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oświadczenia majątkowe 
elity chocianowa

Nowe zadania 
Gminy na 2012 

rok
 Z ostatnich dziesięciu 
lat rok 2012 będzie 
dla Gminy Chocianów 
najcięższym rokiem. 
Nowe zadania dla 
samorządów mogą 
powalić na kolana 
„Goliata” Chocianowa. 
Czy Burmistrz Chocia-
nowa i jego urzędnicy 
zdają sobie z tego 
sprawę…?
                       czytaj.str.4

“Sekta“ z Lubi-
na okiem 

Bazyla
Nowa „sekta” 
apostołów czasów 
ostatecznych zaczęła 
działać na terenie Lu-
bina, Polkowic i Cho-
cianowa. Przerażone 
tym faktem władze 
Kościoła skierowały 
do wszystkich para-
fii naszego regionu 
list ostrzegający 
przed działalnością 
„apostołów”.     
                       czytaj str.5

Punk Rock 
Chata 

(21.01.2012r.) 
21 stycznia tego roku, 
dzięki inicjatywie mie-
jscowych muzyków 
sceny alternatywnej, 
gościliśmy w skrom-
nych, kulturalnych 
progach naszego 
miasta, czołowy i 
legendarny już zespół  
Zielone Żabki.  
                  czytaj str.12

Dręczysz 
zwierzęta - 
kara cię nie 

ominie
Właściciele psów nie 
mogą już trzymać 
czworonogów przez 
cały czas na łańcuchu. 
Ustawa wskazuje na-
wet wprost, że długość 
łańcucha nie może być 
krótsza niż 3 metry.                                  
             

czytaj str.6

   XX WOŚP i 
absurdy

8 stycznia 2012 roku 
po raz XX w całej 
Polsce zagrała Wielka 
Orkiestra Świątecznej 
Pomocy.                              

czytaj str.11

 NIE DLA ACTA
ACTA to projekt wymierzo-
ny w piractwo. Pod koniec 
zeszłego roku (za polskiej pre-
zydencji) przyjęła go Komisja 
Europejska. Polska podpisała 
ten projekt 26 stycznia. Intern-
auci boją się, że nowe prawo 
pozwoli na szpiegowanie ich 
w internecie, arbitralne blo-
kowanie stron - podobnie jak 
proponowały amerykańskie 
ustawy SOPA i PIPA, przeciwko 
którym w zeszłym tygod-
niu przez dobę strajkowała 
anglojęzyczna Wikipedia.
Atak i apel hakerów mobili-
zuje wirtualną społeczność. 
„Nie dla ACTA“. „Dawniej 
straszyli nas teczkami, a teraz 
ACTA-mi“. „Chcemy wolności 
w internecie“. „Komentarz 
zablokowany przez ACTA“.
„Strona ocenzurowana przez 
ACTA“ - linki, komentarze i 
apele biegną od jednego 
użytkownika Facebooka do 
drugiego. 1 000 000 osób 
deklaruje poparcie dla manife-
stacji pod Kancelarią Premi-
era. Jak grzyby po deszczu 
wyrastają strony gromadzące 
przeciwników ustawy: jedna 
ma już ponad 100 tys. zwolen-
ników, inna 90 tys.Kolejne po 
kilkadziesiąt tysięcy.
WOLNA PRASA CHOCIANOWA

PRZECIW ACTA
                          czytaj str.3

           
WALKA Z WIATRAKAMI

Farmy wiatrowe to od niedaw-
na zmartwychwstały problem, 
który w sposób drastyczny 
dotknął wieś Trzebnice, dzieląc 
ją na dwie części: zwolenni-
ków widzących w tym swoje 
korzyści i przeciwników.

  czytaj str.7
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ANONIMOWI
 WOLNOŚĆ PODSTAWOWYM PRAWEM 

CZŁOWIEKA
Ambasador Polski w Japonii 

Jadwiga Rodowicz podpisała 

w czwartek w siedzibie MSZ 

Japonii umowę ACTA o zapo-

bieganiu handlu podróbkami. 

Jak poinformował radca pra-

sowy ambasady RP w Tokio 

Radosław Tyszkiewicz, doku-

ment podpisali też ambasado-

rowie pozostałych państw UE 

z wyjątkiem Cypru, Estonii, 

Słowacji, Niemiec i Holandii. 

Dwa ostatnie państwa opóźni-

ły moment podpisania z powo-

dów proceduralnych i uczynią 

to w terminie późniejszym.

„Ludzie policzą się, zo-

baczą, że jest ich wielu, 

że władza nic im zrobić 

nie może, że rząd to ob-

ciach a Tusk i jego ekipa 

jest przeciw wolności- i 

to będzie przyczyną ko-

lejnych coraz większych 

demonstracji”.

            R. Czarnecki

„TACA” KOŚCIOŁA
Czy w Polsce„taca tacy-

”równa ? Zobacz to sam..Jak 
utrzymać się z wiary?

                   czytaj str. 8

„BEZ BARIER”
Pierwszy darmowy SYL-

WESTER w Chocianowie. 
Piotrowski, Hrynczyszyn i 
Dyko pokazali ,że można.
                   czytaj str. 10

RAPORT NIK
Głośne zapowiedzi „promocyjne” mówiące ,że NIK 
wychwyci jakieś nieścisłości w pracy UMiG za cza-
sów F.Skibickiego - to już tylko propagandowy MIT.

                                                               czytaj str. 4

BIAŁORUSKA AGENTKA „ZWIERZAK“ 
Z TAJNĄ MISJĄ W CHOCIANOWIE

OCENZUROWANO !!!

 czytaj str. 8

 czytaj str.14
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Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce nowy numer Wolnej 
Prasy Chocianowa. Gorąco zapraszamy do 
lektury. Tylko z uwagi na słabe zainteresowa-
nie drukowanym wydaniem gazety,dostępna 
jest ona tylko w formacie PDF.  Zachęcamy 
do przedstawiania własnych pomysłów na 
tematy artykułów. Serdeczne podziękowania 
kierujemy do wszystkich osób, które przy-
czyniły się do publikacji niniejszego nume-
ru, w formie merytorycznej jak i finansowej. 

Wolnej Prasy  Chocianowa.
Nasza gazeta jest kwartalnikiem, ale tak na-
prawdę tylko od Państwa zależy jej często-
tliwość wydawania. Zapraszamy wszystkich 
chętnych do współpracy, liczymy przede 
wszystkim na młodych ludzi, którzy chcą 
spróbować swoich sił na polu dziennikarskim.

Redaktor Naczelny
Sławomir Tomczak

OD REDAKCJI

WYDAWCA I REDAKCJA
Sławomir Tomczak

ul.II Armii Wojska Polskiego 64
59 - 140 CHOCIANÓW

Tel. 728-292-809
e-mail: syriusz39@o2.pl

www.wolnychocianow.com

REDAKTOR NACZELNY
Sławomir Tomczak 

728-292-809
PROJEKT  SKŁAD  ŁAMANIE

Sławomir Tomczak
REKLAMY I OGŁOSZENIA

728-292-809

                        WSPÓŁPRACA   
Beata Dyko
Piotr Budzeń

Bazyl
i INNI

  Wydawnictwo Bezpłatne
Nakład tylko PDF

Ż Y C Z E N I A  WA L E N T Y N K O W E

„(...) miłość współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wie-
rzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma i nigdy nie 

ustaje”
 (por. 1 Kor 13, 6-8)

Z okazji zbliżającego się dnia św. Walentego życzymy wszystkim czytelnikom

 prawdziwej, niezachwianej Miłości
Miłości, która nie wie, co to gniew

Miłości, która nie zazdrości
 i nie szuka poklasku 

Miłości aż do ogołocenia samego siebie

„(...) Miłość otwiera na drugiego człowieka, stając się tym samym podstawą ludzkich relacji. 
Uzdalnia do przekraczania bariery własnych słabości i uprzedzeń. Oczyszcza pamięć, uczy 
nowych dróg, otwiera perspektywę prawdziwego pojednania, którego istotnym owocem jest 
wspólne dawanie świadectwa Ewangelii, tak bardzo potrzebnego współczesnemu światu.”

błogosławiony Jan  Paweł II

7 2 8 - 2 9 2 - 8 0 9
e - m a i l :  s y r i u s z 3 9 @ o 2 . p l

10 lutego 2012 roku o godz.18.30 
w ChOK-u odbędzie się

Gala Musicalu i Operetki

Soliści wykonają takie utwory, takie jak: 
Wielka sława to żart, Usta milczą, dusza 

śpiewa,
Brunetki, blondynki, W rytm walczyka, Wie-
deńska krew.Przetańczyć całą noc; Maria; To 

świt, to zmrok; New York, New York.

Sredecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału w tym niezwykłym koncercie.

Cena biletu: 5zł (osoba dorosła) / 3zł 
(dzieci i młodzież).
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ANONIMOWI- WOLNOŚĆ PODSTAWOWYM PRAWEM CZŁOWIEKA

Masowe demonstracje (w Krako-
wie 15 tysięcy!) w wielu miastach 
świadczą o jednym, że podpisanie 
ACTA było jakby gwoździem 
do trumny tego rządu i PO. 
Młodzież po takiej akcji nie 
zaufa już nigdy Platformie 
Obywatelskiej. Ta sama mło-
dzież, która kiedyś utorowała 
PO drogę do władzy a później 
ją przy tej władzy utrzymała. 
Młodzież polska wyraża swoje 
niezadowolenie w różny sposób: 
demonstracje, protesty w inter-
necie czy zbiera głosy poparcia, 
jak również identyfikuje się z 
grupą Anonymous, zaangażo-
wanymi rewolucjonistami na 
miarę XXI wieku. Czy będzie 
to kolejna „wiosna ludów”, do 
jakiej doszło po serii demon-
stracji w krajach arabskich?

Z O B A C Z Y M Y

”Ludzie policzą się, zobaczą, 
że jest ich wielu, że władza nic 

im zrobić nie może, że rząd 
to obciach a Tusk i jego ekipa 
jest przeciw wolności- i to bę-
dzie przyczyną kolejnych co-
raz większych demonstracji”.

„To może być domino: manife-
stacje uruchamiają kolejne mani-
festacje, poszczególne miasta nie 
chcą  być gorsze od innych, zaczy-
nają nawet rywalizować na ilość 
demonstrantów, a manifestantów 
dodatkowo nakręca chamska 
propaganda prorządowa sporej 
części mediów” pisze Czarnecki.

„To realny scenariusz. Napraw-
dę Polska może się zmienić i 
to teraz na naszych oczach”.

To samo,co stało się z podpisaniem 
ACTA, zdaniem Palikota, nie ma-
jąc żadnych korzyści, wysłaliśmy 
jako jedni z pierwszych żołnierzy 
do Iraku a potem do Afganistanu!.
Grupa haktywistów Anonymous 
przygotowuje odwet za podpisa-
nie przez Polskę porozumienia 
ACTA. 

„Wasz rząd myśli, że może 
wyłączyć internet. Pora, aby-
ście wyłączyli swój rząd”
-napisali anonimowi na swo-
im koncie w serwisie Twitter.
Mało tego, w poniedziałek w nocy 
(23.01.2012) Anonymous umie-
ścił w internecie materiał wideo, 

zwracając się do rządu ze słowami: 
„Polski rządzie, jesteśmy od 
was potężniejsi” oraz „jeśli nie 
zmienicie zdania, wszyscy je-
steście skończeni”- ostrzegali 
polityków, zapowiadając ujaw-
nienie „ważnych dokumentów”, 
w posiadanie których mieli 
wejść podczas kolejnych ataków.
Nadeszły czasy, które zioną nie-
nawiścią. Stajemy się powoli 
marionetkami osób będących 
przy władzy. W każdym zakątku 
świata, w większej lub mniej-
szej miejscowości, rodzi się me-
dialna niewola wywołana przez 
„koalicję manipulantów”. Nasza 
„wolność” zostaje sprowadzona 
poprzez tą siłę do roli niewol-
niczego mięsa sterowanego pod 
przykryciem praworządności.

Dziś tylko młodzi ludzie 
mają w sobie tą siłę, tą wolę 
walki i wybór ideologii, któ-
ra pokieruje ich światem.

Wolna Prasa Chocianowa i 
portal Wolny Chocianów wy-
znający zawsze wolność – za-
wsze wolności służyć będzie.

ANONYMOUS

Jestem Tobą, a Ty jesteś mną.Każdy jest anonimowy.

Ludzka rasa nie rządzi światem, nie, dopóki nie zdasz sobie sprawy, że 
żyjesz tak, jak dyktują ci to inni, nie TY…

Chodź do pracy, płać rachunki, ożeń się, słuchaj mediów, przestrzegaj 
prawa, uzależnij się od innych i powtarzaj za mną „jestem wolny”.

Ironia, nieprawdaż?

To nie lud powinien bać się rządzących, to rządzący powinni się bać 
ludu.

Mają prawo po swojej stronie, mają pieniądze i znajomości, to oni trzy-
mają w rękach świat. My za to posiadamy idee, a idee są kuloodporne.

Jesteśmy anonimowi
Jesteśmy legionem
Nie przebaczamy
Nie zapominamy

S p o d z i e w a j c i e  s i ę  N a s

A teraz głos Anonymous Polska:

Wielokrotnie zadajecie pytania jaki jest nasz cel, plan i co właściwie 
chcemy osiągnąć?

Zadajecie niewłaściwe pytania…

Nie ma żadnych informacji na nasz temat. Jedyne co wiecie to to, że 
jesteśmy hakerami i działamy na szkodę innych.
To kłamstwo, jak większość informacji z mediów…wyłączcie telewi-
zor, przestańcie czytać gazety oraz słuchać radia, posłuchajcie rozumu 
i tego w co wierzycie.
Anonimowi są hakerami, ale nie od systemów komputerowych. 
Naszą specjalnością są systemy rządowe…
Jesteśmy rewolucjonistami.

Aktualnie świat przechodzi proces destabilizacji. Od zawsze dzie-
lono nas na biednych i bogatych, czarnych i białych,  lecz nikt nie 
powiedział, że jesteśmy jednością, że mamy wspólny cel. To nie 
my podzieliliśmy się w ten sposób, to media wyprały nam mózgi…
To, co niewygodne nie zostaje ukazane przeciętnych zja-
daczom chleba. Według mediów słuszną sprawą jest zabi-
janie w imieniu wielkich korporacji, lecz gdy MY staramy 
się coś z tym zrobić, zostajemy oskarżeni o złamanie prawa.
Nie rządzimy światem, ani nie jesteśmy wolni. Ograniczają nas 
osoby trzecie, media i rząd. Jesteśmy manipulowani i rządzeni 
przez chorych ludzi. MY młodzież nie godzimy się na taki stan rze-
czy. To MY jesteśmy przyszłością, to MY jesteśmy celem. Dlate-
go mówimy WAM dorosłym, jak będzie wyglądał NASZ świat.

Tutaj pojawiają się dwie opcje:

1.  Nowy porządek proponowany przez obcych władców, czyli naj-
pierw redukcja populacji, następnie zniewolenie do celów korporacji, 
które zasłaniają się sztucznie wywołanych kryzysem.

2.  Nasza wizja, silnej machiny opartej na wzajemnej współpracy i 
szacunku do bliźniego. Niezależność od systemu i życie w pokoju.

