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Byłeś jak wielkie, stare drzewo,
narodzie mój jak dąb zuchwały,
wezbrany ogniem soków źrałych
jak drzewo wiary, mocy, gniewu.

                     
I jęli ciebie cieśle orać,

i ryć cię rylcem u korzeni,
żeby twój głos, twój kształt odmienić,

żeby cię zmienić w sen upiora.

Jęli ci liście drzeć i ścinać,
byś nagi stał i głowę zginał.

Jęli ci oczy z ognia łupić,
byś ich nie zmienił wzrokiem w trupy.

Jęli ci ciało w popiół kruszyć,
by wyrwać Boga z żywej duszy.

I otoś stanął sam, odarty,
jak martwa chmura za kratami,
na pół cierpiący, a pół martwy,
poryty ogniem, batem, łzami.

W wielkości swojej – rozegnany,
w miłości swojej – jak pień twardy,

haki pazurów wbiłeś w rany
swej ziemi. I śnisz sen pogardy.

Lecz kręci się niebiosów zegar
i czas o tarczę mieczem bije,

i wstrząśniesz się z poblaskiem nieba
posłuchasz serca: serce żyje.[…] 
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W o l n a  P r a s a  C h o c i a n o w a 
d o s t ę p n a  w  k s i ę g a r n i  n a 

P l a c u  W o l n o ś c i !
P o z o s t a ł y  n a k ł a d  G a z e t y 
k o l p o r t u j e m y  d o  P a ń s t w a

 d o m ó w  w  o k .  3  d n i .
Z a p r a s z a m y  r ó w n i e ż  d o

 p o b r a n i a  G a z e t y  w  f o r m a c i e 
p d f  n a  s t r o n i e

 w w w . w o l n y c h o c i a n o w . p l .
D z i ę k u j e m y

Drodzy Czytelnicy!
To już 8 numer Wolnej Prasy Chociano-
wa. W wydaniu świątecznym spróbujemy 
przekazać Państwu w sposób jasny naj-
ważniejsze informacje na temat działal-
ności naszego samorządu, Radnych Miej-
skich i pracowników jednostek podległych 
UMiG. Mam nadzieję, że po lekturze tego 
numeru Państwo nie będą już mieli wąt-
pliwości, co do złego stanu naszej gminy. 
Wszystkich gorąco zachęcam do lektury. 
Wolna Prasa Chocianowa jest gazetą two-
rzoną przez ludzi z pasją, którym tak, jak 
Państwu, bardzo zależy na zmianach na 
lepsze. To gazeta wszystkich mieszkańców 
gminy Chocianów, na wszystkich otwarta 
i wszystkich zapraszająca do współpracy. 
Dzięki dobroczynności i hojności naszych 
znajomych i mieszkańców powstał kolej-
ny wydany drukiem 8 nr naszej gazety.

 D Z I Ę K U J E M Y

Redaktor Naczelny

W o l n a  P r a s a  C h o c i a n o w a W o l n a  P r a s a  C h o c i a n o w a 
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w w w . w o l n y c h o c i a n o w . p l .w w w . w o l n y c h o c i a n o w . p l .

Redaktor Naczelny

HABEMUS PAPAM! 

Mamy nowego papieża. Franciszek jest pierwszym papieżem z kontynentu amerykańskiego, a także pierwszym spoza 
Europy od czasu papieża Grzegorza III. Jest pierwszym jezuitą wybranym na papieża, a także pierwszym zakonnikiem 

od czasu papieża Grzegorza XVI .

W swojej  homilii podczas Mszy inauguracyjnej w dniu 19.03.2013r. papież Franciszek powiedział między innymi:

