał zniszczyć Ją!
6 marca 2014 został nagrodzony człowiek,
który odnalazł dziecię w śmietniku a TV i
inne media zrobiły szum o tym, że Polkowice
i okolice, to ludzie najczulszych serc.
Nikt w tych chwilach nie pochyla się nad
dramatem młodej obywatelki Chin, czy
też człowieka, który codziennie pokonuje
kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów, aby
dostać się np. do Polkowic, do codziennych
swoich czynności – zarabiania po śmietnikach
- na przysłowiowy chleb. Nie jest ujmą zbieranie butelek i puszek. Wręcz przeciwnie - to
zaleta w tych czasach - uczciwość. Ja wciąż
płacę ZGZM-owi co miesiąc 29 zł za wywóz
wytworzonych przeze mnie śmieci, a moje miasto dodaje w moim imieniu do tego związku
śmieciowego kupę kasy, składki i inne
pieniądze, aby stańczyszynistom w ZGZM
było miło i wygodnie. Ile więc tak naprawdę
kosztuje nas usługa pośrednika ZGZM?
Nieważne, ważne, że rezydenci pałacu Emilianka czują się komfortowo. Stańczyszyn
doskonale wie, że najlepszy biznes, to polskie
śmieci, biznes który my mu fundujemy. Nadal
nie potrafię doszukać się zasadności istnienia
związku gmin. Chinka znalazła się w areszcie
tylko dlatego, że nie ma nikogo, kto stanąłby
w jej obronie, a On urządza nam igrzyska
kpiny i ironii - bo jest niewinny.
Godność człowieka mierzona powinna być
poziomem uczciwości. Pan Eugeniusz z
Jakubowa zasłużył na pokłon, choć wolałbym,
aby kolejny polityczny element tym razem
burmistrz Chocianowa, zadbał o to, aby tacy
ludzie, jak pan Eugeniusz nie musieli grzebać
w śmieciach, tylko w inny sposób mogli
zarobić na chleb w jakiejś firmie w swojej
gminie. Niestety w gminie Chocianów Roman
K. zainwestował tylko w chodniki i w swojego promotora – i to jest właśnie patologia, z
której powinni rozliczać i surowo karać.
Skazujemy NIEWINNOŚĆ nie będąc nawet
sędziami swoich sumień. Piętnujemy akt
heroizmu dziewczyny z Chin a puszczamy
wolno morderców i złodziei.
Święta, to czas refleksji nad życiem. To czas,
abyśmy wzięli w opiekę niewinnych.

Sławomir Tomczak

27 kwietnia 2014r.
KANONIZACJA JANA PAWŁA II
CZŁOWIEK NIE MOŻE ŻYĆ BEZ MIŁOŚCI...
Redemptor hominis, 10

10. Człowiek nie może żyć bez miłości.
Człowiek pozostaje dla siebie istotą
niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione
sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie
spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie
uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie
w niej żywego uczestnictwa. I dlatego właśnie
Chrystus-Odkupiciel, jak to już zostało powiedziane, „objawia w pełni człowieka samemu
człowiekowi”. To jest ów — jeśli tak wolno
się wyrazić — ludzki wymiar Tajemnicy Odkupienia. Człowiek odnajduje w nim swoją
właściwą wielkość, godność i wartość swego
człowieczeństwa. Człowiek zostaje w Tajemnicy Odkupienia na nowo potwierdzony, niejako wypowiedziany na nowo. Stworzony na
nowo! „Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma
już niewolnika ani człowieka wolnego, nie
ma mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem
jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie”
(Ga 3, 28). Człowiek, który chce zrozumieć
siebie do końca — nie wedle jakichś tylko
doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i
miar swojej własnej istoty — musi ze swoim
niepokojem, niepewnością, a także słabością
i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią,
przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako
w Niego wejść z sobą samym, musi sobie
„przyswoić”, zasymilować całą rzeczywistość
Wcielenia i Odkupienia, aby siebie odnaleźć.
Jeśli dokona się w człowieku ów dogłębny
proces, wówczas owocuje on nie tylko uwielbieniem Boga, ale także głębokim zdumieni-

odkupienie, które przyszło przez
Krzyż nadało człowiekowi ostateczną
godność
em nad sobą samym. Jakąż wartość
musi mieć w oczach Stwórcy
człowiek, skoro zasłużył na takiego i tak potężnego Odkupiciela
(por. hymn Exsultet z Wigilii Wielkanocnej), skoro Bóg „Syna swego
Jednorodzonego dał”, ażeby on,
człowiek „nie zginął, ale miał życie
wieczne” (por. J 3, 16). Właśnie owo
głębokie zdumienie wobec wartości.
i godności człowieka nazywa się
Ewangelią, czyli Dobrą Nowiną.
Nazywa się też chrześcijaństwem.
Stanowi o posłannictwie Kościoła
w świecie — również, a może
nawet szczególnie — „w świecie
współczesnym”. Owo zdumienie, a
zarazem przeświadczenie, pewność,
która w swym głębokim korzeniu jest pewnością wiary, ale która
w sposób ukryty ożywia każdą
postać prawdziwego humanizmu
— pozostają najściślej związane
z Chrystusem. Ono wyznacza
zarazem Jego miejsce. Jego — jeśli
tak można się wyrazić — szczególne
prawo obywatelstwa w dziejach
człowieka i ludzkości. Kościół,

który nie przestaje kontemplować
całej tajemnicy Chrystusa, wie z całą
pewnością wiary, że Odkupienie,
które przyszło przez Krzyż, nadało
człowiekowi ostateczną godność
i sens istnienia w świecie, sens w
znacznej mierze zagubiony przez
grzech. I dlatego też to Odkupienie
wypełniło się w tajemnicy paschalnej, prowadzącej przez krzyż
i śmierć do zmartwychwstania.
JAN PAWEŁ II

Wolna

Prasa Chocianowa
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GMINA CHOCIANÓW WOLNA OD AGRESJI I NIENAWIŚCI POLKOWIC.

Wywiad z Krzysztofem Budzeń
GMINA CHOCIANÓW WOLNA OD ZEMSTY, GRÓŻB I ZASTRASZEŃ.

Gmina Chocianów dziś uzależniona jest w 100% od polkowickiej władzy - uważa Krzysztof Budzeń

Redakcja: Dlaczego uważa
pan, że Chocianów nie jest
wolny od nienawiści i agresji
Polkowic, a przede wszystkim wolny od Kowalskiego?
K.Budzeń: Gmina Chocianów dziś uzależniona jest w
100% od polkowickiej władzy, która nie daje jej niczego
w zamian. Gminą zarządzają
członkowie PdMP i Jedności
Powiatowej. Obstawili oni
swoimi ludźmi cały powiat,
wszystkie gminy. Zagarnęli dla siebie większość (jeśli
nie wszystkie) dobrze uposażonych stanowisk. Traktują
gminy jako prywatny folwark
nie licząc się z mieszkańcami
łamiąc tym samym wszystkie
normy społeczne, obyczajowe a nawet prawne. Patologia ogarnęła cały powiat,
w tym i gminę Chocianów.