Albo MY wybierzemy swoją opcję, albo ONI wybiorą swoją.
Bardzo im się podoba kiedy mówicie: „nic nie możemy z tym zrobić”. 
ONI chcą byście tak mówili. Musicie uwierzyć w SIEBIE, musicie 
uwierzyć w swoich BLISKICH, w jedności tkwi siła. Skoro może-
my nią być, to bądźmy!. Wyjdźmy na ulicę i podnieśmy tych, którzy 
upadli!. Nie wszyscy z nich są pijakami, my tylko ich tak postrze-
gamy- tak wychowały nas media. Oni są tacy sami jak my, tylko, że 
stracili nadzieję i siłę na lepszy świat, na to, o co walczą Anonimowi.
Zacznijmy od rzeczy prostych a skończmy na wielkich!. Nie, nie będzie-
my kończyć wcale!. Drzemie w NAS potencjał, czas go wykorzystać do 
NASZYCH celów. Zadbać o NAS. Zapomnijcie o politykach. To jest 
ich bajka. Nie wszczynajcie brutalnych rewolucji, po prostu traktujcie 
ich, jakby nigdy nie istnieli, przecież wszystko, co robią i tak WAS nie 
dotyczy. Stwórzmy własny system, na który nie będą mieli wpływu. 
Uwolnijmy się od korporacji, zacznijmy żyć pod siebie, a nie pod innych. 

Zastanówcie się nad tym, bo 
za niedługo będzie za późno na 
zmiany…Możemy wybrać albo 
naszą wizję, albo powoli zata-
piać się w tym całym „świe-
cie”, którym rządzi pieniądz.

„TYLKO OSOBY, KTÓ-
RE WIERZĄ, ŻE MOGĄ 
ZMIENIĆ ŚWIAT SĄ W 

STANIE TO ZROBIĆ”.

Za granicą sytuacja nabiera nie-
oczekiwanych zwrotów wy-
darzeń. Podczas pokojowych 
protestów ludzie są bici, po-
trącani oraz atakowani przez 
„stróżów prawa”. Od nich nie 
wyciągane są konsekwencje…
Bankierzy płacą śmieszne podat-
ki, omijają prawo za odpowiednią 
ilość pieniędzy i śmieją ci się w 
twarz, bo jesteś po prostu kolej-
nym szarym człowiekiem. Prote-
sty trwają wszędzie, nawet jeżeli 
w Polsce nie słyszałeś o ruchach 
i operacjach ANONYMOUS, nie 
oznacza to, że takowe nie działają.

Żyjemy w czasach, w których 
wolność słowa jest znacznie skró-
cona, w których NASZA wolność 
potrzebuje twarzy- oto i jesteśmy

Sławomir Tomczak
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Głośne zapowiedzi „promocyjne” mówiące, 
że NIK wychwyci jakieś nieścisłości w pra-
cy UMiG za czasów rządów pana Franciszka 

Skibickiego – to już tylko propagandowy MIT. 
Po dokładnym przyjrzeniu się raportowi i zważeniu na wadze „dobro 
dla miasta” można przyjąć, że szala przechyliła się na stronę słuszną, 
czyli , że prawidłowo działała grupa, która utrzymywała swoją władze 
aż 12 lat. Osobiście nie jestem zwolennikiem  tak długich kadencji (12. 
letnich), ale widać, że tak musiało być, bo tak decydowało społeczeń-
stwo. 
Dzisiaj, a może już na samym początku, gdy objął władzę pan Roman 
Kowalski, ujawnili się krzykacze, którzy tak naprawdę sami nie potra-
fili przez te 12 lat nic zrobić a teraz szukają przysłowiowej „dziury w 
całym”. Nie sprzyja to oczywiście nikomu , a jeżeli zwolennicy R. Ko-
walskiego myślą inaczej- mylą się, bo zapewniam ich, że ich poczyna-
nia na urzędowych stołkach również kiedyś ludzie ocenią i co wtedy?
Co w takim razie możemy przeczytać w raporcie pokontrolnym NIK?

„NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI POZYTYWNIE OCENIA, 
POMIMO STWIERDZENIA UCHYBIEŃ, DZIAŁANIA GMI-
NY W ZAKRESIE POZYSKIWANIA W LATACH 2007-2011 
(PIERWSZE PÓŁROCZE) ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z 

BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (UE)”.

Nas powinny interesować najbardziej te tzw. „uchybienia”. 
W czym więc rzecz? „Uchybienia” wynikają tylko i wyłącznie z bra-
ku kadry wyspecjalizowanej w przygotowywaniu wniosków o środki 
unijne. Jak wiemy pan Skibicki zlecał takie zadania zewnętrznym fir-
mom, odciążając administrację urzędu. Ne każdy potrafi to zrozumieć, 
ale w tamtych czasach ta praktyka była stosowana bardzo często. 
Największym błędem obecnych władz (możliwe, że wymuszonym) 
jest odrzucenie wniosku o dofinansowanie prawie 15 milionów (64,8% 
wnioskowanych kwot) projektu „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dolne, Trzmielów z 
odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie”.   
Również projekt „Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna przy gimnazjum 
im. Odkrywców :Polskiej Miedzi w Chocianowie oraz na terenie parku 
miejskiego w Chocianowie”- nie spodobała się panu Romanowi Ko-
walskiemu. Nie znaleźliśmy również środków na realizację projektu: 
„Budowa obiektów sportowo edukacyjnych przy Szkołach podstawo-
wych w miejscowościach Trzebnice, Szklary Dolne, Parchów”.
Wielu znawców tematu zwróciło mi uwagę, że właśnie tylko za sympa-
tię do byłego burmistrza F. Skibickiego, teraz wsie: Trzebnice, Szklary 
Dolne, Brunów czy Parchów płacą wysoką karę stagnacją i brakiem 
rozwoju. 
Wyciągnięcie z tego raportu czegoś więcej chyba już nie można. Po 
prostu ekipa obecnego burmistrza musi wziąć się solidnie do roboty, 
bo inaczej wiele lat upłynie zanim Gmina Chocianów znów zrobi krok 
do przodu.

Sławomir Tomczak

RAPORT NIK

Z ostatnich dziesięciu lat rok 2012 będzie dla Gminy Chocianów najcięższym rokiem. Nowe za-
dania dla samorządów mogą powalić na kolana „Goliata” Chocianowa. Czy Burmistrz Cho-
cianowa i jego urzędnicy zdają sobie z tego sprawę…?. Chciałoby się wierzyć, że tak…Nie-
stety po ostatnich miesiącach śmiało można stwierdzić, że nawet bez tych dodatkowych zadań 
narzuconych przez Ustawodawcę nasza Gmina „tonie” a na horyzoncie nie widać Arki Noego.

Najbardziej uciążliwym zadaniem może okazać się to wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy 
zastępczej. Gminy muszą pokryć koszty bezpośrednio ze swoich budżetów. Na pracowników Urzędu spadną 
kolejne obowiązki, bo trzeba przecież opracować system dopłat, kontrolować rachunki czy urlopy. Duże 
obawy trzeba mieć także co do zapowiedzianego zwiększenia składki rentowej o 2% po stronie pracodawcy. 
Dla Chocianowa będzie oznaczało to zwiększenie kosztów Gminy jako pracodawcy. Obniżono również 
udział gmin w podatkach pośrednich. Rok 2012 upłynie w naszej Gminie także pod znakiem zwiększonych 
wydatków na oświatę, co głównie związane jest z 7% podwyżką dla nauczycieli z 2011 roku. Podniesienie 
płac gminy muszą sfinansować same, bo subwencja oświatowa nie pokrywa podwyżek w całości. Chocia-
nów może mieć również spore kłopoty z dostosowaniem do nowych przepisów obowiązujących już planów 
sieci telekomunikacyjnych i ich rozwoju.Wydamy także pieniądze między innymi na opóźniony system 
ZMOKU (służący do prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych). System ma ru-
szyć w 2013 roku, ale wydatki musimy ponieść już dziś.Wielu samorządowców uważa, że i w tym roku nasz 
rząd będzie dokładał nowe zadania, za którymi nie pójdą kolejne środki. 

Pytanie: co w takiej sytuacji może zrobić samorząd Gminy, gdy gminy są ograniczone w możliwości 
zadłużania?

To problem naszych władz. Problem, który zweryfikuje słuszność lub brak słuszności tej (takiej władzy).

OSIEM ZADAŃ, KTÓRE ZMUSZĄ DO MYŚLENIA I PRACY NASZ SAMORZĄD:

1.Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
(koszt realizacji nowego zadania to ogromny koszt dla Gminy).
2.Zwiększenie obowiązującej składki rentowej o 2% po stronie pracodawcy
(podwyżkę samorządy  muszą sfinansować same).
3.Większe wydatki na oświatę
(podwyżki dla nauczycieli, obowiązkowy dowóz pięciolatków do przedszkoli, niedostateczna subwencja).
4.Oświetlenie ulic
(wzrost kosztów za energię, przeniesienie na samorządy obowiązku ponoszenia kosztów oświetlenia dróg 
krajowych w granicach administracyjnych miasta).
5.Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(przejęcie obowiązku odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, koszty administracyjne, obsługa 
zadania, opór ze strony wspólnot mieszkaniowych).
6.Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
(konieczność stworzenia nowych planów rozwoju sieci- bardzo duży koszt).
7.System ZMOKU
(system ma zacząć działać już w 2013 roku).
Jak wyglądają przygotowania w Chocianowie, nie wiemy.
8.Prezydencki projekt zwiększenia udziału społeczeństwa w sprawowaniu władzy

(więcej zadań administracyjnych dla urzędników- opinie, konsultacje i debaty publiczne).

Jak nietrudno się domyśleć pan Roman Kowalski trafił na bardzo trudny czas swojej elekcji. Czy wywiąże 
się z tych zadań czas pokaże, a my ocenimy.

Sławomir Tomczak

ROK 2012 NIE BĘDZIE ŁATWY DLA CHOCIANOWA

Czy Chocianów zaoszczędzi na dzieciach w Parchowie?

Utrzymanie szkół, to 60-70 % wydatków samorządów. Jest to olbrzymia 
kwota, biorąc oczywiście pod uwagę spowolnienie gospodarcze, roz-
poczęte inwestycje- których akurat w naszym mieście nie ma- mniejsze 
wpływy z podatków i niż demograficzny, przez który pustoszeją szko-
ły. A wiemy, że im mniej uczniów, tym mniej subwencji od państwa.
W Chocianowie tak jak w wielu miastach Polski stan jest podob-
ny. W większości tych miast samorządy stanęły pod ścianą i szuka-
ją oszczędności. W zeszłym roku zamknięto w Polsce 300 szkół, 
w tym roku spodziewać się trzeba zamknięcia kolejnych 800.
Czy w tej grupie znajdzie się „nierentowna” szkoła w Parchowie? Praw-
dopodobnie tak. Już kilka miesięcy temu słychać było pojękiwania zwo-
lenników jej zamknięcia. Jak wiemy obecna władza Chocianowa szuka 
na każdym kroku oszczędności. Czy jednak pokusi się na tak drastycz-
ny krok nasz samorząd? To niepopularne społecznie oszczędzać na 
dzieciach, ale czy dalej da się tak dokładać do szkoły w Parchowie, gdy 
nie ma z czego? Co więc zrobi Gmina Chocianów, która dostała zakaz 
zadłużania się do określonego poziomu? Ma Parchów w takim razie nie 
lada kłopot. My jednak wierzymy, że przez choćby jeszcze dwa lata nikt, 
z naszych władz nie odważy się nawet zaproponować takiego pomysłu.

Sławomir Tomczak
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LUBIŃSKA „SEKTA” W CHOCIANOWIE

Nowa „sekta” apostołów czasów 
ostatecznych zaczęła działać na 
terenie Lubina, Polkowic i Cho-
cianowa. Przerażone tym faktem 
władze Kościoła skierowały do 
wszystkich parafii naszego regio-
nu list ostrzegający przed działal-
nością „apostołów”. Jak dowie-
dzieliśmy się z liderem Grupy 
- siedemdziesięcioletnim miesz-
kańcem Lubina- dwukrotnie od-
byli rozmowy zwierzchnicy Ko-
ścioła, ale posłuszeństwo wobec 
hierarchii kościelnej nie spotkało 

się z aprobatą Lidera „aposto-
łów”, który twierdzi, że udziela 
sakramentów, mianuje egzorcy-
stów w imię swojego kościoła i, 
że ma  takie pozwolenie od same-
go Boga. W tym miejscu warto 
się zastanowić nad tym, czyj Bóg 
jest ważniejszy? Zastanawia mnie 
również fakt, że na terenie, gdzie 
„prężnie” działają księża powsta-
je jakiś twór, który porusza opinię 
publiczną a przede wszystkim na-
miestników Kościoła. Chciałbym 
się mylić, ale najwidoczniej wiara 
w nas usycha. Ksiądz biskup M. 
Mendyk powinien używać swojej 
charyzmy nie tylko do zwalczania 
nowych tworów, które w gruncie 
rzeczy nie są aż tak groźne, ale do 
niszczenia zła, które w łonie ko-
ścioła tworzy coś o wiele gorsze-
go od „sekty”.
Myślę, że nie powinno się atako-
wać i straszyć „apostołami” z Lu-
bina, a tylko zachęcić lokalnych 
księży do zmiany form duszpa-
sterskich i do wyjścia do swoich 
zabłąkanych owieczek, aby przy-
wrócić je Bogu. Kościół powinien 
być naszym domem i nikogo nie 
powinno sięu odpychać  i nikomu 
nie powinno się zakazywać czy-

nienia dobra, jeśli sami nie potra-
fimy go uczynić. Kryzys wiary 
nie jest kryzysem wyznawców, 
lecz kadry, która zaczęła uwa-
żać się za trzecią władzę, władzę 
dusz, próbującej zmusić innych 
do służalczości. 

„Jam przyszedł służyć a nie, 
aby mi służono”

 
Gdy patrzę dziś mimochodem, 
jak po Chocianowie, w zdrowiu 

i pędzie, poruszają się nasi kolę-
dujący księża, moja krew przeta-
cza się sto razy szybciej do serca 
i wprawia je w arytmię. Co tych 
księży tak stymuluje (Bóg czy 
„ten bóg”)? Muszę Państwu w 
tym momencie powiedzieć, że 
zwyczaj kolędy zachował się tyl-
ko w Polsce i w niemieckiej Ba-
warii, a jak mówi jedna znawczy-
ni Italii, również Włosi pielęgnują 
tą tradycję. W województwie 
opolskim Synod jednak zakazał 
brania ofiary za tę „posługę”. 
To, że lider grupy apostołów cza-
sów ostatecznych uważa, że jest 
wybrańcem Boga, nikomu tak 
naprawdę nie uwłacza, ponieważ 
wszyscy jesteśmy dziećmi na-
szego Boga, równymi względem 
siebie. Bóg nie ma względu na 
osoby. Każdy ma również pra-
wo, dane mu przez Boga (wolna 
wola), wczytać się w Pismo św. 
i odszukać tam swojej prawdy. 
Pytam się więc czym jest prawda 
niektórych naszych chocianow-
skich duszpasterzy, którzy oplą-
tali się nienawiścią tak, jak swo-
im ciemnym strojem? Czasami 
zastanawiam się nad moralnym 
prawem, które mną stymuluje - i 
teraz już wiem, że jest to pasja po-

znania PRAWDY.
Dziś samozwańczemu „apostoło-
wi” z Lubina wyrzuca się choro-
bę psychiczną, brak uznania hie-
rarchii kościoła, itp. Nie patrzy 
się jednak szerzej na aspekt tej 
niechęci do kleru. Nie bada się 
również skutków, które przyczy-
niły się do założenia przez tego 
człowieka tzw. „sekty” z góry za-
kładając, że jest on zły. 
Chrześcijanie tak nie czynią.
Kościół zaczyna w ten sposób 
pokazywać „jedno-partyjność” 
i jedną słuszną religię. Wierzyć 
jednak chcę w to, że do upadku 
Kościoła Katolickiego jest jesz-
cze daleko. Musi dojść do dialogu 
księży z lubińskim „apostołem”, 
aby pokazać mu, że Bóg jest je-
den i jeden jest cel wszystkich - 
DOBRO.
Jestem przekonany, że medialny 
szum wokół „sekty apostołów” 
to tylko próba odwrócenia uwagi 
wiernych od naprawdę ważnych 
problemów Kościoła, od toczące-
go go zła, od pychy, która z całą 
pewnością obraża Jezusa Chry-
stusa. 
Propaganda stosowana przede 
wszystkim w polityce, jak widać, 
wchodzi już nawet w mury ko-
ściołów, co rodzi  mój niepokój.
To prawda, Kościołowi Katolic-
kiemu potrzeba w tych ciężkich 
czasach reklamy, ale taką rekla-
mą musi być tylko i wyłącznie 
czynienie dobra a nie słowa wy-
czytywane podczas każdej Mszy 
św. z Pisma św. wyuczone już 
prawie na pamięć. Ksiądz powo-
łany został do służenia nie tylko 
nauką, a czynem. Ksiądz biskup 
M. Mendyk ubolewa nad jakimś 
„apostołem” z Lubina, traktując 
go jako wielkie zagrożenie. Może 
i tak jest. Jednak czy nie więk-
szym zagrożeniem jest ksiądz 
(księża) zniechęcający wiernych 
do kościoła, księża bierni wobec 
swoich parafian?
W Chocianowie, jak niosą wieści, 
już niebawem legnie w gruzach 
CARITAS. Czy to nie jest gorsze 
działanie niż news o lubińskiej 
„sekcie”?
Tylko dając głodnemu chleb, da-
jemy mu Boga. Tak to czynił Je-
zus Chrystus. Rozmnażał pokarm 
dla swego ludu.
Gdy za parę lat Bóg nakarmi nas 
pełniej wiedzą i odwagą, niejedni 
manipulatorzy naszych umysłów 
wygnani zostaną na pustynię. A 
POKUTA TA ZABOLI.

MY CHCEMY BOGA,
MY POLACY

Bazyl

Za sekty należy uznać grupy:

- o charakterze totalitarnym, których liderzy przypisują 
sobie boski autorytet i prawo decydowania o ważnych 
sprawach życiowych pozostałych uczestników,
- uzależniające uczestników psychicznie i ekonomicznie 
za pomocą technik psychomanipulacyjnych,
- wytwarzające ostry podział rzeczywistości na to co „do-
bre i pożądane” we wspólnocie i to co „złe i zagrażające” 
poza wspólnotą łącznie z postulatem zniszczenia tego co 
zewnętrzne,
- wpajające swoim członkom przekonanie o elitarności 
ruchu i niechęć do jakiegokolwiek dialogu światopoglądo-
wego, izolujące się od reszty społeczeństwa,
- prowadzące pod pozorem deklarowanej działalności 
zorganizowaną działalność przestępczą lub sprzeczną z 
zasadami współżycia społecznego. 

Więcej informacji:

Dominikański Ośrodek Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i 
Sektach. 

Zakres pracy Ośrodka:informowanie zainteresowanych osób i insty-
tucji oraz gromadzenie informacji, profilaktyka polegająca na pod-
noszeniu świadomości społecznej dotyczącej: funkcjonowania sekt, 
stwarzanych przez nie zagrożeń, sposobów werbowania, kryteriów 
rozpoznawczych sekt, podejmowanie środków ostrożności, terapia 
psychologiczna prowadzona w Ośrodku, pośrednictwo: w sprawach, 
w których nie czujemy się kompetentni, nie udzielamy porad a jedynie 
pośredniczymy w nawiązaniu kontaktu ze współpracującymi z nami 
specjalistami w zakresie psychologii, psychiatrii, terapii rodzinnej, 
małżeńskiej, uzależnień, konsultacji medycznej i prawnej, kontaktów 
z Policją, wsparcia duchowego, mediacji, która polega na pośrednicze-
niu przez osoby z naszych Ośrodków w nawiązaniu właściwej relacji 
pomiędzy członkiem określonej grupy a jego bliskimi pod warunkiem 
obopólnej zgody zainteresowanych stron, interwencje polegające na 
pośrednim (poprzez media albo środowisko lokalne) lub bezpośrednim 
(rozmowy z osobami uwikłanymi) oddziaływaniu na określoną grupę.

Formy pracy Ośrodka:
- dyżury - konsultacje indywidualne i telefon zaufania;
        struktura dyżuru:
            diagnoza problemu
            oferta pomocy
            obopólne uznanie warunków pomocy
            realizacja ustalonej w czasie dyżuru pomocy
- korespondencja klasyczna oraz za pomocą poczty elektronicznej
- stały kontakt z byłymi członkami sekt lub ich bliskimi (udzielanie 
wsparcia, mediacje)
- wspołpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego Urzędu Miasta Wrocławia, Strażą Miejską, Policją, lokalnym 
samorządem, placówkami oświatowymi, środowiskami akademicki-
mi, środkami społecznego przekazu
- prelekcje, wykłady, udziały w konferencjach
- spotkania indywidualne ze specjalistami
- redagowanie stron internetowych, publikacje

Ośrodek nie zajmuje się:

działalnością detektywistyczną, uprowadzaniem ludzi z grup kulto-
wych, prowadzeniem katalogu grup kultowych z podziałem na dobre i 
złe, udzielaniem pomocy materialnej, pomocą osobom agresywnym lub 
tym, które aktualnie znajdują się pod wpływem środków odurzających.

w w w . c e n t r u m . k . p l
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DRĘCZYSZ ZWIERZĘTA - KARA CIĘ NIE OMINIE!!!

Szanowni Państwo

Jestem radną z wyboru mieszkańców wsi Trzebnice. Z powodu upartych i nie-
ustających ataków na moją osobę z wiatrakami w tle oświadczam, co następuje:

1)    Pan Burmistrz Roman Kowalski wyraził otwarcie stanowisko gminy, że wiatraków 
na terenie wsi Trzebnice nie będzie. Już to powinno uspokoić całą wrzawę wokół tego 
tematu.
2)    Inwestor  zainteresowany lokalizacją farm wiatrowych w naszej wsi wycofał się z 
tego projektu.
3)    W planie zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Chocianów nie ma 
ujętej lokalizacji wiatraków we wsi Trzebnice.
4)    Będąc reprezentantem naszego społeczeństwa w Radzie Miejskiej, poparłam wolę 
niektórych mieszkańców i podpisałam się pod pismem wyrażającym sprzeciw wobec 
owej inwestycji.
5)    Osobiście nie wyraziłam zgody na lokalizację wiatraków na moich gruntach, aby 
uniknąć pomówień o czerpanie korzyści materialnych z zajmowanej funkcji.

Wobec powyższego sprawa nieszczęsnych wiatraków powinna była się już dawno zakoń-
czyć, jednak tak się nie stało. Nadal podnoszona jest wrzawa. O co więc chodzi w tych 
atakach grupki osób na moją osobę? Czy naprawdę martwią się o środowisko, o zdro-
wie swoje, swoich dzieci i sąsiadów? Osoby, które do tej pory nigdy nie angażowały się 
w żadną działalność we wsi, nie protestowały, gdy stawiano promieniujące maszty sie-
ci telefonii komórkowej. Czy są dręczeni zawiścią o korzyści materialne, które miałabym 
rzekomo uzyskać w związku z ową inwestycją (której przecież nie będzie)? O co chodzi 
w tej „walce z wiatrakami” tym współczesnym Don Kichotom? Moim zdaniem, niestety, 
nie chodzi tu o cel szlachetny. Powszechnie wiadomym jest, że najczęściej jeśli nie wia-
domo o co chodzi, chodzi o pieniądze. Ale nie o moje, tylko, śmiem twierdzić – właśnie 
tych najgorliwiej protestujących. Nie wiem, czy zbierając podpisy wśród mieszkańców 
pod pismem w sprawie sprzeciwu wobec budowy farm wiatrakowych, pod którym podpi-
sało się ok. 270 osób (m.in. ja), wyjaśniali również, że to oni zainwestowali spore pienią-
dze w kupno gruntów. Nie są to rolnicy i owych gruntów nie uprawiają ani nie zamierza-
ją uprawiać, lecz liczą, że w przyszłości będą je mogli przekształcić na działki budowlane
i tym samym uzyskać spore korzyści z ich sprzedaży. Budowa farmy wiatrowej zniweczy-
łaby te plany, gdyż nie byłaby zachowana przepisowa odległość tych działek od wiatraków, 
przez co niemożliwe okazałoby się przekształcenie działek czy wydanie jakiegokolwiek 
zezwolenia na budowę. Z doświadczeń europejskich wynika, że grunty w okolicach farm 
tracą znacznie na wartości. Wobec powyższego ta nasza grupka aktywistów, która niedaw-
no namiętnie kupowała grunty we wszystkich atrakcyjniejszych miejscach we wsi, została-
by z hektarami bezwartościowych nieużytków. Czy takie wytłumaczenie nie jest logiczne? 
Zastanawia mnie, ile osób z podpisujących ich petycję, wiedziało o tej drugiej stronie me-
dalu? Jestem już zmęczona nieustannymi atakami i tłumaczeniami zwłaszcza, że niektórzy 
nienasyceni tak się zapamiętali w swojej krucjacie, że nie wiedzą, kiedy skończyć. Prze-
toczyli armaty przez wieś, Urząd Gminy, teraz z pełną pasją atakują w Internecie, jednak 
tutaj anonimowo. W tym momencie są to już pomówienia oraz nękanie mojej osoby, które 
w Polsce nie pozostają bezkarne. W chwili obecnej jestem zdecydowana wkroczyć na dro-
gę prawną, dla zakończenia tego procederu. Zostaną ujawnione nazwiska anonimów wypo-
wiadających się w Internecie i będą oni mogli jawnie wyrazić swoje zarzuty wobec mnie,
z taką jednak różnicą, że w sądzie każdy zarzut musi być poparty dowodami a jeśli nie jest – jest 
niczym innym, jak szkalującym moje imię pomówieniem. Oświadczam, że moją pasją jest pra-
ca społeczna  i dlatego zawsze starałam się i nadal się staram jak najwięcej zdziałać dla naszej 
społeczności a efekty mojej pracy są widoczne we wsi. Wiedziałam, że ta praca nie jest łatwa, 
gdyż nie raz miałam tego dowody, lecz nie zniechęcało mnie to i nie przejmowałam się niesna-
skami wiedząc, że wśród wielu ludzi zawsze będą występowały odmienne zdania. Obecnie owa 
„wojna kilku rozjuszonych krzykaczy” posuwa sie już jednak za daleko i jest dla mnie męcząca.
Sprzeciwiam się również stwierdzeniu, ze wieś została podzielona na dwa obozy, że trwa jakaś 
wojna i podzieleni mieszkańcy stoją po dwóch stronach barykady. Moim zdaniem większość z 
podpisanych przeciwników przyjęła do wiadomości, że wiatraków nie będzie i temat został za-
kończony. Chyba, że moi adwersarze będą nadal propagować te bzdury. Z doświadczenia wiem, 
że taka nagonka łatwo może obrócić się przeciwko nim. W moim przekonaniu obecnie na „placu 
boju” pozostali tylko ci, którzy mają w tym swój niezaprzeczalny interes. Chciałabym jeszcze 
zwrócić uwagę, że petycje tych osób są sprzeciwem wobec całego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Chocianów, gdyż nie zorientowali się do końca w temacie, że 
w tym planie nie są ujęte farmy wiatrakowe. Pisząc natomiast takie pisma, mogą zablokować 
zatwierdzenie całego planu zagospodarowania przestrzennego,  co spowoduje wstrzymanie 
wszystkich inwestycji, jak m.in. kanalizacji, oczyszczalni ścieków czy gazyfikacji wsi. Proszę 
moich wyborców o zrozumienie i dalsze wspieranie mojej działalności na rzecz naszej wsi
i gminy, gdyż to zawsze było moim celem. Jestem gorącym zwolennikiem inicjatyw spo-
łecznych, ale takich, które wnoszą coś dobrego, z których coś powstanie, coś się stwo-
rzy, a nie akcji na rzecz destrukcji, prywaty i kłótni. Powszechnie wiadomo, że zgo-
da buduje, niezgoda rujnuje. Razem możemy wiele zrobić. Chciałabym przeprosić 
każdego, komu uchybiłam w czymkolwiek, ale nie czuję się winna żadnemu skłóceniu 
wsi i sprzeciwiam się prowokującym i oczerniającym wypowiedziom pod moim adresem.

Z poważaniem

Zofia Skawińska

Za znęcanie się nad czworonogami grozi nawet 3 lata więzienia.

Od 1-go stycznia 2012 roku prawo zabrania między innymi:
• sprzedaży i nabywania zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;
• rozmnażania psów i kotów w celach handlowych (oprócz hodowli zarejestrowanych);
• puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfi-
kację właściciela lub opiekuna (oprócz ogrodzonego terenu prywatnego);
• trzymania zwierząt na uwięzi krótszej niż 3 metry i dłużej niż przez 12 godzin na dobę;

NARESZCIE NOWELIZACJA USTAWY o ochronie zwierząt 
nakłada nowe obowiązki na hodowców, gminy, a nawet osoby, które przypadkowo 
spotkały się ze skrzywdzonym zwierzęciem. Właściciele psów nie mogą już trzymać 
czworonogów przez cały czas na łańcuchu. Ustawa wskazuje nawet wprost, że dłu-
gość łańcucha nie może być krótsza niż 3 metry. To cieszy, bo co niektórzy zwyrodnial-
cy przestaną wreszcie traktować zwierzęta jak swoje zabawki. W każdym tygodniu do-
chodzą nas słuchy o niehumanitarnym traktowaniu zwierząt (głodzenie koni, trzymanie 
psów na metrowych łańcuchach czy pseudo hodowle na paru metrach kwadratowych).
Co roku w Polsce  wytaczanych jest około 1500 procesów karnych za znęcanie się nad zwie-
rzętami, jednak dopiero od tego roku kary dla osób łamiących prawa zwierząt będą bardziej 
surowe, co może wreszcie zahamować te bestialskie procesy znęcania się nad niewinnymi 
zwierzętami.  Moim zdaniem kary to jednak nie wszystko. Powinna zmienić się mentalność 
ludzi w stosunku do zwierząt, niekiedy jedynych przyjaciół i współtowarzyszy naszego życia.
Wielokrotnie już wypowiadałem się na temat ludzi, człowieczeństwa i zwierząt towa-
rzyszących człowiekowi  i, że właśnie między innymi to, jak traktujemy swoje zwierzęta 
określa nasze człowieczeństwo. Nie sądzę, aby osoba nie potrafiąca spojrzeć na swojego 
zwierzaka, jak na członka rodziny bądź przyjaciela, była w stanie być dobrym człowie-
kiem, godnym zaufania. Cieszę się, że teraz nasz Ustawodawca dał naszym psom 3 me-
try wolnej przestrzeni i tylko 12 godzin służalczego warowania. Jak to się będzie spraw-
dzało w praktyce? Zobaczymy. Ja jednak osobiście nie przejdę obojętnie, gdy zobaczę 
jak ktoś łamie prawa zwierząt. Zakaz sprzedaży zwierząt na targowiskach czy bazarach 
z czasem ograniczy handel zwierzętami, które  w tym przypadku bardzo często trakto-
wane są jak towar podobny do tego, który spotykamy na półkach w supermarketach.

Surowe kary za znęcanie

Ze szczególnie dotkliwymi sankcjami muszą liczyć się osoby, które znęca-
ją się nad zwierzętami. Ten, kto dopuści się takiego czynu będzie podlegał ka-
rze grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat dwóch.