Diatiate verum, qui od
quoit rehenimin nonse
ditiat debi
sque experovit, aspicip
sapicaque
– John Doe,
Stock Market
analyst

Osoba Romana Kowalskiego jest tego
dobitnym przykładem.
Redakcja:
Czy
można coś zmienić
w tym temacie? Dlaczego
członkowie
PdMP chronią Romana Kowalskiego?
K.Budzeń:
Wolna
Prasa
Chocianowa,
Wolna Prasa Polkowic
oraz Wolne Portale pokazały mieszkańcom
całego powiatu, że
należy zwalczać patologię i bezprawie, co
więcej trzeba je usunąć
z życia politycznego.

Rządzą ponad 20 lat
i uważają, że mogą
wszystko, bo nikt do
tej pory się im nie
przeciwstawił.

Redakcja:
Z jakiego
powodu uważa pan ich
działania za patologię?
K.Budzeń: Przykład nielegalnie pobieranych diet i
pełnienie więcej niż jednej
funkcji w samorządach przez
burmistrzów, wójtów, starostę
polkowickiego, radnych gmin
należących do ZGZM są tego
ewidentnym przykładem.
Przez dziesięciolecia bezprawnie pobierano diety.
Środki te powinny zostać
Osoby takie
w gminach i wpływać na
jak:
ich rozwój ekonomiczny i
Roman
społeczny, tymczasem ludzie
Kowalski,
Stańczyszyna napełniali swoje
Emilian
kieszenie naszymi uczciwie
Stańczyszyn,
podatkami. Karmili
Wiesław Wabik, płaconymi
swoje
brzuchy,
śmiejąc się
Marek Tramś
przy
tym
mieszkańcom
prosto
psują wizerunek
w
twarz.
Zabrakło
im
jednak
powiatu na
honoru do zwrotu zagrabiarenie kraju.
onych pieniędzy. Tych ludzi
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interesuje tylko władza, nic
więcej. Chcą zapewnić pracę
swoim znajomym i rodzinie.
Interesują ich stałe, wysokie
gaże a przez pryzmat władzy
chcą wpływać na innych,
uzależniając ich od siebie
poprzez darowanie stanowisk
czy załatwianie przeróżnych
spraw. Władza stała się ich
obsesją. Nie mogą bez niej
żyć. Gdyby nie stanowiska,
władza i pieniądze niczego
nie osiągnęliby ani w życiu
zawodowym ani osobistym.
Miałem okazję poznać tych
ludzi bliżej. Poraża mnie ich
niemoralność i nieuczciwość.
Strach przed utratą powoduje
u nich paraliż. Zdają sobie
sprawę, że gdy przegrają będą
musieli odpowiedzieć za dotychczasowe poczynania. Moim
celem jest uwolnienie powiatu
a przede wszystkim Gminy
Chocianów od nienawiści i
agresji Polkowic oraz od
Kowalskiego. Wolna Prasa
Polkowic
wypowiedziała
otwartą wojnę patologii.

Powiedzieliśmy
całej Polsce:

losu, pomimo różnorodnych
działań
podejmowanych
przez Kowalskiego, czy
otoczenie
Stańczyszyna
udaje mi się ich chronić. Nie
chodzi jednak już tylko o
moją rodzinę, ale o każdą
rodzinę z Gminy Chocianów
czy starostwa. Dotychczas
każdy, kto sprzeciwił się
władzy, spotykał się z agresją
i nienawiścią ze strony
rządzących. Tak być nie powinno. Chciałbym to zmienić.
Redakcja: Czy wierzy pan
w zmiany?
K.Budzeń: Wierzę w to,
jak nigdy dotąd. Pokazaliśmy
już, że się nie boimy, że zwalczamy patologię. Chcemy
zmian, pozytywnych zmian.
Moim marzeniem jest, aby w
powiecie zapanował pokój i
merytoryczna praca na rzecz
mieszkańców, a pieniądze
były przeznaczane na cele
społeczne a nie trafiały do
kieszeni kolesi z układów
politycznych. Wiem, że z
takimi ludźmi nie uda się
tego zbudować.

Osoliński podpisał umowy z
Emilianem Stańczyszynem
na Pogotowie Śmieciowe w
Gminie Polkowice i Gminie
Jerzmanowa. Jedna umowa
opiewa na kwotę 15tys.zł,
druga na 38tys.zł. Wcześniej
w
ramach
Pogotowia
Śmieciowego
zarabiał
w gminie Chocianów.
Zastanawiam się czy radny
zna Gminę Polkowice
i Gminę Jerzmanową?
Oczywiście, że nie, ale
zarabia - bo jest radnym.
Czy zwykły mieszkaniec
Chocianowa, Polkowic czy
Jerzmanowej dostałby to
zlecenie? Z pewnością nie.
Tylko ludzie z „UKŁADU
ZAMKNIĘTEGO” mogą
zarabiać. Kolejnym tematem, którym zajmą się
wkrótce Sądy i Prokuratura
będzie pełnienie funkji w
ZGZM przez radnego powiatu - Marka Tramś, przez
burmistrza Polkowic Wiesława Wabika, będącego
członkiem
Zarządu
i
Wi c e p r z e w o d n i c z ą c y m
(na etacie) w ZGZM w

WIERZĘ W LUDZI

STOP KORUPCJI,

MŁODYCH I

KUMOTERSTWU I

WYKSZTAŁCONYCH

NEPOTYZMOWI.

- mówi Krzysztof
Budzeń.

Nie dajemy się kupić ani
zastraszyć nikomu. Grupa
PDMP chce nas zniszczyć.
Chęć zemsty z ich strony
jest tak duża, że nie wystarcza im już ingerencja w
relacje rodzinne. Utrudniają
działalność
gospodarczą,
polityczną, zawodową i
społeczną a atakując nas w
przeróżnych
prywatnych
gazetach
stowarzyszenia
PdMP i „Jedności” obnażają
swoje prawdziwe oblicze, a jest
nim wszechobecna nienawiść.
Redakcja: Czy nie boi
się pan odwetu ze strony
Kowalskiego i otoczenia
Emiliana Stańczyszyna? Czy
nie boi się pan o rodzinę?
K.Budzeń: Jak każdy
odpowiedzialny mąż i ojciec
chcę zapewnić bezpieczeństwo
swoim najbliższym. Jak dotąd,
pomimo różnych przeciwności

Nadszedł już najwyższy czas,
aby dać im szansę. Z nimi i
dzięki nim można zbudować
lepszą gminę i lepszy powiat,
aby wszystkim nam i naszym
dzieciom zapewnić pozytywny rozwój i przyszłość.
Starzy wyjadacze nie liczą
się ze zdaniem młodych.
Interesuje
ich
przede
wszystkim władza. Ostatnie
lata wyraźnie to pokazują.
Obecnie powiat polkowicki nie ma propozycji dla
młodych. Niczego im nie
oferuje. Emilian Stańczyszyn
stworzył system Gospodarki
Odpadami nie po to, by
nam pomóc, ale po to by
zarobić na nas i na naszych
śmieciach. Przykładem może

być Henryk Osoliński, radny
gminy Chocianów, który
w wyniku namaszczenia z
rąk Kowalskiego zarabia w
ZGZM w Polkowicach. Radny

Polkowicach. Pan Wabik
pobiera dwie pensje. Jedną
z Urzędu Gminy a drugą
z tytułu przynależności do
ZGZM. Pan Wabik w ZGZM
w Polkowicach zarabia 2,2
tys.zł miesięcznie (pół etatu)
i dodatkowo przysługuje
mu dodatek funkcyjny w
wysokości 120% najniższego
wynagrodzenia zasadniczego. Drugie wynagrodzenie
wynika z pełnienia funkcji
burmistrza. Jedna gmina,
dwie pensje w sumie za to
samo. Tego typu patologii w
gminie Polkowice jest wiele.
Redakcja: Czy zamierza
pan podjąć jakieś działania?
K.Budzeń: Tak. Wszystkie
nieprawidłowości, patologię
i ewidentne łamanie prawa
zgłoszę do Wojewody,
Prokuratury
i
Sądów
oraz organów ścigania.
Gdyby podliczyć wszystkie nieprawidłowości , to
okazałoby się, że zmarnowano miliony złotych.
Odpowiedzialnych za ten
stan rzeczy należałoby
postawić przed wymiarem
sprawiedliwości.
Redakcja: A co z gminą
Chocianów?

K.Budzeń:
Roman
Kowalski pokazał w tej
kadencji na co go stać.
Komentarz jest zbędny.
Usłyszałem od znajomego,
że nieważne jest jak się zaczyna, ważne jak się kończy.
Roman Kowalski właśnie
kończy swój polityczny
żywot. Jest wielkim prze-

granym. Pozostawia po sobie
popiół i zgliszcza. Zadłużył
gminę na maksa. Czeka ją
prawdopodobnie program
naprawczy.
Redakcja: A co z ludźmi,
którzy są wokół niego?
K.Budzeń: Nie dzielę
ludzi na ludzi Kowalskiego,
Skibickiego, Zielonego czy
innych. Wszyscy są równi i
należy im się taki sam szacunek. Problem tkwi gdzie
indziej. Te 4 lata pokazały,
że zmarnowano wiele
możliwości. Nie wiadomo
czy były to tylko okoliczności
marnych rządów Romana
Kowalskiego, czy brak wyszkolonej kadry. Według mnie
i jedno i drugie. Ostatnie
lata pokazują to dobitnie.
Kadra bez wykształcenia,
bez doświadczenia, kadra
kolesi, nie znających się na
pracy w samorządzie. Tak
wygląda najbliższe otoczenie Kowalskiego. Wierzę
jednak, że następne 4 lata
pozwolą na rozwój gminy,
pod warunkiem jednak, że
Oni odejdą. Pozostali pracownicy, to ludzie znający
się na swoim fachu. Są to
ludzie, którzy mogą tchnąć
w tą gminę życie. Nie są to
politycy, dla których liczą
się stołki. To profesjonaliści.
To właśnie z nimi chciałbym
budować nową, lepszą
gminę, gminę wolną od
zależności i układów politycznych. Są przedsiębiorcy,
którzy chcą zainwestować
swoje pieniądze w gminie
Chocianów. Dzięki temu
gmina zacznie się rozwijać a
mieszkańcy w końcu poczują
komfort społeczny i radość
z tego, że gmina w której
mieszkają pięknieje w oczach
i ma przyszłość. Wiem, że
nie uczyni tego ani poprzednia ani obecna ekipa. Gmina
na dziś, to przede wszystkim młodzi, wykształceni
i inteligentni ludzie pełni
pomysłów, chęci do pracy i
zapału do osiągania zamierzonych celów. Dzięki posia-

danej wiedzy i doświadczeniu
w samorządzie chcę właśnie
z nimi budować lepszą
gminę, lepszy powiat. Nie
mówię NIE innym ludziom.
Zapraszam ich do współpracy,
do wspólnego budowania lepszego jutra dla nas i naszych
dzieci. Moje pokolenie nie
jest przesiąknięte komunizmem i naleciałościami
tamtego systemu. Posiadam
wiele pomysłów, dzięki
którym gmina może zmienić
się nie do poznania. My
młodzi, zbudujemy w kilka
lat to, co inni budowali przez
dziesięciolecia.

ZAPRASZAM DO
WSPÓŁPRACY NA
RZECZ GMINY zachęca Krzysztof
Budzeń.
Redakcja: Czy chciałby pan
na koniec wywiadu skierować
jakieś słowo do mieszkańców
Gminy Chocianów?
K.Budzeń: Z uwagi na
nadchodzące Święta Wielkiej
Nocy chciałbym życzyć
wszystkim mieszkańcom
odwagi w dążeniu do prawdy,
aby nie bali się sprzeciwiać
złu, bez względu na konsekwencje. Jezus Chrystus
wiedział, że zostanie skazany
na śmierć. Odwrócili się od
Niego nawet apostołowie, jednak w imię Prawdy i Miłości
został ukrzyżowany i umarł
za wszystkich, aby przynieść
WOLNOŚĆ i wybawienie.
Nikt w tej walce nie jest sam.
Prawda zawsze zwycięża.