Znęcanie się nad zwierzęciem rozumiane jest jako:  bicie twardymi przedmiotami, okale-
czanie, złośliwe straszenie, trzymanie w skrajnie niechlujnych warunkach. Niestety pol-
skie społeczeństwo, uważające się w wielu procentach za chrześcijan, wciąż podchodzi 
do zwierząt bardzo przedmiotowo i dlatego wielu sprawców dręczących zwierzęta nie 
trafia do więzienia. Ustawodawca zdecydował się również wprowadzić dodatkowe środ-
ki  karne, które będzie mógł zastosować w stosunku do sprawców krzywdzących zwierzę-
ta. Pierwszym z nich jest całkowity zakaz posiadania zwierząt na okres od roku do dzie-
sięciu lat. Maltretowane zwierzęta będą tym samym częściej odbierane właścicielom.

Nowa ustawa do wykonania dla Burmistrza Romana K.

W tym roku po raz pierwszy Rady Gminy będą miały ustawowy obowiązek uchwalenia pro-
gramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności. Radni będą 
musieli teraz robić to corocznie, najpóźniej do 31-go marca. Liczymy, że nasza „sprawna” 
Rada poradzi sobie z tym bezbłędnie, co oczywiście postaramy się kontrolować i do bólu 
egzekwować.Program musi obejmować uregulowania dotyczące między innymi: zapewnie-
nia bezdomnym zwierzętom miejsca w schroniskach, opieki nad wolno żyjącymi kotami, w 
tym ich dokarmianie, odławiania bezdomnych zwierząt, a także obligatoryjnie sterylizację 
albo kastrację zwierząt w schroniskach. Gminny program będzie też musiał zawierać  wy-
sokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób ich wydatko-
wania. Koszty realizacji programu poniesie Gmina a jego projekt będzie musiał przygoto-
wać Burmistrz.Naszym zdaniem problemem nie będzie samo stworzenie programu, ale to 
na ile on będzie wykonalny. Jak to będzie u nas?. Któż to wie. Współczuć będziemy później.

Zwierzętom w naszej Gminie życzymy, aby nasza władza wzięła sobie ten problem do 
serca, choćby tylko z racji tego, że pochyliła się nad losem zwierząt sama Warszawa, tak 

przecież często oporna na rozwój i zmiany.
Sławomir Tomczak

 OŚWIADCZENIE PANI RADNEJ
 ZOFII SKAWIŃSKIEJ W SPRAWIE WIATRAKÓW
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Farmy wiatrowe to od niedawna zmartwychwsta-
ły problem, który w sposób drastyczny dotknął wieś 
Trzebnice, dzieląc ją na dwie części: zwolenników 
widzących w tym swoje korzyści i przeciwników.
Na zaproszenie przedstawicieli wsi Trzebnice 
udałem się na rozmowę w sprawie farm wiatro-
wych. Rolą moją, jak mniemam, było poznanie 
zagadnienia od podszewki i  w miarę swoich moż-
liwości miałem stać się mediatorem. Jak trud-
ne to zadanie – pogodzenie zwaśnionych stron 
– odczułem już po wielogodzinnych rozmowach.
Według mnie sam problem nie tkwi bezpośrednio w 
wiatrakach a  w osobistych urazach, które nasiliły się 
zaraz po zmianie władzy w Chocianowie. Nie wolno 
ukrywać przed mieszkańcami naszej gminy, że i w 
Trzebnicach swoim pazurem władzy rozdrapał czę-
ściowo już zabliźnione rany, nasz nowy burmistrz.
A wszystko zaczęło się  jeszcze za czasów byłego bur-
mistrza Franciszka Skibickiego, który jako pierwszy 
brał udział w rozmowach pomiędzy niemieckim in-
westorem a społecznością Trzebnic. W tym miejscu 
trzeba wyjaśnić Państwu, że tak naprawdę pomysło-
dawczynią i prekursorką ekologicznej energii z wia-
traków była obecna radna, a wtedy jeszcze sołtys wsi 
Trzebnice-Zofia Skawińska. Jak mnie poinformowa-
no, sprawa wiatraków nie „wypaliła” pani Zofii, bo 
w radzie sołeckiej przeważyła liczba przeciwników 
tejże propozycji, co skutkowało podjęciem uchwały 
o zakazie stawiania farm wiatrowych. Od tego cza-
su, jak widać, wszystko zostało uregulowane praw-
nie i aż do nowych wyborów, działo się dobrze. Po 
wygranych przez Romana Kowalskiego wyborach 
demokracja w jednej chwili ograniczyła się tylko 
do określonej grupy – grupy trzymającej władzę.
Jak mówią mieszkańcy, to właśnie wtedy w centrum 
i z przywilejami godnymi „władczyni” znalazła się 
nasza radna, członek klubu „Jedność”- Zofia Skawiń-
ska. To, co zaczęło się dziać w lokalnej społeczności 
wsi Trzebnice coraz częściej rodziło obawy o dal-
sze losy ludzi przywiązanych do trzebnickiej ziemi.
Dziś można śmiało powiedzieć, że wiatraki to tylko 
pretekst do zakłócenia i zdezintegrowania miesz-
kańców wsi . Myślę, że we wszystkich kierunkach 
towarzyszących naszej egzystencji nie powinniśmy 
wybierać tych, które prowadzą nas na drogę nienawi-
ści, zawiści lub rozłamu. Dlaczego śmiem tak twier-
dzić? Niestety przykładów mam już tak dużo, że aż 
wierzyć się mi nie chce, że zło rozpościera swoje 
czarne skrzydła nad coraz większym terenem naszej 
gminy. Czasami próbuję winić za to wszechobec-
ną politykę, ale i tak na końcu zawsze dochodzę do 
wniosku, że każdy z nas, indywidualnie, odpowiada 
za sposób, w który realizuje swoje życie (wolna wola).
Zawsze słucham dwóch stron konfliktu a na koń-
cu i tak stosuję swoją wagę, aby szala, która się 
przechyli wskazywała mi kierunek – ku prawdzie.
Po zebraniu informacji u oponentów Pani Zofii, i jej 
„obnażeniu” przez nich, zobaczyłem parcie radnej w 
stronę hegemonii, która od dłuższego czasu zaczęła 
pokazywać swoje oblicze na terenie wsi Trzebnice.
Rodzi się, więc pytanie, czy wybór Pani Zofii nie 
był czasami błędem, który, jak stwierdziło już wie-
le osób – nie przyczynia się do polepszenia sytuacji 
na wsi. Jak wiemy rolą radnej/radnego jest służenie 
ogólnym interesom gminy a tym bardziej społe-
czeństwu, które wybrało swojego przedstawiciela.
Błędy ma prawo popełnić każdy z nas, tym bardziej 
nowo wybrany radny, który w całym tym bagnie ob-
łudy prędzej czy później musi się pogubić. Jak jednak 
wytłumaczyć „wszechwładność” „wszechdecyzyj-
ność” jednej osoby, która zamiast integrować społe-
czeństwo, doprowadza do jego skłócenia. Poniżanie, 
obrażanie, straszenie są, jak już wiemy, typowym 
atrybutem obecnej władzy. W dużej mierze sami na 
to pozwalamy. Po ostatniej sesji rady miasta widać 
ignorancję wobec oponentów stawiania wiatraków w 
Trzebnicach. Zostali oni w sposób perfidny pominię-

ci w debatach sesji Rady Miasta. Kto odpowiada za 
ten sposób interpretowania praw wyborców? Myślę, 
że w tej kwestii najbardziej odpowiedzialne osoby to: 
Przewodniczący Rady Miasta i Wiceprzewodniczą-
ca. Dziś, jak widzimy, nikt nie ponosi odpowiedzial-
ności, nikt również nie potrafi stać się mediatorem 
i zażegnać ten spór. Około 250 osób wyraziło swój 
sprzeciw i protest wobec decyzji, która chyba tak do 
końca nie jest „jasna”. Co prawda wielu posiłkuje się 
informacją, jaką zamieścił Burmistrz w Informato-

rze Gminy, ale tego typu decyzje nie należą do jego 
kompetencji, tylko do Radnych Rady Miasta i Gminy.
Jak widzimy grupa mieszkańców z Trzebnic sprze-
ciwiająca się farmom wiatrowym wymaga od naszej 
władzy konkretnego ustosunkowania się do tego 
problemu, najlepiej w postaci podjęcia uchwały.
Obawy, które się rodzą w tej sytuacji  są zasadne, 
ponieważ pan Roman Kowalski wciąż posiada więk-
szość w Radzie Miasta i odpowiednio nią stymulu-
je – rządzi. Przypomnę jeszcze raz wszem i wobec, 
że burmistrz nic sam z siebie zrobić nie może, gdy 
nie pozwoli mu na to Rada, czyli my – mieszkań-
cy. Co prawda w ostatnim czasie zachowanie pana 
Burmistrza wzbudza skrajne odczucia a najczęściej 
jest to poczucie zniesmaczenia do jego władzy. Fakt 
ten jednak nie hamuje jego działań a nas spycha do 
„obozu” bez prawa decydowania o naszym losie.
Kim jest, więc Pani Zofia?  Dziś jest na pew-
no wrogiem opozycji „wiatrakowej”, któ-
ra określa ją niesmacznymi epitetami , co 
mówi mi jedynie o dużym problemie obu grup.
Aby znaleźć racjonalny konsensus w tym konflik-
cie potrzeba nadziei, rozmowy, spotkania. Lokal-
na społeczność wsi Trzebnice, tylko zintegrowana 
ze sobą, będzie w stanie wygrać potyczki z burmi-
strzem i ugrać coś dla siebie w gminie. Dziś Cho-
cianów, jako miasto, patrzy na Trzebnice, jako na 
sojusznika, bo również Ci mieszkańcy, których 
prawa zostały „pogwałcone” w mieście szukają 
sprzymierzeńców i przyjaciół w walce z „oligarchią 
władzy”- chorej demokracji w gminie Chocianów.
Już w pierwszym artykule, który ukazał się w Informa-
torze gminy Chocianów pt „Runęła wieża Babel” pisa-
łem o zrzeszaniu się i integracji społeczeństwa w celu 
budowania nowej jakości miasta. Pisałem również, że 
potrzeba pozyskiwać wrogów i podejmować z nimi 
współpracę, która jest niezbędna do dobrego funkcjo-
nowania całego społeczeństwa naszej gminy. Co się 
stało wiemy  z autopsji. Interesy przyjaciół R. Kowal-
skiego są priorytetem realizowanym na dużą skalę. 

Coraz częściej poczynania obecnej władzy widać go-
łym okiem a to na pewno nie nastraja optymistycznie.
Krótka wycieczka do wsi Trzebnice okazała się 
dobrą lekcją pokory wobec zasłyszanej praw-
dy. Ja jednak nieustannie będę wierzył, że każde-
mu z nas dana jest przez Boga tzw. „druga szansa”. 
Myślę, że „wojna” w Trzebnicach nie pochłonie 

wiele ofiar i mam nadzieję, że wygra rozsądek 
oraz wspólny interes całej lokalnej społeczności.

Nie posunę się w tym artykule do opisywania sposobu, 
w jaki wpływa nasza władza na lokalny rynek bytu, 
czyli ludzi we wsi Trzebnice, bo to mogłoby przyczynić 
się tylko do pogłębienia deficytu szczęścia i zadowo-
lenia. A po co? Każdy wyborca musi jednak wiedzieć, 
że to nikt inny jak tylko on sam decyduje o kierunku, 
decyzjach (lub ich braku)  naszej władzy… i zawsze 
będzie współodpowiedzialny za decyzje Burmistrza.
Wieś Trzebnice ma wielką szansę na stabilny roz-
wój i wspólny, spontaniczny sposób koegzystowa-
nia. Jesteśmy ludźmi, których łączy wspólna wiara 
w Boga i gdy tylko wrócimy do tych źródeł naszej 
wiary, gdy w porę odkryjemy w naszym otoczeniu 
zło – nic wtedy prócz woli nie stanie nam na dro-
dze do odczucia zadowolenia z faktu, że żyjemy.
Jak widzą Państwo po tym artykule z jednej strony 
jestem zaniepokojony tym, co się dzieje obecnie w 
Trzebnicach a z drugiej odnajduję w ludziach z tej 
wsi wolę walki, walki o swoje prawa, o dobro dla 
wszystkich, jak i dla każdego z osobna.

MIARĄ PRAWDY I MIŁOŚCI JEST 
CZYN

Dziś wiatrakom mówimy NIE! Nie dla wiatra-
ków, tylko dla wojny wiatrakowej, dla indywi-
dualnych interesów, dla zawiści, mściwości i 
bezpodstawnych oskarżeń. Dla kpiny i wykorzy-
stywania władzy niezgodnie z jej przeznaczeniem.
Przedstawicielom wsi Trzebnice dziękujemy za zapro-
szenie i obiecujemy dalej przyglądać się tej sprawie.

Bazyl



8
Z uwagi na dobro lokalnego społeczeństwa nie publikujemy zapowiadanych „Oświadczeń 
majątkowych” elity Chocianowa. Niemniej dołożymy wszelkich starań, aby najnowsze 
oświadczenia majątkowe, które zostaną złożone do końca kwietnia 2012r., ujrzały światło 
dzienne i to w prasie drukowanej dostępnej dla wszystkich.Oczekujących sensacji prze-
praszamy zapraszając jednocześnie na stronę chocianowskiego BIP-u, gdzie można za-
poznać się z treścią wspomnianych już oświadczeń majątkowych.      
                 Bazyl

ILE ZARABIA KOŚCIÓŁ W POLSCE?

Korzystając z raportów i opra-
cowań w internecie chcę odnieść 
się do bardzo delikatnego tema-
tu, jakim są: „zarobki Kościoła”.
Już dziś wszyscy wiemy, nie jest 
to żadną tajemnicą, że księża pła-
cą symboliczne podatki. Również 
w dzisiejszych czasach coraz wię-
cej młodych księży rozpoczynają-
cych posługę kapłańską przyznaje 
otwarcie, że to ich „praca”. Nie 
ma więc czemu się dziwić – w 
końcu kapłan to też pracownik. 
Miejscem pracy naszych księ-
ży najczęściej jest Kościół jako 
świątynia oraz jako wspólnota. 
W Polsce mamy 10 tysięcy pa-
rafii, w których pracuje prawie 
30 tysięcy księży. Jak widać to 
prawie legion, i jak się dalej do-
wiemy, drogi w utrzymaniu. 
Poza świątyniami księża zatrud-
niani są w szkołach, na uczel-
niach, szpitalach czy jednostkach 
wojskowych. Znamy zatem pod-
stawowe źródła dochodów księ-
ży. Na pensję kapłana składają się 
opłaty z tytułu stypendium, czyli 
datków ofiarowanych przez wier-
nych w celu odprawienia Mszy 
św. w konkretnej intencji oraz 
pieniądze otrzymywane z prawa 
stuły. Tzw. „stuła” to pobieranie 
opłat za udzielenie sakramentów 
takich, jak: chrzty, śluby czy też 
pogrzebów. Dodatkowo kapła-
ni zatrudniani są w świeckich 
instytucjach, gdzie otrzymują 
takie samo wynagrodzenie, jak 
inni pracownicy tych placówek.  
Tu jednak trzeba zauważyć, że 
księża nie posiadają obciążeń fi-
nansowych związanych z opła-
caniem mieszkania (czynszu). Za 
miejsce na plebani, gospodynie 
i opłaty związane z użytkowa-
niem lokali płaci Kościół jako 
instytucja, a nie poszczególni 
księża. Płacą oni jedynie zry-
czałtowany podatek dochodo-
wy, który liczony jest od ilości 
parafian i jak wiemy, w dużych 
parafiach nie przekracza 400zł.
Janusz Palikot zdobył 10% Po-
laków prawie banalnym ha-
słem: „opodatkować Kościół”.
Kościół nigdy nie zarabiał źle. 
Portal Money.pl wyliczył ile do-
staje od Państwa, czyli od nas 
podatników. FUNDUSZ KO-

śluby, pogrzeby a także za świę-
cenia przedmiotów i miejsc, np. 
budynków. Jakie są to liczby?. 
Według cytowanych przez Mo-
ney.pl szacunkowych danych 
Sedlak&Sedlak polski proboszcz 
zarabia średnio 6 tysięcy złotych, 
a wikariusz – ponad 2,2 tysiące 
złotych miesięcznie. Biorąc pod 
pręgież chocianowski kościół, to 
zarobki naszego proboszcza są 
zapewne zbliżone do tej średniej. 
Dodać do tego trzeba jeszcze 
emeryturę, którą (jak słyszałem) 
sobie wypracował. To samo do-
tyczy księdza Marcina, który do 
swojej średniej 2,2 tysiące zło-
tych musi dodać zarobki, jakie 
dostaje w szkole i diety z Komisji 
Alkoholowej…i to oczywiście, 
że nie płaci za nic i śmiało może 
się uważać za „potentata zarobko-
wego” bez wytworzonego PKB. 
Unia Europejska również szczo-
drze wspiera kościoły i związki 
wyznaniowe. Unia dla Kościoła 
to żyła złota. W ramach progra-
mu operacyjnego Kapitał Ludzki 
oraz w ramach programów regio-
nalnych UE wspierała organizo-
wane przez instytucje religijne 
inwestycje o wartości ponad 1 
miliard złotych . Bruksela do-
łożyła do nich 750 milionów, z 
czego aż 700 milionów złotych 
dostał Kościół Katolicki. Pie-
niądze z UE idą na: „remonty, 
renowacje, przebudowy i mo-
dernizacje kościołów i innych 
obiektów sakralnych,  a także 
na dopłaty do uprawianej ziemi 
będącej własnością Kościoła.