„Odwagi, nie bójcie się,
Jam zwyciężył świat…”
i jak powiedział, tak
uczynił.
Dziękujemy za rozmowę

Wolna

Prasa Chocianowa
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Jesteśmy już kolonią
poznania prawdy. Dziś jestem już

Rosja, Ukraina, Albania i Rumunia.

milionów osób w naszym kraju zagrożonych jest biedą, ubó-

prawie w 100% przekonany o

Niestety faktem bezspornym jest to,

stwem i wykluczeniem (dane Komisji Europejskiej). Na do-

kolonizacji naszej ziemi (polko-

że po dwóch dekadach transforma-

miar złego katastrofa demograficzna zbliża się w zastraszają-

wickiej) przez grupę „pomazań-

cji i pseudoprywatyzacji nowa polska

cym tempie. Można powiedzieć, że wszędzie dzieje się źle.

ców” Emilianka. Czas najwyższy

oligarchia

gigantyczne

Uczniowie polskich szkół podstawowych w testach ba-

odzyskać

fortuny. Czyż podobnie nie jest w Po-

dających wiedzę z matematyki zajmują ostatnie miej-

od

Tytuł tego artykułu zabrzmiał mi

lkowicach? Dyktaturę ciemniaków za-

sce

korupcji, nepotyzmu…itp.) nie

w uszach, jak krzyk z hollywo-

stąpiła dyktatura systemu, czyli była

gu

tylko dla Polkowic, ale i dla ca-

odskiego horroru, którym lubi się

w układzie elita z wypchanymi port-

oceniane jako jedne z najgorszych w Unii i zupełnie nie liczą

łej Polski, bo tak naprawdę bez

posługiwać Roman Tomczak z Ga-

felami (Emilian zarabia miesięcznie

się w światowym i europejskim rankingu innowacyjności.

niej nie będzie również wolności

zety Polkowickiej. Mnie jednak w

ok. 15 tys.zł). Robienie nas w konia,

Uleczalność raka w Polsce plasuje nas na jednym z ostatnich

politycznej.

pokroju

odróżnieniu do redaktora Romana,

kręcenie lodów i puszczanie państwa

miejsc w Europie. Podobnie rzecz się przedstawia jeśli chodzi o

Emiliana Stańczyszyna, szybko

nikt nie zmusza do pisania za pie-

polskiego a torbami przebiega iście w

dostępność i jakość opieki zdrowotnej nad osobami starszymi.

dostosują się do kolejnej rzą-

zaplanowany sposób, sprawnie i bez

Jeśli

NIEPODLEGŁOŚĆ

EKONOMICZNĄ

(wolną

Osobniki

niądze, aby wybielać PdMP pięt-

zbudowała

w

Europie,

wiedzy

chodzi

natomiast

przyrodniczej.

o

kolej

przedostatnie

Polskie

wyprzedzamy

szkoły

w

w

rankin-

wyższe

Europie

są

jedy-

nujące braci Budzeń i mnie. I tym
się tylko różnimy, ale to „tylko”
urasta w tej chwili do wysokiego
braku godności, którą jak mniemam

PILNUJMY POLSKI!!! PILNUJMY POLKOWIC!!!

Stańczyszyn kupił sobie u redaktora gazetki polkowickiej. Doskonale

dzącej partii na arenie Polski- i

rozumiem, że bez pieniędzy trudno

sprzeciwu obywateli. Za zasłoną gór-

nie Rumunię, Macedonię, Bośnię i Hercegowinę, zaj-

cudu w Polkowicach nie będzie.

przetrwać zimę. Wiedzą to też na-

nolotnych,

propagando-

mując 77 miejsce na świecie. Nasze autostrady na-

Niestety u nas w kraju nie mamy

sze polskie dzieci -

a dokładniej

wych haseł np.” Robimy to dla Was”

leżą do jednych z najdroższych w UE zarówno pod

już polskich fabryk, banków,

34% dzieci żyjących w skrajnym

rozgrywane są prawdziwe, miliardo-

względem budowy odcinka 1km, jak i ceny przejazdu – pa-

sieci handlowych i z reguły je-

ubóstwie. Następnym razem dobrze

we, grupowe i obce interesy, natomiast

radoks: na polskich drogach ginie najwięcej osób w Europie.

steśmy tylko tanią siłą roboczą

byłoby, abyś „Tomczak” pomyślał

„przestępcze”

lobbystów

Już teraz czeka nas rekordowy rok, jeśli chodzi o upadłość

oraz

gotów-

zanim zabierzesz się za ośmiesza-

stają się coraz bardziej bezwzględne.

firm i spółek giełdowych. Deficyt budżetu państwa osią-

ki. Wiele racji ma prezes PiS

nie i obrażanie ludzi walczących z

W niby „wolnej” Rzeczypospolitej

ga poziom 40 miliardów złotych, a nacjonalizacja naszych

twierdząc, że jesteśmy w dużej

patologią, którą wspierasz za srebr-

gwałtownie rośnie polskie zjawisko

pieniędzy z OFE wcale nie poruszyła obywateli Polski.

mierze wykorzystywanymi pe-

niki, podczas gdy inni swoją posta-

biedy, o której nic a nic nie mówi się

Ucieczka od rzeczywistości i brutalna walka o władzę (gaze-

ryferiami Europy, na których

wą dają dzieciom „chleb nadziei”.

w mediach, tylko tak jak to ma miej-

ta PdMP) zawsze bardzo boleśnie dotyka obywateli, ale jak

żeruje światowa lichwa, a w sa-

Muszę jednak pochylić się nad

sce w Polkowicach i w Chocianowie

wiemy tam gdzie było rżysko (Polkowice) stoi Aqua Park,

mej Polsce postkomniści i trans-

wyrafinowaną

gru-

próbuje się wykorzystać politycznie i

Hotel i Tesco. Dla przypomnienia na tych działkach zarobili

formatorzy z Okrągłego Stołu.

py Stańczyszyna i pokazać, że

marketingowo poprzez PCK okłamu-

tylko ludzie Stańczyszyna. Tak właśnie stajemy się kolonią

Podobno w PdMP są ludzie inteli-

warto

stać po tej drugiej stro-

jąc ludzi dając im tylko tzw. martwą

i tanią siłą roboczą Europy i Świata. Jesteśmy też niewolni-

gentni. Twierdzą tak sami o sobie

nie barykady. Nie warto brudzić

rybę – bo wędkę mają ludzie z PdMP.

kami darmozjadów, którzy patologię samorządową tworzą

członkowie tego stowarzyszenia.

swojej

GUS

wszędzie tam, gdzie prawo gra w te same karty, co władza.

Podobno Emilian Stańczyszyn

okrutnymi danymi. Aż

czy

duszy

propagandą

stańczyszynizmen,

opłaconym

dostarczycielem

chwytnych

działania

bezlitośnie

bombarduje

nas

13,2%
gospodarstw domowych żyje poniżej
ustawowej
granicy
ubóstwa (542-426 zł).

harenzizmem.

jest człowiekiem przyzwoitym,

Przejdźmy jednak dalej moi czytel-

który nigdy nie łże. Podobno

nicy i zaserwujmy rządzącej elicie

jesteśmy gminą odnoszącą suk-

statystykę - ku głębszej refleksji,

cesy, a cały kraj nam zazdrości.

nie tyle surową co sprawiedliwą

Podobno

ocenę tak zwanej polsko-polko-

budżet miasta, który jest 10 razy

wickiej

ustrojowej

większy, niż budżet innych gmin.

ostatniego 24-o lecia. Jej autor,

„Podobno” czyni niestety bardzo

wybitny ekonomista profesor Wi-

istotną różnicę. Bo i owszem je-

told Kieżun stwierdził: „ Polska po-

24% obywateli nie ma kanalizacji, łazienki i bieżącej
wody. Ponad 8% nie ma elektrycz-

steśmy prawdopodobnie potęgą,

ności. 25% mieszka w przepełnio-

dobnie jak Afryka została poddana

ale tylko na tle ubogiej Polski.

rekolonizacji…” . Czyli ni mniej ni

A prawda o Polsce jest taka:

więcej tylko zwyczajnie oszukana

30% Polaków pracuje na umo-

i okradziona. Stwierdzenia, któ-

wach śmieciowych . Emigracja

re dotyczą całej Polski, pasują jak

ludzi młodych z wykształceniem

Tak jak pisałem już wyżej 34% pol-

ulał do Polkowic. Ale o tym akurat

średnim i wyższym to 1,5 mln

skich dzieci żyje w skrajnym ubóstwie.

to ludzie choć trochę interesujący

osób. Mimo ,że pod względem

Aby pokazać Państwu paradoks, warto

się życiem społeczno-politycznym

posiadania

natural-

wspomnieć, że zasiłki i pomoc rodzi-

swojego miasta wiedzą nie od dziś.

nych plasujemy się na czołowym

nie plasuje nasz kraj na samym końcu

Tylko tak dla przypomnienia nad-

miejscu w Europie, to mamy jed-

europejskiej stawki. Nawet wysokość

mienię, że patologia samorządowa

ne z najwyższych cen prądu, gazu,

naszej średniej płacy (3,6 tys.zł) plasu-

w Polkowicach, to system „ro-

ogrzewania i kosztów utrzymania

je nas prawie na końcu listy, przed Ru-

dziny na swoim”. Dobrze, że tuż

mieszkania a Polska Energetyka

munią i Bułgarią. Dwa miliony rodzin,

po zmianach zamknięto Emiliana

jest unijnym chłopcem do bicia.

w których pracują oboje rodzice, nie

Stańczyszyna za kratami na pięć

Jesteśmy

jeżeli

jest w stanie samodzielnie się utrzy-

miesięcy…bo utwierdziło nas to w

chodzi o korupcję. Nie jest dla

mać i opłacić wszystkich rachunków.

tym, jak ogromny jest to problem.

nas pociechą, że przed nami

To nie koniec moi mili, bo pewnie nie

Otwórzcie drzwi Polkowiczanie do

uplasowały się takie kraje jak:

wie o tym również ELITA, że ok. 10

transformacji

świetnie

wydajemy

surowców

w

czołówce

W naszym kraju, z którego tak dumny
jest nasz premier, blisko

nych mieszkaniach a aż 35%
brakuje środków
na
ogrzewanie
mieszkania zimą.

PMdP i ich gazetka, to taki sam heros, jak amerykański system masowych kłamstw, ale to nie na mnie wypróbowują swoją patologiczną propagandę, tylko na swoich znajomych, którzy ich wybrali – a to już perfidia.

Wybierzmy przyszłość
o jakiej marzymy! „Przyszłość” Polacy wybierali już kilka razy - także głosując na – wiadomo kogo.
Za każdym jednak razem otrzymywa-

liśmy korupcję, bezkarność,
kłamstwa,
manipulację,
nakarmienie pasożytniczych sieci powiązań i niesprawność
kluczowych ogniw państwa.

Po 24 latach władzy ludzi z układu PdMP, którzy dźwigają odpowiedzialność poprzez sprawowanie władzy, ktoś musi prosto w oczy powiedzieć, że dalsze sprawowanie władzy wymaga
absolutnej czystości intencji!!! Ale to akurat trzeba było im powiedzieć znacznie wcześniej i może
wtedy były burmistrz Polkowic nie siedziałby
pięć miesięcy w areszcie a Wolna Prasa Polkowic pisałaby tylko o wydarzeniach społecznych.

Ratujmy nasz kraj, bo pasożyty
przyssały się bardzo mocno i piją
zachłannie naszą krew , nasze
szczęście.

Bazyl
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Osoba wybrana na radnego nie może
wykonywać pracy w ramach stosunku
pracy w urzędzie gminy, w której
uzyskała mandat, oraz wykonywać
funkcji kierownika lub jego zastępcy w
jednostce organizacyjnej tej gminy

Z radnym Gminy nie może być nawiązywany stosunek pracy w urzędzie gminy, w
której radny uzyskał

mandat

Krzysztof Kamil Budzeń, Sławomir Tomczak, Piotr Budzeń

Bezprawie w Polkowicach
Przykład bezprawnych postępowań, braku przestrzegania prawa w zakresie diet i

będąc radnym gminy Polkowice dodatkowo jest Dyrektorem od GO w ZGZM.

Uchwał Zgromadzenia ZGZM oraz Zarządzeń ZGZM w Polkowicach, zapisów w
Statucie ZGZM w Polkowicach, co potwierdziły Organy Nadzoru Wojewody i sam

Zgodnie z art. 24b. 1 Osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pra-

Wojewoda oraz WSA ( Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, a także Mi-

cy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat, oraz wy-

nisterstwo Administracji i Cyfryzacji nadzorujące działalność Jednostek samorządu

konywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej tej gmi-

terytorialnego reprezentowanego przez Emiliana Stańczyszyna - Przewodniczącego

ny. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowiązana jest złożyć

ZGZM w Polkowicach i Przewodniczącego Rady Gminy Polkowice , Marka Tramś

wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wybo-

- Starostę

Powiatu Polkowickiego, Przewodniczącego Powiatów Polskich, Wice-

rów przez właściwy organ wyborczy. 2. Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje

przewodniczącego ZGZM w Polkowicach, Wiesława Wabika - Burmistrza Polkowic

urlop bezpłatny na okres sprawowania mandatu oraz 3 miesięcy po jego wygaśnięciu.

i Członka Zarządu ZGZM w Polkowicach na podwójnym etacie w ZGZM, Roma-

W art. 24d czytamy: Wójt, burmistrz, prezydent miasta nie może powierzyć radnemu gmi-

na Kowalskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów, to tylko wierzchołek góry

ny, w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

lodowej patologii Polkowic, Chocianowa, a nawet całego powiatu Polkowickiego.
A.Bloch takie umowy miał z AQuaPark Polkowice, jednostką podległą Gminie Polkowi-

W/w osoby oraz niektórzy Radni Gminy Polkowic i Chocianowa powinni stracić mandaty zaufania społecznego,
albowiem łamią obowiązujące w Polsce przepisy prawa.
W myśl USTAWYz dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym art. 24a. 1. Z radnym Gminy nie może być nawiązywany stosunek pracy w urzędzie gminy, w której radny uzyskał mandat. 2. Radny nie może pełnić funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy.
Emilian Stańczyszyn, Arkadiusz Bloch są radnymi gminy Polkowice i pracują
w ZGZM w Polkowicach. E. Stańczyszyn jest Przewodniczącym ZGZM, czyli pełni funkcję kierownika jednostki samorządu terytorialnego w myśl ustawy zwanego ZGZM w Polkowicach, który to Związek wykonuje zlecone, przekazane zadania przez Gminę Polkowice i jest finansowane przez Gminę Polkowice a A.Bloch

ce.