PODATKI? 
RACZEJ ULGI I ZWOLNIENIA

Księża płacą raz na kwartał po-
datek zryczałtowany – od 384 
do 1374 złotych. Nie płacą go 

ŚCIELNY dostanie w tym roku 
kwotę 94 milionów złotych. 
Mimo to Episkopat Polski jest 
gotowy przystać na likwidację 
Funduszu w zamian za możli-
wość dobrowolnego przekazania 
1% z PIT na rzecz wybranego 
Kościoła lub związku wyznanio-
wego. To jednak byłby bardzo 
dobry ruch, bo jak wyliczyła jed-
na z polskich gazet, dzięki temu 
odpisowi Kościół mógłby osią-
gną nawet 600 milionów złotych. 
Wtedy te pieniądze zamiast tra-
fić do państwowej kasy zasiliłby 
„bogate” już i tak kiesy Kościoła. 

DOTACJE Z BUDŻETU

Jak wyliczyli eksperci portalu 
Money.pl na państwowe dotacje 
dla katechetów oraz na katolic-
kie uczelnie, szkoły i przedszko-
la, nasze państwo wydaje 1,63 
miliarda złotych. Samo wyna-
grodzenie katechetów to ponad 
1,1 miliarda złotych. Z kolei na 
pensje kapelanów i innych du-
chownych w wojsku i służbach 
mundurowych państwo wyda-
je ponad 21 milionów złotych.

POLSKI PROBOSZCZ ZA-
RABIA ŚREDNIO 6 TYSIĘCY 

ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE

Do Kościoła Rzymsko – katolic-
kiego należy 33,7 milionów Pola-
ków, a to prawie 90% społeczeń-
stwa. We Mszach św. regularnie 
uczestniczy około 40% wiernych 
-  13,8 miliona Polaków. Z tacy w 
ciągu roku Kościół ma ponad 1,22 
miliarda złotych. Ale taca to nie 
jedyne dochody księży. Kapłani 
zarabiają za chrzty, zapowiedzi, 

natomiast zakonnicy, biskupi, ar-
cybiskupi i kardynałowie. Księża 
jednak mogą od tego podatku od-
liczyć kwotę dobrowolnego ubez-
pieczenia zdrowotnego. Gdyby 
księża, tak jak zwykli obywatele, 
płacili podatek według stawek 
PIT , dochody Skarbu Państwa 
wzrosłyby do 233 milionów zło-
tych. „Państwo (…) de facto fun-
duje Kościołowi ulgę podatkową 
w wysokości bagatela 170 mi-
lionów rocznie”. 2 miliardy ulg 

dla Kościoła i to nie koniec.Za-
rejestrowane w Polsce kościoły 
są zwolnione z podatków lokal-
nych, podatków od nieruchomo-
ści, czynności cywilnoprawnych, 
spadków i darowizn. Księża nie 
płacą również opłat celnych. Na 
wszystkich tych zwolnieniach 
państwo traci rocznie około 1,5 
miliarda złotych. Kościół potra-
fi także skutecznie zabiegać o 
swoją dawną własność. W ciągu 
ostatnich dwudziestu lat Komisja 
Majątkowa przekazała Kościoło-
wi majątek o wartości około 5 mi-
liardów złotych. Do tego doszły 
koszty rekompensaty i odszkodo-
wania – 143,5 milionów złotych.
(Dokłądne dane dotyczące 
dochodów Kościoła dostęp-
ne będą w  najbliższym czasie 
na portalu Wolny Chocianów.

Sławomir Tomczak
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Częste czytania na Mszy Świętej 
nawołują wiernych, by Ci zamiast 
gromadzić ulotne rzeczy material-
ne, bogactwa i luksusy, porzucili 
je na rzecz życia wiecznego tam  
„gdzieś” razem z Panem Bogiem, 
oczywiście, gdy wcześniej dostą-
pią zaszczytu przejścia Piotrowej 
bramy. Słyszymy też wielokrot-
nie, że prawdziwy chrześcijanin 
winien jest pomagać biednym 
poprzez akt miłosierdzia, datki 
lub jałmużnę. Ogłoszenia dusz-
pasterskie wręcz krzyczą do nas, 
że jesteśmy wspólnotą, że musi-
my się wspierać i dodają do tego, 
jakże często, że chodzi o wsparcie 
finansowe, materialne czy choćby 
o charytatywną pracę ludzką. 
Wszystko jest przecież zgodne z 
naukami Jezusa i Biblii, ale nie-
stety Ci, którzy głoszą, co nie-
dzielę te chwalebne słowa, nie 
wprowadzają ich w swoje życie. 
Poniżającym jest fakt, gdy do pu-
szek CARITAS wrzucamy datki 
na powodzian a ksiądz, np. Dy-
rektor wozi się służbowym samo-
chodem wartym, co najmniej 150 
000 zł. Jeszcze gorsze jest to, że 
gdy instytucja, jaką jest CARI-
TAS ,nie przynosi lokalnemu na-
miestnikowi korzyści finansowej 
bądź to propagandowej – próbuje 
się wtedy taką instytucję krytyko-
wać i doprowadzić do jej powol-
nej likwidacji. Bywa również, że 
w sprytny sposób próbuje się ją 
zdyskredytować. Biedni ludzie, 
nie rozumiejący tych elementów, 
którymi posługuje się kler wy-
kształcony i znający psychologię 
perfekcyjnie wykorzystujący ją 
do swoich celów. Pytam się  więc 
ubogich mieszkańców naszej 
gminy (Chocianów), dlaczego 
do dziś nie udało się wprowadzić 

programu dożywiania wspierane-
go przez Unię Europejską, który 
dzięki CARITAS-owi realizo-
wany jest na dużą skalę w wielu 
miastach i gminach na terenie 
Polski?. Czyja to wina? Beaty 
Dyko, byłej prezes CARITAS, 
która cały czas o to walczyła z na-
szym Kościołem, jak i też Urzę-
dem Miasta szukając dobrego 
miejsca na magazyn? Czy może 
Bazyla, który wyszedł na woj-

nę z „szatanem”, aby dać smak 
nadziei i radości współbraciom.  
Tylko ślepo zapatrzeni i prze-
straszeni rychłym piekłem chrze-
ścijanie wierzą w dobre intencje 
słów wypowiadanych z ambony. 

Bo czy pomijanie szlachetnego 
czynu podjętego przez jednego ze 
współorganizatorów „Sylwestra 
bez barier”- panią Beatę Dyko, 
nie jest kłamstwem? Tak, mówie-
nie półprawd, zacieranie faktów, 
jest zwyczajnym kłamstwem. 
Dlaczego namiestnik naszego 
Kościoła nie przyzna się i nie wy-
powie się o przyczynie rezygna-
cji pani Beaty z funkcji Prezesa 
CARITAS? Po co? Odpowiedź 
nasuwa się na usta sama. Pani 

Dyko, przez okres swojej preze-
sury, pomagała wielu potrzebują-
cym rodzinom tego miasta a nasz 
Kościół w tym samym czasie 
zamieniał skutecznie ewangeli-
zację na neo-ewangelizację. Dziś 
moi współbracia nie mają cukru, 
chleba i nadziei, właśnie dlatego, 
że Ci, którzy chcą im pomóc, po-
mimo, że wielokrotnie sami nie 
mają, są dyskryminowani w imię 
Boga. 

Nie mogę patrzeć na to, gdy wi-
dzę, jak w domach społecznych 
wciskają do jednego pokoju po 
2-4 osoby, gdy ksiądz emeryt ma 
minimum dwa pokoje i to o wy-
sokim standardzie. 

Z przykazu biskupa parafie zbie-
rają pieniądze na różne cele, w 
tym bywa, że na remonty, czy 
budowy Kościołów – a gdy bez-
domny przychodzi po pomoc do 
parafii odsyłany jest do schroni-
ska. Zbierają również na leki dla 
chorych księży a kiedy parafianin 
pójdzie do księdza proboszcza 
prosić o pomoc, ten odsyła go do 
CARITAS-u. 
Kościół gromadzi bogactwa zdo-
byte często na naiwności i bo-
gobojności ludzi. Tak jest już od 
przeszło 2000 lat, tyle samo, co 
powtarzane przez duchownych 
słowa, że trzeba być ubogim, bo 
tylko tacy podobają się Bogu. 
Czyżby więc bogaci kapłani nie 
mieli w oczach Boga uznania? To 
miraż! 
To zawód wybranych i oni, jako 
„święci szafarze” muszą mieć 
warunki, by godnie odprawiać 
sakramenty. 
Wmawia się nam również, że 
odzyskiwanie gruntów i nieru-
chomości jest dla celów Kościo-
ła chwalebne, służy kształceniu 
księży, misjonarzy oraz prowa-
dzeniu pomocy charytatywnej. 
Kiedy tak naprawdę w wielu 
przypadkach pracownicy Po-
mocy Społecznej czy policjanci 
na komisariatach siedzą po 2-3 
osoby na kilku metrach kwadra-
towych, to w instytucjach ko-
ścielnych nie ma takiego ścisku, 
nie ma oszczędzania na cieple w 
zimne dni a przecież parafianie i 
wierzący współbracia łożący na 
to (chcąc czy nie przez dofinanso-

wania z budżetu państwa) muszą 
liczyć się z każdą bryłką węgla, 
czy minutą włączonego ogrze-
wania gazowego. Wspomnieć w 
tym miejscu warto miłosierdzie 
naszego chocianowskiego Ko-

ścioła, który do tej pory nie zain-
teresował się problemem np. Ka-
rola, który przy takich mrozach 
sypia w blokowych piwnicach. 
Kim więc jesteście? I czemu się 
Boga nie boicie? 
Pan Jezus urodził się w stajen-
ce, Bóg świata, a jego słudzy 
mieszkają w pałacach. Bóg cho-
dził „według przekazu Biblii” 
skromnie ubrany, jak każdy Żyd 
a jego naśladowcy chodzą w 
jedwabnych sutannach, pięk-
nych koszulach z mankietami, 
w koronkowych komżach. Jezus 
przemierzał setki kilometrów na 
piechotę, a słudzy jego, biskupi 
i księża, jeżdżą kilkaset metrów 
samochodami. Przykład widać w 
Chocianowie na Placu Wolności 
przed Mszą Św. Nawet prawo 

ich nie obowiązuje, jakby mieli 
immunitety wystawione przez 
samego Boga.
Wracając do CARITAS – wieleb-
ny Kościoła Chocianowa – Jezus 
rozmnażając ryby i chleb kazał 
nakarmić wszystkich, którzy  Go 
słuchają, nieważne, czy słuchają, 
bo wierzą, a może mają jakiś w 
tym interes lub ktoś ich wysłał?. 
Niestety obecni namiestnicy Ko-
ścioła Chocianowa, jak wspo-
mniałem już wyżej, nie potrafią 
nawet nakarmić swoich ubogich 
wiernych unijnymi pokarmami, a 
sami codziennie jedzą wykwint-
ne dania. Biskupi budują kolej-
ne rezydencje, by żyło im się 
wygodniej. Nie patrzą na to, że 
coraz mniej buduje się mieszkań 
socjalnych i coraz więcej bez-
domnych w diecezjach. Nie prze-
szkadza im również wyciąganie 
ręki po bardzo duże pieniądze od 
państwa polskiego na zakup np. 
okien, kiedy jest tak wiele osób 
żyjących za 500 zł miesięcznie. 
Szerzące się w Kościele kłam-
stwo i obłuda powodują wzrost 
ateizmu a tym samym duchow-
ni działają na szkodę Kościoła i 
wiernych, którzy ich utrzymują. 
Chyba nawet ateista przyzna mi 
rację, że mądre i prorocze są sło-
wa w Piśmie Świętym dotyczące 
kapłanów, mówiące o przedłu-
żaniu szat, zasiadaniu w pierw-
szych miejscach czy też przypo-
wieść o Samarytaninie. Właśnie 
do współczesnych duchownych 
kierowane są te słowa.  Tu jednak 
nie ma gwarancji, że słowa te do 
nich trafią. 
Ja jednak wierzę, że nadejdzie 
czas, gdy moja wiara w Boga 
będzie się mogła przejrzeć w 
czystym lustrze prawdy nowego 
namiestnika Kościoła Chociano-
wa, bo życie bez prawdy i wiary 
w dobro jest zupełnie puste i bez-
wartościowe.

Bazyl
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„Życie pojedynczego człowieka znaczy coś tylko wtedy, 
jeśli dzięki niemu życie każdej żywej istoty staje się bar-

dziej godne i piękne.” 
Albert Einstein

W dzisiejszym świecie możemy 
niejednokrotnie spotkać się z tzw. 
normami, zasadami moralnymi, 
dekalogiem, które powinniśmy 
przestrzegać, aby być dobrymi 
ludźmi. Pytania, które stawiam to: 
Czy przestrzegamy tego, czy też 
idziemy za tłumem lub osobami, 
którzy pod podszewką dobrych 
i wszystko wiedzących osób po-
kazują nam, co jest dobre a co 
złe? Czy potrafimy uszanować 
drugiego człowieka i to, co robi 
a może potrafimy tylko pięknie 
mówić, oceniać i uważać, że pro-
blem jest tych osób a nie mój. 
Wydaje mi się, że bardzo często 
nie słyszymy tego, co sami wy-
powiadamy. Najgorsze w tym 
wszystkim jest to, że potrafimy 
w sposób łatwy usprawiedliwić 
swoje czyny, wytykając błędy in-
nym lub preparując fakty do wła-
snych potrzeb. Czy o to chodzi?
 
Cieszy mnie bardzo fakt, że po 
raz pierwszy ktoś pomyślał o 
osobach starszych, samotnych 
i tych najbardziej potrzebują-
cych i postanowił zrobić dla nich 

coś innego niż zwykło się robić.
Bardzo często możemy usłyszeć, 
że robi się zbiórkę żywności, 
odzieży czy organizuje tego typu 
pomoc. My jednak postanowili-
śmy dać tym osobom coś więcej. 
Tę radość, która bardzo często 
jest im zabierana przez prozę ży-
cia. Tę odrobinę zabawy, której 
być może niejeden z uczestni-
ków nie przeżył przez wiele lat. 
Jest to też forma pomocy, inna 
niż ta, do której jesteśmy przy-
zwyczajeni. Pozwolić drugiemu 
cieszyć się i dać mu zapomnieć, 
chociaż na kilka godzin, o pro-
blemach dnia codziennego, to jest 
wartość i oznacza znacznie wię-
cej niż sama pomoc materialna.
 
Dlatego też wspólnie z Nor-
bertem Piotrowskim i Adamem 
Hrynczyszynem postanowiliśmy 

zorganizować

„SYLWESTRA BEZ BARIER” 

Pomysł z lekka szalony, ale kto 
nie ryzykuje ten nie żyje, jak 
mówi nasze polskie powiedzenie.
Hasłem tego Sylwestra było: 

„Każda zabawa uczy nas przeby-
wania ze sobą”. 

Celem naszej inicjatywy było 
umożliwienie przeżycia tej jedy-
nej w roku nocy osobom, które z 
różnych przyczyn nie mogły lub 
nie będą mogły uczestniczyć w 
Balach Sylwestrowych. Zabawa 
Sylwestrowa skierowana była 
przede wszystkim do osób niepeł-
nosprawnych, samotnych, star-
szych, dla tych wszystkich, któ-
rzy umieją bawić się i przebywać 
w towarzystwie osób, czasami 
bardzo różnych od nas samych.
Poprzez ten Sylwester chcieliśmy 
zintegrować mieszkańców Cho-
cianowa ze sobą.  Chcieliśmy dać 
im odrobinę dobra i szczęścia, 
poczucie akceptacji takimi jaki-
mi są, chcieliśmy umożliwić im 
w sposób namacalny dotknięcie 
tych wartości, których niejed-
nokrotnie jest im brak w życiu 
codziennym a które napędzają i 
dają siłę w dalszym życiu. Syl-
wester był imprezą bezalkoholo-
wą i to, co najważniejsze CHA-
RYTATYWNĄ czyli bezpłatną.
 
Wybiła godzina 20.00, 31 grud-
nia 2011 r. Czas rozpocząć BAL.

Pomimo choroby zaszczycił nas 
swoją obecnością sam Burmistrz 
Roman Kowalski, który powitał 
uczestników balu, a także złożył 
wszystkim życzenia noworoczne. 
Chcąc rozpocząć bal staro-
polskim zwyczajem, wodzirej 
zaprosił wszystkich uczestni-
ków do Poloneza i tak oficjal-
nie rozpoczęliśmy zabawę. 
Następnie każdy z nas złożył 
przyrzeczenie „DOBREJ ZA-
BAWY” i takim sposobem, to 
czego zapragnęliśmy i chcieli-
śmy dać drugiemu człowieko-
wi, zaczęło się urzeczywistniać.

 
Było nas 50 osób. Jedni powie
dzą mało, inni rzucą słowa kry
tyki, a inni stwierdzą, że i tak 
dużo. Osobiście uważam, że jak 
na pierwszy raz było nas sporo, 
biorąc pod uwagę fakt, że nie 
do końca ludzie wierzyli w to, 
że jest to zabawa za „całkowi-
tą darmochę”. Owszem dla osób 
samotnych, starszych, niepełno-
sprawnych, ale spróbujcie prze-
konać ich, że to dla nich, za dar-
mo, wystarczy, że wezmą ze sobą 
dobry humor. Kolejna rzecz, któ-
ra mogła odstraszać: Sylwester 
bezalkoholowy. Jak można bawić 
się bez wspomagaczy, zwłasz-
cza w towarzystwie mieszanym, 
gdzie nie znamy się zbyt dobrze 
itd.? Podczas tej zabawy rów-
nież ta teoria, została podważona, 
ponieważ dzięki wspaniałemu 
WODZIREJOWI, dobrej mu-
zyce i tak naprawdę otwar-
tości wszystkich uczestni-
ków zabawa była wyśmienita. 
Powiem jedno: niech żałują Ci, co 
nie byli!

W trakcie balu oprócz tańców, 
mogliśmy wspólnie pośpiewać, 
przygotowane były różne gry i za-
bawy integracyjne, które sprawia-
ły, że nikt nie czuł się odtrącony, 
bo każdy brał w nich udział. I w 
tym miejscu należą się szczegól-
ne podziękowania NASZEMU 
WODZIREJOWI, który dwoił 
się i troił, aby nikt nie miał czasu 
nawet pomyśleć, że jest nudno.

 
PANIE TADEUSZU, 

DZIĘKUJEMY!!!

Jednym z takich bardzo miłych 
momentów był taniec najmłod-
szego uczestnika balu (22 lata) z 
Panią, która miała 86 lat. Piękny 
widok i aż serce się radowało.
 
W rozmowie ze mną Pani ta po-
wiedziała: 
„Dziękuję za zaproszenie i zor-
ganizowanie takiego balu. Ja 
przez całe moje życie nigdy nie 
byłam na Balu Sylwestrowym”.

Były też małżeństwa. Kiedy 
tańczyłam z jednym Panem, po-
wiedział: „Dziękuję za zabawę. 
Jeszcze nigdzie nie spotkałem się, 
aby muzyka i atmosfera były tak 
dobrze skomponowane jak tutaj”.
Zaś żona tego Pana składając mi 
życzenia po północy powiedziała: 
„Byłam na wielu Sylwestrach i 
wahałam się, czy przyjść na tego 
Sylwestra, ponieważ zawsze wra-
całam niezadowolona. Jednak tak, 
jak tutaj, nie wybawiłam się na 
żadnym Sylwestrze. Dziękuję”.
 
Myślę, że więcej nie trzeba nic do-
dawać odnośnie atmosfery, która 
nam towarzyszyła do 3.15 rano.

Korzystając z okazji, w imieniu 
organizatorów, pragnę złożyć 
najserdeczniejsze podziękowania 
wszystkim tym, bez których ten 
Sylwester nie miałby racji bytu.

Przede wszystkim:

BURMISTRZOWI MIASTA I 
GMINY CHOCIANÓW - RO-
MANOWI KOWALSKIEMU, 
za użyczenie ChOK-u i mediów;
firmie WPEC LEGNICA;
CENTRUM REMONTOWO – 
HANDLOWE „REMA” spółka 
z o.o.; 
KAZIMIERZOWI MOŁODYŃ-
SKIEMU; 
JiP TRANSPORT PAWŁOWI 
ŻELICHOWSKIEMU;
JANUSZOWI ZIELONEMU 
a także:
Pani JADWIDZE ĆWIK, za przy-
gotowanie smacznego jedzonka;
WODZIREJOWI – Panu TADE-
USZOWI LISOWSKIEMU, za 
dobrą zabawę; 
PIOTROWI BUDZENIOWI – za 
pomoc przy podłączeniu nagło-
śnienia a także za kable i mikrofon 
i naszym WOLONTARIUSZOM.

Bez wszystkich tych osób nie 
udałoby się nam zorganizować 
SYLWESTRA BEZ BARIER.

Chciałabym zakończyć cyta-
tem naszego Wielkiego Rodaka, 
Błogosławionego Jana Pawła II:

„Człowiek nie jest tylko 
sprawcą swoich czynów, 
ale przez te czyny jest 
zarazem w jakiś sposób 
„twórcą siebie samego”.  

Kierujmy się tymi słowami 
Jana Pawła II w życiu codzien-
nym i przemieniajmy je w czyn, 
bo tylko dzięki temu będzie-
my mogli stawać się lepsi i 
być „twórcami samych siebie”.

Beata Dyko
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XX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W GMINIE CHOCIANÓW

 a także absurdy nowej ustawy refundacyjnej

8 stycznia 2012 roku po raz XX 
w całej Polsce zagrała Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Tegoroczne hasło brzmiało: 

„GRAMY Z POMPĄ! ZDRO-
WA MAMA, ZDROWY WCZE-
ŚNIAK, ZDROWE DZIECKO, 
CZYLI GRAMY NA ZAKUP 
NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH 
URZĄDZEŃ DLA RATOWA-
NIA ŻYCIA WCZEŚNIAKÓW 
ORAZ POMP INSULINOWA-
NYCH DLA KOBIET CIĘ-
ŻARNYCH Z CUKRZYCĄ”.

Na terenie gminy Chocia-
nów kwestowało 33 wolon-
tariuszy. W akcję włączyło 
się wielu ludzi dobrej woli.

Dzięki mieszkańcom naszej 
gminy WIELKA ORKIESTRA 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
wzbogaciła się o 20.700,47zł.
  

CHOCIANÓW

Wiemy, że, trudno było znaleźć 
osobę, która poprowadziłaby 
WOŚP w Chocianowie. Pomi-
mo tego, iż informacja z prośbą 
o zgłaszanie się kandydatów do 
tej roli pojawiła się stosunkowo 
wcześnie, to jednak chętnych bra-
kowało. Na szczęście, po raz ko-
lejny, mogliśmy liczyć na panią 
Annę Jabłońską, która tak, jak w 
poprzednich edycjach WOŚP, zo-
stała jej główną koordynatorką. 
Dzięki niej, a także dzięki wolon-
tariuszom i darczyńcom po raz ko-
lejny mogła rozbrzmieć orkiestra.  
W samym Chocianowskim 
Ośrodku Kultury odbyły się: licy-
tacja, loteria i sprzedaż ciast. Od 
godz. 14.00 można było posłu-
chać i obejrzeć występy różnora-
kich zespołów. Było coś dla tych 
najmłodszych, młodzieży i star-
szych. Po prostu, dla każdego coś 
miłego. Licytacje prowadził rad-
ny Marian Sambor, niezastąpio-
ny konferansjer naszego miasta. 
Nagrodę główną w loterii 
–  odkurzacz - ufundował Bur-
mistrz Miasta i Gminy Cho-
cianów pan Roman Kowalski.
 
W tym roku Jurek Owsiak przy-
gotował wiele gadżetów orkie-
strowych, m.in. koszulkę WOŚP, 
kubek, kalendarz, książkę, ap-
teczkę pierwszej pomocy, z 
których część poszła na licyta-
cje do Parchowa i do Trzebnic. 

Przepyszne ciasta, które mogli-
śmy zakupić w ChOK-u upiekły 
m.in. panie ze Związku Emery-
tów w Chocianowie, pracownice 
Urzędu MiG Chocianów i przed-

stawicielki ROD „Nadzieja”.
Zakończeniem finału o godz. 
20.00 było „Światełko do nieba”. 
To właśnie o tej porze uczestni-
cy zebrali się przed ChOK-iem, 
aby wypuścić specjalne lampio-
ny, które wzbiły się do nieba.

PARCHÓW

Uczniowie, wraz z nauczyciela-
mi, Szkoły Podstawowej w Par-
chowie również włączyli się do 
XX finału WOŚP. Pierwsi rozpo-
częli swoją pracę wolontariusze, 
kwestujący w Pogorzeliskach, 
Parchowie i Jabłonowie. Start 
nastąpił o godz.13.00 w Wiej-
skim Ośrodku Kultury. Najmłod-
si mogli uczestniczyć w grach i 
zabawach. W XX Finale WOŚP 
wzięli udział sołtysi wsi – Stefan 
Trochanowski, Józefa Kleszczyń-
ska i Krystyna Pardo. Mieszkań-
cy okolicznych wsi zebrali się o 
godz. 15.00, aby wspólnie obej-
rzeć Jasełka Misyjne przygoto-
wane przez uczniów SP w Par-
chowie, po których pani Dyrektor 
Beata Kawicka zaprezentowała 
rzeczy, mające być przedmiotem 
aukcji. Były to m. in.: kwiaty i 
maski karnawałowe wykonane 
przez Panią Katarzynę Tobiś i 
starszych uczniów, dekoracyjne 
bombki – prace uczniów z klasy 
III, piękne choinki i świeczniki 
wykonane z makaronu przez Pa-
nią Barbarę Borawską oraz ślicz-
ne bałwanki z wełny autorstwa 
Aleksandry Klamer z klasy V.

Oczywiście wszystko rozeszło 
się, jak przysłowiowe „ciepłe bu-
łeczki”.

TRZEBNICE

W Trzebnicach już od 7.00 rano 
wolontariusze wraz ze strażakami 
rozpoczęli zbiórkę funduszy na 
WOŚP. Kwestowali oni w : Cho-
cianowcu, Michałowie, Trzebni-
cach, Ogrodziskach i Żabicach.
W programie artystycznym 
przewidziany był m.in.: występ 
uczniów ze szkoły w Trzebni-
cach, koncert zespołu ludowego 
„ECHO” z Chocianowca, wy-
stęp muzyczny Pana Czesława 
Chmielewskiego, pokaz udzie-
lania pierwszej pomocy i licyta-
cje. W przerwie licytacji można 
było zjeść ciasta, bigos, krokiety 
z barszczem, napić się gorącej 
kawy czy herbaty - poczęstunek 
przygotowało Koło Gospodyń 
z Trzebnic i Koło Gospodyń z 
Żabic.  Zebrano 5 495, 95 zł i 
taką kwotę przekazano do Szta-
bu Gminnego w Chocianowie.

W imieniu organizatorów dzię-
kujemy ofiarodawcom, wolonta-

riuszom i współorganizatorom.
 
To tyle, jeśli chodzi o naszą lokal-
ną społeczność.

Sam Jurek Owsiak ma teraz 
ciężki orzech do zgryzienia, bo 
jak się okazuje nowa ustawa re-
fundacyjna zakazuje szpitalom 
przyjmowania darowizn. Szpitale 
mogą nie dostać pomp insulino-
wych od WOŚP. „Rzeczpospo-
lita” z 16 października nakreśla 
nam ten problem w artykule pt. 
„Arłukowicz kontra Owsiak”.
Nowe przepisy są niejasne i trwa-
ją nad nimi dyskusje, a zwłaszcza 
nad tym, w jaki sposób należy się 
do nich zastosować. Problem jest, 
i to duży, jak twierdzi Tadeusz 
Jędrzejczyk, zastępca dyrekto-
ra w gdańskim Uniwersyteckim 
Centrum Klinicznym. Inni dy-
rektorzy, jak możemy wyczytać 
w artykule, uważają podobnie. 
Według ustawy refundacyjnej, a 
dokładnie art. 49 ust.3 „Zabra-
nia się przekazywania jakich-
kolwiek zachęt, w tym darowizn 
i użyczeń, które odnoszą się do 
leków refundowanych”. W arty-
kule czytamy dalej: „Karę za nie-
przestrzeganie przepisu nakłada 
inspektor farmaceutyczny i jest 
ona drakońska: wynosi 100-krot-
ność wartości przekazanej zachę-
ty, gdy zawinił podmiot, który 
nie zajmuje się handlem lekami, 
czyli w tym przypadku WOŚP”.

Ministerstwo Zdrowia zapo-
wiada, że wszystkie tego typu 
sprawy będą rozpatrywane in-
dywidualnie. Prawnicy jednak 
określają jasno, że przekazanie 
takich pomp do szpitali będzie 
jawnym złamaniem przepisów. 

Można postawić sobie pytanie, 
co w związku z tym dalej? Czy 
znów będzie szum medialny 
wokół kolejnego niedoprecy-
zowania przepisów w Komisji 
Zdrowia? A co zrobi Owsiak 
z przeszło 40 mln złotych ze-
branymi podczas XX finału?.

Decyzje podjęte pod presją, 
zwłaszcza presją czasu, są nie-
stety najbardziej złymi decyzja-
mi i jak widać w tym przypadku, 
najbardziej niedopracowanymi. 
Owsiakowi przyświecał szczytny 
cel, tylko w takiej sytuacji, czy 
XXI finał WOŚP w przyszłym 
roku, ma rację bytu, skoro usta-
wa mówi o zakazie darowizn?