Art. 24e. 1. Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandate. Zgodnie z art.

23a. ust. 1. 2. Radni nie mogą powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi
dodatkowymi zajęciami bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek

lub wspólnie z innymi osobami. Art. 24f. 1. Radni nie mogą prowadzić działalności
gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działal-

nością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Art. 25b. Mandatu radnego gminy nie można łączyć z: 1) mandatem po-

sła

lub

dy;

3)

senatora;

2)

członkostwem

wykonywaniem
w

organie

funkcji

innej

wojewody

jednostki

lub

samorządu

wicewojewoterytorialnego.

Art. 27. Funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz ich zastępców nie można
łączyć z: 1) funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie; 2) członkostwem w organach

Wolna

Prasa Chocianowa

7. Radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego.
Mandatu
radnego
powiatu
nie
można łączyć z: mandatem posła lub senatora;
wykonywaniem
funkcji
wojewody lub wicewojewody; członkostwem w
organie innej jednostki samorządu terytorialnego.
Art. 23. 1. Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w starostwie powiatowym
powiatu, w którym radny uzyskał mandat.2.
Radny nie może pełnić funkcji kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej oraz jego
zastępcy.3. Przepis ust. 1 nie dotyczy radnych
wybranych do zarządu, z którymi stosunek pracy nawiązywany jest na podstawie wyboru.4.
Nawiązanie przez radnego stosunku pracy, o
którym mowa w ust. 1 i 2, jest równoznaczne ze
zrzeczeniem się mandatu.5. Zarząd powiatu lub
starosta nie może powierzyć radnemu powiatu,
w którym radny uzyskał mandat, wykonywania
pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Art. 25a. 1. Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn
mogących podważyć zaufanie wyborców do
wykonywania mandatu zgodnie z art. 20 ust. 1.
2. Radni nie mogą powoływać się na swój mandat
w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami
bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na
własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.
Art. 26. 1. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.2. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący,
wicestarosta i pozostali członkowie.2a. Członkiem zarządu powiatu nie może być osoba,
która nie jest obywatelem polskim.3. Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć
z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem
w administracji rządowej, a także z mandatem
innych jednostek samorządu tery- nie z tytułu tych samych obowiązków. posła i senatora.4. Do zarządu i członków zatorialnego, w tym w gminie, w której Zgodnie z art. 27 ustawy o samo- rządu stosuje się odpowiednio art. 21 ust. 7.
jest wójtem lub zastępcą wójta; 3) za- rządzie gminnym: Funkcji wójta, Art. 34. 1. Starosta organizuje pracę zatrudnieniem w administracji rządo- burmistrza, prezydenta miasta oraz ich rządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiawej; 4) mandatem posła lub senatora. zastępców nie można łączyć z: 1) funkcją
tu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
Art. 28. Do wójta i jego za- wójta lub jego zastępcy w innej gminie; 2)
członkostwem w organach jednostek sa- Art. 35. 1. Organizację i zasady funkcjostępców
stosuje
się
odpowiedmorządu terytorialnego, w tym w gminie, nowania starostwa powiatowego określa renio
przepis
art.
24e
ust.
1. w której jest wójtem lub zastępcą wójta. gulamin organizacyjny uchwalony przez
Art. 33. 1. Wójt, burmistrz,preradę powiatu na wniosek zarządu powiatu.
zydent miasta wykonuje zadania przy Związek Gmin Zagłębia Miedziowego 2. Starosta jest kierownikiem starostwa popomocy urzędu gminy. 2. Organizację jest związkiem międzygminnym i działa wiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym
na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 pracowników starostwa i kierowników jednoi zasady funkcjonowania urzędu gmir. o samorządzie gminnym oraz Statutu stek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchny określa regulamin organizacyjny,
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. nikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
nadany przez wójta w drodze zarządzenia. 3. Kierownikiem urzędu jest wójt, Związek został zarejestrowany w Reburmistrz, prezydent miasta. 4. Wójt, jestrze związków międzygminnych w
burmistrz, prezydent miasta może po- dniu 8 czerwca 1994 r. pod pozycją 121.
wierzyć

prowadzenie

określonych

spraw gminy w swoim imieniu zastępcy
wójta lub sekretarzowi gminy. 5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym

Art. 21. 1. Radny obowiązazwierzchnika służbowego w stosunku ny jest kierować się dobrem wspóldo pracowników urzędu oraz kierowni- noty
samorządowej
powiatu.
ków gminnych jednostek organizacyj- (…) Dieta nie przysługuje radnemu pełnych. 6. Status prawny pracowników sa- niącemu odpłatnie funkcję członka zarząmorządowych określa odrębna ustawa. du w powiecie, w którym uzyskał mandat.
5. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciąWiesław Wabik - Burmistrz Polko- gu miesiąca łącznie półtorakrotności
wic zlamał prawo, albowiem zasiada kwoty bazowej określonej w ustawie
w Zarządzie ZGZM w Polkowicach budżetowej dla osób zajmujących kiejako etatowy członek zarządu, za co rownicze stanowiska państwowe na
otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie podstawie przepisów ustawy z dnia 23
grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynaod gminy Polkowice. Gmina wpłagrodzeń w państwowej sferze budżeca składki do ZGZM w Polkowicach. towej oraz o zmianie niektórych ustaw
Podważa w ten sposób nie tylko za- (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431 i Nr
ufanie wyborców, ale łamie prawo 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456).
pobierając podwójne wynagrodze-
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Marek Tramś jest Radnym Powiatu Polkowickiego i Starostą Polkowickim, Przewodniczącym Powiatów Polskich oraz jednocześnie Wiceprzewodniczącym ZGZM
w Polkowicach. Do tej pory otrzymywał
bezprawnie wynagrodzenie za zasiadanie w
Zarządzie i pobierał z tego tytułu bezprawne diety o czym orzekły organy Wojewody,
WSA (Wojewódzki Sąd Administracyjny)
we Wrocławiu i Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji. Nie tylko nielegalnie pobieral
diety, ale też nielegalnie zasiada w ZGZM.
Zabrania mu tego ustawa o samorządzie powiatowym a dokładnie wspomniane wyżej
przeze mnie artykuły takie jak art. 21.1, art.
21.3,art.25a.1 i art. 25a.2, art. 26.3,art. 35.2
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego jest
związkiem międzygminnym i działa na
podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym i w myśl obowiązującego prawa jest organem jednostki samorządu terytorialnego.Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać
darowizn mogących podważyć zaufanie
wyborców do wykonywania mandatu zgodnie z art. 20 ust. 1. Art 26.3. Członkostwa
w zarządzie powiatu nie można łączyć z
członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem
w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora.4. Do zarządu i członków zarządu stosuje się odpowiednio art. 21
ust. 7. Ponadto w myśl art 34 i 35 ustawy
Nasz Radny powiatowy jest Starostą i jest
zwierzchnikiem, kierownikiem Starostwa.
Oprócz tego peniąc funkcję Wiceprzewodniczącego ZGZM w Polkowicach jest również zwierzchnikiem pracowników ZGZM
pod nieobecność Przewodniczącego ZGZM
zgodnie ze statutem ZGZM w Polkowicach.
Reasumując. Emilian Stańczyszyn, Marek
Tramś i Wiesław Wabik ewidentnie łamią
prawo.Udało się wygrać z nimi batalię o nielegalnie pobierane diety, podjęte niezgodnie
z prawem zapisy w Statucie ZGZM w Polkowicach oraz podjęte bezprawnie Uchwały
Zgromadzenia i Uchwały Zarządu ZGZM w
Polkowicach. Nieprawidłowości wskazujących na łamanie prawa przez nich jest wiele. Przykładem kolejnym jest bezprawne
zasiadanie przez nich w strukturach ZGZM
oraz nielegalnie pobierane wynagrodzenie
przez Burmistrza Polkowic Wiesława Wabik, który został zatrudniony w zarządzie
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ZGZM na 1/2etatu otrzymując dodatkowe wynagrodzenie za czynności,
które pełni jako burmistrz Polkowic.
Zapisy Statutu ZGZM dotyczące rozliczeń majątkowych nie są ujęte w Statucie Związku, co łamie przepis prawa
o ustanowieniu Związku albowiem:
Rozdział 7 Związki i porozumienia
międzygminne

RATUNKU
POLICJA

Art. 64. 1. W celu wspólnego wy-

konywania zadań publicznych gminy
mogą tworzyć związki międzygminne.
2. Uchwały o utworzeniu związku podejmują rady zainteresowanych gmin.
3. Prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek
z dniem ogłoszenia statutu związku. 4.
Obowiązek utworzenia związku może
być nałożony tylko w drodze ustawy,
któ- ra określa zadania związku i tryb
zatwierdzenia jego statutu. 5. Do związków międzygminnych stosuje się odpowiednio art. 8 ust. 2–5 i art. 39 ust. 4

Art. 67. 1. Utworzenie związku wy-

maga przyjęcia jego statutu przez rady
zainteresowanych gmin bezwzględną większością głosów ustawowego
składu rady gminy. 2. Statut związku
powinien określać: nazwę i siedzibę
związku; uczestników i czas trwania
związku; zadania związku; organy
związku, ich strukturę, zakres i tryb
działania; zasady korzystania z obiektów i urządzeń związku; zasady udziału w kosztach wspólnej działalności,
zyskach i pokrywania strat związku;
zasady przystępowania i występowania
członków oraz zasady rozliczeń majątkowych; zasady likwidacji związku;
inne zasady określające współdziałanie.
3. Zmiana statutu następuje w trybie
przewidzianym dla jego ustanowienia.
W Statucie ZGZM brak punktu 7, czego wprost wymaga ustawa
o
samorządzie
gminnym.
Brak w ustawie utworzenia etatów
dla Przewodniczącego i Członków
Zarządu. Rozwinięto zapis Statutu
ponad to, czego wymaga ustawa. Pobierają wynagrodzenia i są na etacie,
czego po pierwsze nie wolno czynić, a
po drugie są przyjęli na siebie te same
obowiązki, które pełnią jako burmistrzowie i radni. Tak jest w przypadku
E. Stańczyszyna i Wiesława Wabika.
Butność i zarozumialstwo a przede
wszystkim układy polityczne pozwalają im myśleć i wierzyć, że są ponad
prawem i że nie dosięgnie ich ręka
sprawiedliwości. Jak widać znajomości z Grzegorzem Schetyną nie są
wystarczające, aby przeskoczyć wymuszenie na nich zmiany prawa w
zakresie nielegalnie pobieranych diet
i zmiany Statutu ZGZM w Polkowicach, co nakazał wojewoda i Sąd Administracyjny we Wrocławiu oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
Jacek Protasiewicz i Donald Tusk dążą
do unormowania sytuacji na terenie
całego Zagłębia Miedziowego. Mamy
nadzieję, że im się to uda i pozbawią powyższych panów funkcji, które pełnią
niezgodnie z prawem. PIS jest za słaby,
aby walczyć w obronie przestrzegania
prawa w Polsce wchodząc w tym rejonie w układy i zależności polityczne z
obawy o własne stołki. Tylko nieliczni,
jak my: Krzysztof Kamil Budzeń, Sła-

womir Tomczak i Piotr
Budzeń potrafią walczyć jako Wolne Państwo, Wolne Polkowice
i Wolny Chocianów z tą
patologią i bezprawiem.
Tylko My, na dzień dzisiejszy, dajemy 100%
gwarancję uczciwości,
rzetelności i profesjonalizmu.
Opieramy
swoje działania na zasadach współżycia społecznego. Walczymy z
patologią i bezprawiem.
Jesteśmy przekonani,
że Mieszkańcy całego
Powiatu Polkowickiego
uwierzą w możliwość
budowy lepszego jutra
dla wszystkich mieszkanców powiatu (nie
tylko dla wybranych).
Aby zapanowała prawEmilian
da i uczciwość oraz
Stańczyszyn
rozwój
inwestycyjny
powiatu ludzie obecnie sprawujący władzę Wiesław Wabik
w Polkowicach muszą
odejść. Bez tego nie Marek Tramś
zrobimy kroku naprzód.