Beata Dyko
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„PUNK ROCK CHATA”
21 stycznia tego roku, dzięki 
inicjatywie miejscowych mu-
zyków sceny alternatywnej, go-
ściliśmy w skromnych kultural-
nych progach naszego miasta, 
czołowy i legendarny już zespół  
Zielone Żabki. Jedni z współ-
twórców sceny alternatywnej, 
śmiali krytycy epoki PRL-u, 
rozpoczęli swą trasę koncertową 
właśnie u nas. Było nam nie-
zmiernie miło gościć tutaj legen-
dę polskiej sceny punk rockowej. 

Podczas sobotniej nocy, gdyż 
była to sobota,  zagrały również 
zespoły Non President oraz cho- 
cianowska Interpunkcja, której 
to perkusista, pomimo bardzo 
młodego wieku, jest uczestni-
kiem Polsat-owskiego programu 
Must Be The Music.Ze swojej 
strony apeluję już dziś o czynny 
udział w głosowaniu na Kubę. 
Dokładny termin głosowania 
podamy jak tylko będziemy go 
znali =). Podsumowując oficjal-
ną notkę informacyjną na temat 
tego przedsięwzięcia, z dumą 
śmiem stwierdzić, iż to wspania-
ły początek (k)roku w kulturalne 
jutro Chocianowa. Teraz moje 
przemyślenia własne pozosta-
wione na pastwę czytelników:
Z mojej strony( prawej i lewej) 
wielkie pokłony dla organiza-
torów koncertu, którzy po raz 
kolejny udowodnili, iż brak 
pieniędzy nie jest przeszkodą 
w organizacji eventów kultural-
nych. Wystarczą chęci i trosz-
kę ciężkiej pracy - i rzecz jasna 
- znajomości tematu, jakim jest 
branża muzyczna. Czas na moje 

prywatne pochwały, szczere i nieszczere- jak to już zwykłem robić. 
Nie o wszystkich mogę powiedzieć dobre słowa dlatego „zacznę od”:

Dziękujemy również, gdyż,  iż wypada bądź należy, ChOK-owi, za udo-
stępnienie sprzętu nagłośnieniowego. I tylko tyle lub aż tyle! Niestety.
Dziękujemy właścicielom Piwnej Chaty za możliwość ulokowa-
nia koncertów, serdecznie pozdrawiamy i liczymy na dalszą współ-
pracę=). Dziękuję  Zdzisiowi i Marianowi za inicjatywę, organi-
zację i pracę. Nic dodać nic ująć=). Nieszczerze podziękuję sobie 
„ bo jak mówię też tam byłem, jadłem, piłem”… się bawiłem.

Tuż po koncercie pozwoliłem sobie zadać kilka bezczelnych pytań wo-
kaliście Zielonych Żabek „Smalcowi”, prywatnie znamy się z Mirkiem 
Malcem już od 8 lat, dlatego pytania były bezczelne i nieformalne. 
Tak więc skrótowo:
Ja: Co chciałbyś przekazać mieszkańcom Chocianowa ( Pacanowa) 
gdzie kulturą w oczy kłują? Co ci się podobało lub nie podobało?
Mirek: Bardzo cieszymy się, że to właśnie w Chocianowie zagraliśmy 
nasz pierwszy koncert w tym roku. Atmosfera była wspaniała. Publicz-
ność niemal 3- pokoleniowa, ojcowie i matki z dziećmi… i tak dalej. 
Cała ekipa niesamowicie jest ze sobą zżyta, a to już niestety bardzo 
rzadki przypadek. Fajnie, że pomysł przerodził się w koncert, że wspól-
nie robicie takie rzeczy.  Jesteście spontaniczni i chcecie to robić - nie 
dla pieniędzy tylko dla idei. Wielki szacunek za to. Nawet po koncercie 
nikt nie rozszedł się do domów, tylko wspólnie bawiliśmy się, tańczyli-

śmy razem z wami..Mamy nadzieję, że niedługo znów nas zaprosicie..
Ja:  Ruszacie w trasę. Miejsca i daty koncertów są na waszej stronie, 
ale co robiliście, ostatnio? Jakieś nowe nagrania? Będzie coś nowego? 
Mirek: Ostatnio graliśmy sporo koncertów charytatywnych m.in. dla 
hospicjów. Staramy się nieść w jakiś sposób pomoc innym oraz uczestni-
czyć w życiu społecznym. Zresztą wiesz jakie mam podejście do tego… 
trzeba robić rzeczy, które nosi się w sercu i nie zapominać o innych.
Ja: I chwała wam za to. Często przywołuję twoje piosenki jako mu-
zyczne przykłady społeczne. Czy tym razem również mogę coś zacy-
tować w odniesieniu do koncertu?
Mirek: A co dokładnie?
Ja: A to już moja słodka tajemnica… ale zdradzę ci, że na duże K.
Mirek: Domyślam się jaką, więc pozwalam …a teraz wracajmy się 
bawić=) hehe
Tak więc drodzy czytelnicy kończąc tę krótką pisaninę, dedykuję Wam 
wybrane przeze mnie słowa piosenki „Kultura”:

„W mieście pełno jest młodzieńców, może twórczych może zdolnych, 
Ich ambicje giną w kuflach, bo za dużo tu chwil wolnych.

Będzie festyn na dzień dziecka, są biesiady literackie (no u nas w Cho-
cianowie, nie ma niestety=))

A nas sąsiad z piwnicy wygonił bo nasza muzyka jest wariacka….
A kultura tu podobno jest

Świadczy o tym nasz wspaniały dom kultury. 
Nawet z jego okien płynie nieraz jazz to...Dlaczego jest jak jest? Nie 

rozumiem...
Nie ma tu kultury, nie ma tu kultury…”

Piotr Budzeń

Patronat nad koncertem objęli:

Fundacja TOSCA 

oraz 
portal Wolny Chocianow
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CZYTAĆ WARTO

Książka warta polecenia:

„Filipina. Siła kruchego życia” Świadectwo. 

eSPe, Kraków 2007
„Jest książką wstrząsającą. Sophie i Damien Lutz są rodzicami małej, upośledzonej pod 
wieloma względami dziewczynki, Filipiny, której towarzyszą ze stale odnawianą czułością 
i odwagą. Tak bardzo pragną, aby ich dziecko żyło i się rozwijało!
Siedmioletnia dziś dziewczynka ma dwóch braci: starszego i młodszego. Jeszcze przed jej 
narodzeniem lekarze odkryli u niej bardzo poważne upośledzenie umysłowe, które miało 
nie pozwolić jej żyć. Rodzicom sugerowano aborcję, lecz oni ją kategorycznie odrzucali. 
Wbrew wszelkim przewidywaniom Filipina żyje, pozostaje jednak w stanie głębokiej za-
leżności od otoczenia, na poziomie dziecka w wieku między trzema a sześcioma miesiąca-
mi życia. Komunikacja ogranicza się do cienia uśmiechu w chwilach, gdy jest szczęśliwa. 
Sophie Lutz, posługując się prostymi, wyzbytymi ze zbędnych ozdobników słowami, opo-
wiada nam o codziennym życiu z mężem, z przyprawiającą o zmęczenie 
i domagającą się nieustannej uwagi Filipiną oraz dwójką zdrowych synów, którzy również 
potrzebują mamy. Surowa i bardzo konkretna jest ta opowieść, w której ujawniają się głę-
boko ze sobą złączone serce, inteligencja i wiara autorki. 
Dziełko to obala pseudowartości lansowane przez bogate społeczeństwa, a także stereotypy 
na temat ludzkiego życia, promujące skuteczność, aktywność pełną blasku 
i osiągnięć, panowanie ducha nad materią. Sophie Lutz ukazuje, jak przyjęcie kruchości 
Filipiny przemienia krok po kroku życie jej rodziców, prowadząc ich ku pełni człowie-
czeństwa. 
Dla wielu z nas życie osób naznaczonych niepełnosprawnością jest zgorszeniem – tak jak 
zgorszeniem jest Krzyż Jezusa. Książeczka ta pokazuje, w jaki sposób „zgorszenie” może 
stać się źródłem życia. Ujawnia ona konflikt między dwiema kulturami: kulturą siły i kul-
turą miłości. Ta pierwsza dąży do negacji śmierci, ale jednocześnie promuje likwidację 
ludzi słabych i opowiada się za eutanazją. Druga zaś akceptuje ludzi słabych i najbardziej 
ograniczonych, uznaje, że każdy z nas rodzi się słaby, a wszyscy mamy w sobie mieszaninę 
siły i słabości. Akceptacja słabości to również akceptacja samego siebie takiego, jakim się 
jest; to promowanie społeczeństwa wzajemnego dzielenia się, wsparcia i komunii serc.
Akceptacja naszych słabości nie jest krokiem łatwym. Lecz autorka odkryła, że ich odrzu-
canie staje się przyczyną zmęczenia i napięcia. Usiłujemy być mocni, stajemy się zatwar-
dziali, żyjemy iluzjami,  negujemy istotę samych siebie. Nasza zatwardziałość prowadzi do 
konfliktów, do odrzucenia tych, którzy nie są tacy, jakimi chcielibyśmy ich widzieć. Wręcz 
przeciwnie, akceptacja nas samych takich, jakimi jesteśmy, i akceptacja innych takimi, 
jakimi są, jest drogą jedności, dialogu, pokoju i – przez to właśnie – radości”. 
Autorka stwierdza, że pisząc tą książkę chciała uczynić kolejny krok w refleksji nad miej-
scem osoby z niepełnosprawnością w rodzinie, społeczeństwie i w Kościele.
Chcę zacytować kilka refleksji Sophie, aby ukazać to, co dzieje się w rodzinie, ale nie tyl-
ko, kiedy na świat przychodzi dziecko niepełnosprawne. Trzeba pamiętać o tym, że mała 
urodziła się z różnymi malformacjami, więc rodzice tak naprawdę musieli przejść długą 
drogę, aby wyzbyć się lęku lub nie reagować na to, jak inni ludzie reagowali na widok 
Filipiny. Oto, co pisze mama:
„ Ci, którzy koncentrują się na malformacji, są przerażeni i mają trudności z nawiązaniem 
z nią kontaktu. Ci, którzy widzą najpierw Filipinę, a nie jej problem, mogą zbliżyć się do 
niej, dotknąć jej, popatrzeć jej w twarz, odkryć jej osobowość, poznać ją. Ta sytuacja otwie-
ra nas na prawdę o naszych relacjach z innymi. Jeżeli biorę pod uwagę przede wszystkim 
defekty osoby, którą spotykam, niemożliwe staje się dla mnie poznanie, kim ona jest.”     
Jak ważne są te słowa.
W rozdziale poświęconym sensie życia można znaleźć bardzo piękne słowa:
„ Pytam siebie o sens jej życia, ale i sens mojego własnego.” Słowa taty: „ Pozostawanie z 
dala od Filipiny to oddawanie jej śmierci i nicości. Wejście w kontakt z nią to, przeciwnie 
przywrócenie jej życiu i wpisanie jej w moją własną egzystencję. Nawiązanie z nią kon-
taktu wykracza poza zabiegi, które można wyświadczyć. Jest to postawienie się na równi 
z nią, odarcie się z wszystkiego, co we mnie okazuje się zbyteczne, aby zachować to, co 
istotne: stosunek jednej żywej osoby do drugiej; do żywego człowieka wezwanego do roz-
woju, wezwanego do szczęścia, do życia tu i w przyszłości”.  
 Oto, jakie pytania zadaje mama:
„ Jaki jest sens jej życia? Pozornie niczemu nie służy. Jednak czy ja, koniec końców, cze-
muś służę? Czy moje życie ma więcej sensu niż jej z tego tylko powodu, że myślę, mówię, 
rozumiem, działam – których to rzeczy ona nigdy nie robi? Czy jakiekolwiek życie ma 
obniżoną wartość?...
Najbardziej ewidentny wymiar ludzkiej godności mojego dziecka polega na tym, że Fili-
pina jest naszą córką, na jej dziecięctwie. Nigdy zaś nie widziano, by mężczyzna i kobieta 
zrodzili kogoś innego niż istotę ludzką. 
Dotyk, jest tym łącznikiem z Filipiną. Zdolność do komunikowania się w miłosnej relacji, 
oddania się miłości poprzez własne zmysły. Wkładam swoją rękę do jej dłoni. To magicz-
ne chwile, kiedy jej malutka twarz wyraża zdumienie z powodu tego kontaktu. Kontaktu 
przyjemnego, który oddala boleść ugryzień, jakie sobie zadaje, gdy czuje się źle. Ten dotyk 
rąk stopniowo wzbogaca jej codzienność.”
„Pytają mnie czasem, czy się buntuję? Trzeba kochać osobę i jednocześnie buntować się

przeciwko chorobie lub upośledzeniu’”.Polecam tą książkę wszystkim tym, 
którzy, na co dzień borykają się z problemem niepełnosprawności bliskiej 
osoby, wszystkim tym, którzy pomagają takim osobom czy rodzinom a przede 
wszystkim każdemu z osobna. Warto zatrzymać się na moment i zastanowić 
nad postawą względem osób z niepełnosprawnością i rodzin, których ten temat 
dotyczy. Tak naprawdę „życie Filipiny jest misterium” dla nas.

Beata Dyko

Anita Gargas - Bezkompromisowa 
dziennikarka!!!

W ubiegłym roku Anita Gargas została uhono-
rowana najważniejszym dziennikarskim wy-
różnieniem porównywalnym do amerykańskiej 
Nagrody Pulitzera – Nagrodą Wolności Słowa 
SDP. 

W uzasadnieniu jury napisało:
„Za odwagę i bezkompromisowość w docieraniu do prawdy o katastro-
fie smoleńskiej”.

Według laureatki: „Przyznana nagroda przełamuje pewnego rodzaju tabu. 
Przełamuje też barierę psychologiczną związaną z tym, że mainstream 
narzucił traktowanie podobnych do mnie, bezkompromisowych dzien-
nikarzy, jak trędowatych. Bardzo się cieszę, że ta nagroda za dociekanie 
prawdy o Smoleńsku przypadła mi dzięki jednogłośnej decyzji jury”.

Podczas odbierania nagrody Anita Gargas powiedziała, że jest to:
 
„wskazówka dla tych wszystkich, którzy idą pod prąd i co dzień łapią 
ich chwile zwątpienia”. Ta nagroda jest także wsparciem i to nie tyl-
ko dla mnie, wsparciem dla tych wszystkich, którzy co dzień próbują 
patrzeć władzy na ręce, próbują tropić nadużycia wszelkiej maści i 
którzy nie mogą liczyć na pomoc, na jaką ja codziennie mogę liczyć”.

Sławomir Tomczak
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KONTR-WYWIAD

Idiotów na świecie nie jest wielu.. po prostu są tak sprytnie porozsta-
wiani, że spotykasz ich na każdym kroku. Wiele rzeczy wskazuje na to, 
iż w Chocianowie jest ich hodowla.

Poszukujemy Don Kichota do nieuzasadnionej walki z wiatrakami. 
Chętni proszeni są o zgłoszenie się do Trzebnic.

Dawno, dawno, temu, za wieloma kredytami, za wieloma radnymi, 
za wieloma propagandami, w gminie zaczęły znikać pieniądze. Za-
częto  to zaciągać  coraz to nowe kredyty na spłatę odsetek od po-
przednich kredytów. Działo się to przez wiele miesięcy aż w koń-
cu ludzie powiedzieli basta! Zaczaili się koło banku i kiedy zapadł 
zmrok, z lasu wyłonił się Sprytny Franek ( przy czym zwracam uwa-
gę na epitet sprytny).  Już miał wchodzić do banku,  gdy ludzie za-
krzyknęli z całych sił: aha! Sprytny Franku! To ty bierzesz te kredyty 
i zadłużasz gminę! Na co Sprytny Franek odpowiedział : To nie ja! 

A tak naprawdę to był on…. =)

Kontr - wywiad

TRAKTOR REDAKTOR BEZCZELNY: Sprytny Franku, jakie plany 
na nadchodzące lata?