Dnia 14.03.2014 roku Funkcjonariusze z Komisariatu
Policji w Chocianowie dokonali przeszukania prywatnego
mieszkania w Chocianowie
oraz zatrzymania komputerów bez poprzedniego powiadomienia właścicieli. W
trakcie przeszukania mieszkania Funkcjonariusze Policji nie byli umundurowani,
nie okazali legitymacji, nakazu przeszukania i zabrania
mienia, nie przedstawili się
z imienia i nazwiska, nie podali powodu przeszukania i
konfiskaty mienia. Funkcjonariusze przekroczyli swoje
uprawnienia i złamali procedury dotyczące przeszukania
mieszkania i zabezpieczenia
komputerów. Komputery nie
zostały zabezpieczone plombami. Nie zabezpieczono portów USB. Komputery zostały zapakowane do czarnych
worków i „zaplombowane”
kartkami papieru. Wyżej wymienione czynniki podnoszą
wyraźny niepokój w kwestii
zasadności podjętych przez
Policjantów działań w dniu
14.03.2014r. i bezpodstawnego dostępu do informacji
zawartych na dyskach oraz
nasuwają wątpliwości co do
przejrzystości postępowania
Policji. Rodzą się podejrzenia w kwestii mataczenia
co do procedur obowiązujących Policję w sytuacji
przeszukania mieszkania i
dokonania konfiskaty mienia.
A mówi się, że Policja ma
strzec obywateli i ich mienia...
red.

Wesołych Świąt
Wielkanocnych
Dawidkowi i Kamilowi
życzy TATA

RODZINA NA SWOIM
PDmP

Wolna

Prasa Chocianowa
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ZNÓW KOWALSKI !!!
Wypadek śmiertekny pasażera spowodowany przez Wojciecha. K (prawd.
rodzina R.Kowalskiego). Kierowca
jechał pod wpływem alkoholu (3 promile). Ta sytuacja powina być dla nas
przestrogą, aby nigdy, nie siadać po
wypiciu alkoholu za „kółkiem”. Działania prokuratury w tej sprawie muszą
być bezwzględne a zarzuty postawione
przez prokuratora powinny skupić się
na najwyższym wymiarze kary. Wymiar sprawiedliwości powinien z pełną
determinacją zwalczać patologię, tym
bardziej członków rad i sprawujących
wysokie stanowiska w administracji
państwowej. Przykład przestrzegania
prawa musi iść z góry, przede wszystkim jako wzór do naśladowania.
K.K.B.

RADNA KINDRA
I JEJ CÓRKI

Nasza radna z klubu „Jedność” wciąż zadziwia nas dbałością o przyszłość swoich córek. Po krótkim epizodzie Karoliny Kindry w CHOK (która była w ciąży,
kiedy została zatrudniona), kolejna córka dostała pracę w jednostce samorządowej naszej gminy. Asystent rodziny
w OPS w Chocianowie, to bardzo dobra
fucha dla tak doświadczonej kobiety, jak
ona. A co na to Grażyna Kindra?:
”Wszyscy chcą pracować..”
Brawo pani radna!!! Nominuję panią do
orderu „Nepotki Roku”.
Bazyl

A ZA 2 LATA BĘDZIE MI
LATAĆ...
Już tylko dwa lata dzielą naszego dzielnego górnika i radnego Leszka Filipiaka
od upragnionej emerytury. Gdy zapytałem : „Leszek a co ty będziesz na tej
emeryturze robił?”, nasz sesyjny komediant powiedział: „Będę zbierał bobki
psie w parku”.Dobry jest ten nasz Leszek i chyba ma rację; tylko do bobków
psich się nadaję.
Bazyl

ZOFIA SKAWIŃSKA

Pani radna Zofia ze wsi Trzebnice na jednej z
ostatnich sesji rady miejskiej oznajmiła publicznie, że wypisuje się - jak zrozumieliśmy - z „patologicznego” klubu radnych „Jedność”, ponieważ
grupa ta dba tylko o swoje interesy. Gratulujemy
pani radnej odwagi w podjęciu tak trudnej decyzji
i życzymy sukcesu w nadchodzących wyborach
samorządowych, ponieważ doszły do nas informacje, że pani radna Skawińska zamierza powalczyć w tegorocznych wyborach o fotel burmistrza
Chocianowa.
Ma pani GŁOS Bazyla: hau,hau...
Bazyl

„GWÓŹDŹ” DO KOMPUTERA

TECHNOLOG WODY

Podinspektor Zdzisław Gwóźdź od 9 kwietnia tego
roku nie jest już Komendantem Komisariatu Policji
w Chocianowie. Prawdopodobnie dzięki skutecznej interwencji „komputerowej” otrzymał awans i
przejmie obowiązki zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Śląskiej. Do czasu rozstrzygnięcia „konkursu” na nowego Komendanta w
Chocianowie obowiązki będzie pełniła wciąż urocza podkomisarz Edyta Schab kierownik wydziału
prewencji. Pamiętajcie: chcecie szybki awans, to
zgłoście się do OPOZYCJI Chocianowa.
Bazyl

Czy technolog wody Ryszard Bartosz
wpadł we własne sidła i dlatego wiernie
służy mości Kowalskiemu? Zapewne TAK,
bo my wiemy, że Rysiu jest jedynym żywicielem rodziny. Gdyby stracił pracę w Polkowicach mógłby wtedy szybko sięgnąć
dna egzystencjalnego (jak Bazyl). Czy jego
działania można uznać za moralne, w sytuacji gdy dzięki niemu wiele osób zostaje
skrzywdzonych? Aqua Park gdzie pracuje
Rysiu jest w łapach polkowickiej władzy a
to mówi wiele..
Bazyl

CZY HALINA PLUTA BĘDZIE OD WRZEŚNIA
DALEJ DYREKTOREM ?
Rada pedagogiczna Gimnazjum w Chocianowie już
wypowiedziała się w tym temacie i nie chce dłużej współpracować z panią Haliną jako dyrektorką.
Bazyl jest bezstronny. Niemniej uważam, że taki
polityk, jak pani Halina Pluta powinna zakończyć
swoją karierę i nie szpecić swoją osobą opini publicznej Chocianowa. Niestety nie byłoby wskazane również, aby stanowisko po pani Halinie objął
polityczny konkurent R. Kowalskiego w ostatnich
wyborach, a tak może się zdarzyć. Dochodzą do
nas informacje, że duże parcie na stołek pani Pluty ma Jacuś Zborowski. BOŻE CHROŃ NASZĄ
OŚWIATĘ - BO NADCHODZI CIEMNNOŚĆ!!!
Bazyl

UWAGA !!!
W NASTĘPNYM NUMERZE :
1.”Od wypadku do nielegalnie pobieranej diety radnego”- (historia znanej
presony naszego miasta).
2.”Spóldzielnia i Kozerski”- (historia
człowieka przywiezionego w teczce)
3.”Jacek Zborowski”- (dzieła zebrane)
4.”Czekajłów portret zbiorowy”- (historia i teraźniejszość)
5.”Portet Norberta Piotrowskiego”(kim jest i dokąd zmierza)
CZYTAJ WOLNĄ PRASĘ