SPRYTNY FRANEK: Przyznam się szczerze, iż konkretnych planów 
nie posiadam, póki, co to piszę sobie na stronie i się bronię. I tyle. 
Planuję w niedługim czasie spełnić swoje marzenie. Kiedy byłem 
małym chłopcem zawsze chciałem zostać SPAWaczem, ale nieste-
ty życie pokrzyżowało moje plany i zostałem burmistrzem. Dlatego 
też, jako prawdziwy Sprytny Ekonomista chcę otworzyć w gminie ko-
lejną nieopłacalną i niezarabiającą na siebie inwestycję, jaką będzie 
salon SPA dla Pawii, pod zmyślną nazwą SPAW. Ceny nie będą wy-
górowane gdyż wprowadzę nową walutę, jaką będą Franki Chocia-
nowskie. Dzięki temu kryzys w strefie Euro nam nie groźny.  Dru-
gą inwestycją, o której myślę jest „ Sklep Firanek Sprytny Franek”, 
gdyż zawsze byłem dobry w zasłanianiu prawdy i okna na świat.

TRAKTOR REDAKTOR BEZCZELNY: Ambitnie podchodzi Pan do 
przyszłości. Czy to kontynuacja hasła „ Dalej w Dobrą Przyszłość”?

SPRYTNY FRANEK:  Ależ owszem. Jak widać po oświadcze-
niach majątkowych, zarówno Ja, jak i Moi ludzie, mamy bardzo 
Dobrą Przyszłość, więc dlaczego miałbym nie spełniać tej obiet-
nicy wyborczej w stosunku do moich kochanych przydupasków. 
Zawsze troszczyłem się o „ SWOICH”, mieszkańców oczywi-
ście, dlatego też na ich pensje wziąłbym jeszcze nie jeden kredyt.

TRAKTOR REDAKTOR BEZCZELNY: Gdyby zatrudniał Pan 
wszystkich mieszkańców tej gminy, to mielibyśmy tu prawdziwe San 
Francisko ( w bardzo wolnym tłumaczeniu z hiszp. Sprytny Franek)?

SPRYTNY FRANEK: Oj, nie wiem czy by nam tyle kredytu dali, więc 
wolę nie obiecywać tym razem .

TRAKTOR REDAKTOR BEZCZELNY: Wszyscy wiemy, iż ma Pan 
dość spory inwentarz zwierzęcy. Chodzą słuchy, że w drewnianym 
domku, zaraz obok kominka, umiejscowiona jest wajcha, która w razie 
potopu, zmieni domek w Sprytną Arkę Franciszka. Czy takie podłe i 
niemiłe szczury, jak Ja i Bazyl, będą mogły liczyć na miejsce w Arce?

SPRYTNY FRANEK: Będę zabierał tylko miłe i ładne zwierzęta- tak-
że - niestety nie.

TRAKTOR REDAKTOR BEZCZELNY: Jest nam przykro, ale 
cóż... Jakie hasło, bo przecież lubi Pan wzniosłe hasła,  końcowe na-
szej rozmowy chciałby Pan przekazać naszym drogim czytelnikom?
 
SPRYTNY FRANEK: Franek pisze, Franek radzi, Franek nigdy was 
nie zdradzi. 

Piotr Budzeń

AGENTKA „ZWIERZAK” Z TAJNĄ MISJĄ W CHOCIANOWIE

INTERPOL donosi, że w Chocianowie białoruscy szpiedzy próbowali przeprowadzić zamach na 
Bazyla. Początkowa faza operacji przebiegała zgodnie z planem, dopóki do akcji nie wkroczył agent 
„Gonzo”. Operacja pod kryptonimem ”BAZYL” rozpoczęła się już we wrześniu ubiegłego roku.

- „24.12.2011r. zorientowałem się, że moja współlokatorka Loree (agentka „Zwierzak”) za po-
średnictwem skypa próbowała przekazać tajne materiały, które miały się znaleźć w pierwszym 
numerze „Wolnej Pracy Chocianowa”- relacjonuje ofiara ataku. 
Ponoć to sama agentka „Zwierzak” złożyła donos na siebie do Urzędu Skarbowego, w wyniku 
czego ona i Bazyl zmuszeni zostali do wyprowadzenia się z zajmowanego lokalu. Jak wiemy z 
doniesień, w zamian za ten czyn miała otrzymać stołek Prokurenta, z uwagi na to, że poprzedni 
prokurent nie sprawdził się na tym stanowisku.
Z akt sprawy wynika, że to ona wraz z agentem „Gonzo” doprowadziła do wyrzucenia Bazyla 
z ChOK-u oraz przyczyniła się do pogorszenia stanu zdrowia głównych liderów ugrupowań 
politycznych miasta Chocianów takich jak: R.K., K.B. oraz radnego N.P. 
Loree potajemnie podburzała również mieszkańców Trzebnic do buntu w sprawie inwestycji 
„WIATRAK”. To również ona podkradała z punktów kolportażu (sklepów) Wolną Prasę Cho-
cianowa, aby mieszkańcy Trzebnic nie dowiedzieli się prawdy. 
Agentka „Zwierzak” przez tydzień przetrzymywana była w tajnym więzieniu rządowym nie-
opodal ronda. Pomimo „brutalnych” przesłuchań znanej z „drastycznych” metod agentki B.R., 
Loree nie puściła pary z pyska. Wyszkolona przez białoruskich terrorystów agentka „Zwierzak” 
przysporzyła agentce B.R. sporo kłopotów, co przyczyniło się do jej przeniesienia do więzienia 
o zmniejszonym rygorze. 

Korzystając z okazji, że Loree jest internowana, blokowane przez nią informacje, trafiły do nas 
i w kolejnym numerze ujawnimy następnych podejrzanych w aferze szpiegowskiej. 
Agent „Gonzo” często widywany był w towarzystwie Loree, ale z uwagi na swój talent krasom
ówczy został rozpracowany już w październiku 2011r. i od tego momentu akcja była tajna już 
tylko dla niego samego. Miasto huczało. Szczegóły, które na bieżąco ujawniane były na porta-
lach internetowych wzbudzały powszechne zainteresowanie. Niestety  agent „Gonzo” musiał 
przejść w stan spoczynku po ujawnieniu swojej tożsamości.

UŚMIECHNIJ SIĘ

Sense of Humour  

Lubimy stwierdzać z dumą
I zgadzać się, bez sporu,
Że sprawdzianem kultury

Jest poczucie humoru.

I że my - jak nikt inny,
od wieków, od Reja przecie -
Naszym poczuciem humoru

Przodujemy na świecie. 
(...)

Jesteśmy drwiący, kpiarscy,
Kawalarscy, złośliwi,
Z natury ostrzy, cięci,
Dowcipni i żartobliwi. 

(...)
Tylko - niech Pan Bóg broni,
By ktokolwiek na świecie,
Żartem, fraszką, uwagą,

Słówkiem, maczkiem w gazecie,
Nas wykpił, z nas zażartował,
Nas tknął - pomyśleć groza! 

(...)
Już krew oczy zalewa,

Rycerska dłoń już na kordzie!
Nasze poczucie humoru

Już każe „walić po mordzie”. 

Okrutne mnie dręczy pytanie,
Obawy mam wcale niepłonne -

Czy nasze poczucie humoru
Nie jest zbyt jednostronne?

Bo cała ta w humor zabawa
Ma jedno prawidło główne:

Jeżeli humor ma prawa -
Niech będą dla wszystkich równe.

Marian Hemar
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DWANAŚCIE MIL DO WOLNOŚCI

Dwanaście mil... niewiele, a jednak czasem wystarcza, by ujrzeć, zrozumieć, 
umrzeć i zmartwychwstać. Czas. Biegniemy w stronę własnego odkupienia szuka-
jąc ratunku na drogach prowadzących do nikąd. Poszukujemy skrótów do raju, bo 
mamy zbyt mało czasu, by pozwolić sobie na komfort czekania. Dwanaście mil.. 
za mało czasu. Odległość  może być czasem. Biologiczny zegar naszego serca od-
mierza każdą sekundę w nieubłagalnym systemie celu i skutków. Presja określa-
jąca motywację do życia. Zbyt wiele nie zrobiliśmy, na zbyt wiele zabraknie cza-
su. Piękno świata dostrzegają szaleńcy. Wszystko ma swój porządek, przyczynę i 
przebieg. W tym pośpiechu nie widać jakości. Nie można dostrzec, że błękit jest 
błękitem, a czerwień czerwienią. Szaleńcy żyją wolniej. Widzą piękniej. Mają 
przywilej nieprzestrzegania zasad czasu. Kolorowe wiatraki otoczone pryzmatem 
światła... metafora tworzenia nie zawierającego konieczności. Harmonia świata. 
Stoją i produkują. Produkują i nie niszczą. Piękne prostotą i ruchem, który jest 
mimowolny. Powolny, ospały, niezobowiązująco doskonały. W świecie gonitwy 
i wyścigu szczurów, szaleństwo daje przywilej błogiej nieświadomości. Pozwala 
być. Widzieć to, co za szybko mijamy. Umożliwia niespełnianie oczekiwań. Świat 
jest piękny, a ja po prostu jestem. Nic więcej. Jeszcze tego nie wiem.Jeszcze nie.
Dwanaście mil... patrzę na zegarek. Nic się dzisiaj nie układa. Wszystko jest prze-
ciwko mnie. Wschodzące słońce, które mnie oślepia i zachwyca. Jak szaleństwo. 
Próbuję złapać powietrze , więcej powietrza, wiem,  że ono pozwoli mi przeżyć. 
Odświeży mój mózg. Zracjonalizuje percepcje. Próbuję ogarnąć mój stan świa-
domości. Zapanować nad mózgiem- bezskutecznie. Niczego już nie wiem. Nie 
wiem, co jest realne. Odchodzę od zmysłów i gnam do przodu. Muszę dotrzeć 
do celu. Dwanaście mil, by zdążyć się wytłumaczyć, by ktoś usłyszał mój krzyk 
bezradności. Wołanie o pomoc. Dwanaście mil samotności. Chciałbym  powie-
dzieć rzeczy ważne... ale nikt nie słucha. Nikt nie chce słuchać. Kawałek ciasta, 
oczekiwanie na podróżnych, poszukiwanie szpitala, wiara w to, że mogę zdą-
żyć. Dwanaście pieprzonych mil...bułka z masłem. Wystarczy, że będę jechał. 
Nie mogę pozwolić sobie na sen. Muszę się przemieszczać. Ruch jest ważny. 
W tym momencie najważniejszy. Uciekam przed światem i przed samym sobą. 
Włączam muzykę i bije się po twarzy. Wszystko bez sensu. Jestem już zmęczony 
i zdeterminowany. W lusterkach odbija się to, co było. Przede mną nie widzę 
tego, co będzie. Oślepia mnie Słońce. Blask. Szaleństwo. Tak bardzo jest mi już 
wszystko jedno, co się stanie, ale wiem, że nie mogę się poddać. Nie wiem- czu-
ję. Nie mogę zapanować nad tym, co widzę. Wszystko się rozmywa. To mnie 
przeraża i zachwyca zarazem. Jeszcze osiem mil. Nie mam już siły. Pieprzony 

ból brzucha i halucynacje. Jeszcze osiem mil. Nie wiem, czy dam radę. Jestem 
już zmęczony. Chciałbym odpocząć. Motywuje mnie tylko zdjęcie. Dobrze, że 
je mam. Modlę się do Boga. Normalnie nie mam czasu na modlitwy. Teraz mam 
czas tylko na to, by się modlić. Zatrzymałem się, ale nie zatrzymałem czasu. Sły-
szę bicie serca... słyszę swój oddech, nad którym nie mam kontroli. Tak napraw-
dę nad niczym nie mam już kontroli. Jestem zdany na łaskę. Na to, by być. Nie 
panuję już nad szaleństwem. Modlę się... widzę błękit nieba. Widzę samochód. 
Zatrzymuje się. Jest jeszcze nadzieja. Kilka mil. Pełznę do niego tak bardzo zmę-
czony i bezradny. Błagam o pomoc. Nie wiem gdzie jestem i która jest godzina. 
Bełkoczę o rzeczach nieistotnych dla nikogo oprócz mnie. Jestem niewolnikiem 
przypadku, zdanym na łaskę. Miała być bułka z masłem. Teraz rozumiem wię-
cej, widzę więcej... zostało tylko kilka mil, a ja nie wiem, czy starczy minut. Je-
stem niewolnikiem czasu. Marną istotą niepotrafiącą się wyrwać z tej przeklętej 
pętli. Ciastka, telefon, zdjęcie, jedź, szpital, boli mnie brzuch, bułka z masłem. 
Chciałbym powiedzieć coś, co będzie miało jakąś logiczną całość. Nie potrafię. 
Oszalałem. Jestem szalony. Nie staram się już nawet umiejscowić się w czasie. 
Jestem szalony. Jestem i umieram... mimowolnie umieram. Budzę się przy świe-
tle, które jest piękne. Dla innych to piękno jest niedostrzegalne. Ja je widzę... bo to 
moje piękno. Znów mam nadzieję, choć po raz kolejny oślepia mnie to, co będzie. 

Nadzieja pozwala mi zapanować nad czasem. Nie wierzę już zmysłom. Budzę się. 
Zmartwychwstałem. Nie umarłem fizycznie, a mimo to zmartwychwstałem. Przede 
mną siedzi ona. Pamiętam jej twarz. Myślałem, że jest aniołem. Jest nim. Urato-
wała mnie i pomyślała o wszystkim. Dzięki niej się uśmiecham. Dawno już tego 
nie robiłem. Widzę ją dokładnie... jest taka niezmęczona życiem. Kiedy człowiek 
myśli, że umiera, trzyma się kurczowo tego, co kocha. Kiedy uda mu się przeżyć 
kocha to, czego nie był w stanie kochać, kiedy myślał, że umiera.  Dwanaście mil.. 
znaczących więcej niż całe moje życie. Nie patrzę na zegarek. Nie ma to sensu. 
Nie można zrozumieć czasu ani nad nim zapanować. Nie zdążyłem żyć póki nie 
umarłem.  Dwanaście mil, podczas których, moja ziemia obróciła się milion razy. 
Dwanaście mil. Dwanaście mil do śmierci i zbawienia. Dwanaście mil do Trony.

Piotr Budzeń

„Wymagam od miasta, w którym mam miesz-
kać, asfaltu, kanalizacji, klucza od bramy, ciepłej 

wody. Dowcipny i kulturalny jestem sam”.

Karl Kraus

„Gdy słońce kultury chyli się ku zachodowi, to na-
wet karły rzucają długie cienie”.

Karl Kraus
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Oszczędzanie na ekranie. 
Kryzys potrafi czasem roz-

bawić. Dlaczego? Burmistrz 
Polkowic W. Wabik sprawił 
swoim podwładnym „ekrany 
oszczędzania”…i tak czujni-
ki mierzą a ekran pokazuje 

ile trzeba zacisnąć pasa, aby 
budżet miasta zaoszczędził. 
Metoda godna naśladowania 

w gospodarstwach domo-
wych.

 
Brawo Burmistrz Wabik!

Chocianów ogłasza się w 
Konkretach. Aż trzy duże 
ogłoszenia o przetargach 

ukazały się w styczniowym 
(25.01.2012r.) wydaniu gaze-
ty Konkrety. Wyczytać z nich 
można było, że Burmistrz na-
szego miasta znów wyprze-
daje majątek Gminy. Czego 
nie robi się dla ratowania 

budżetu?

BAZYL NA SKRÓTY

Gmina Polkowice dopłaca. Rada Gminy 
Polkowice chroni swoich wyborców – 
mieszkańców przed podwyżką wody. 
Dopłacamy 4,90zł do metra – powie-
dział burmistrz W. Wabik. Chocianów 
może tylko pozazdrościć mieszkańcom 

Polkowic.

Polkowice Chocianów