„(…) powołanie strzeżenia nie dotyczy wyłącznie nas chrześcĳ an, ma wymiar przekraczający, ogólnoludz-
ki, dotyczący wszystkich. Chodzi o opiekę nad całą rzeczywistością stworzoną, pięknem stworzenia, jak 
nam to mówi Księga Rodzaju i jak to nam ukazał św. Franciszek z Asyżu: to poszanowanie każdego Bo-
żego stworzenia oraz środowiska, w którym żyjemy. Jest to strzeżenie ludzi, troszczenie się z miłością o 
wszystkich, każdą osobę, zwłaszcza o dzieci i osoby starsze, o tych, którzy są istotami najbardziej kruchymi 
i często znajdują się na obrzeżach naszych serc. To troska jednych o drugich w rodzinie: małżonkowie wza-
jemnie otaczają siebie opieką, następnie jako rodzice troszczą się o dzieci, a z biegiem czasu dzieci stają się 
opiekunami rodziców. To szczere przeżywanie przyjaźni, będących wzajemną troską o siebie w zaufaniu, 
w szacunku i w dobru. W istocie wszystko jest powierzone opiece człowieka i jest to odpowiedzialność, 
która dotyczy nas wszystkich. Bądźcie opiekunami Bożych darów! A kiedy człowiekowi brakuje tej odpo-
wiedzialności, kiedy nie troszczymy się o stworzenie i o braci, wówczas jest miejsce na zniszczenie, a serce 
staje się nieczułe. Niestety w każdej epoce dziejów są „Herodowie”, którzy knują plany śmierci, niszczą, 
oszpecają oblicze mężczyzny i kobiety. Chciałbym prosić wszystkich tych, którzy zajmują odpowiedzial-
ne stanowiska w dziedzinie gospodarczej, politycznej i społecznej, wszystkich mężczyzn i kobiety dobrej 
woli: bądźmy „opiekunami” stworzenia, Bożego planu wypisanego w naturze, opiekunami bliźniego, śro-
dowiska. Nie pozwólmy, by znaki zniszczenia i śmierci towarzyszyły naszemu światu! By jednak „strzec” 
musimy też troszczyć się o nas samych! Pamiętajmy, że nienawiść, zazdrość, pycha zanieczyszczają życie! 
Tak więc strzec oznacza czuwać nad naszymi uczuciami, nad naszym sercem, gdyż z niego wychodzą in-
tencje dobre i złe: te, które budują i te, które niszczą! Nie powinniśmy bać się dobroci, ani też wrażliwości!  

(…) troszczenie się, strzeżenie wymaga, by było ono przeżywane z wrażliwością. W 
Ewangeliach św. Józef jawi się jako człowiek silny, mężny, robotnik, ale w jego cha-
rakterze pojawia się wielka wrażliwość, która nie jest cechą człowieka słabego – wręcz 
przeciwnie – oznacza siłę ducha i zdolność do zwrócenia uwagi, współczucia, praw-
dziwej otwartości na bliźniego, miłości. Nie powinniśmy bać się dobroci, czułości!.

(…) Nigdy nie zapominajmy, że prawdziwą władzą jest służba i że także pa-
pież, by wypełniać władzę musi coraz bardziej wchodzić w tę posługę, która ma 
swój świetlisty szczyt na krzyżu, musi spoglądać na pokorną, konkretną, pełną 
wiary posługę św. Józefa i tak jak on otwierać ramiona, aby strzec całego Ludu 
Bożego i przyjąć z miłością i czułością całą ludzkość, zwłaszcza najuboższych, 
najsłabszych, najmniejszych, tych których św. Mateusz opisuje w sądzie osta-
tecznym z miłości: głodnych, spragnionych, przybyszów, nagich, chorych, w 
więzieniu (por. Mt 25,31-46). Tylko ten, kto służy z miłością potrafi  strzec!”.

Niech słowa nowego Ojca Świętego będą świąteczny-
mi życzeniami od redakcji Wolnej Prasy Chocianowa. 
Wszystkim tym, którym na sercu leży dobro naszego 

kraju, naszej gminy, naszego miasta redakcja 
Wolnej Prasy Chocianowa 

życzy 
Wesołych Świąt Zmartwychwstania!
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L A N I E  W O D Y  C Z Y  W Y L E W A N I E  Ś C I E K Ó W ?

Z Krzysztofem Kamilem Bu-
dzeń, byłym pracownikiem 
Spółki PWK w Chocianowie 
rozmawia Sławomir Tomczak.

S.T. Jakby się Pan usto-
sunkował do wypowie-

dzi F.B. zamieszczonej w Informatorze Gmi-
ny nr 1/2013 w artykule pt. „Kto leje wodę?”

K.K.B. Pan prezes powiedział, że ma szeroki plan 
inwestycyjny. Takowy już był, tylko nie był reali-
zowany. Mam nadzieję, że pan prezes nie miał 
na myśli corocznej podwyżki wody i ścieków. 
Kanalizacja w gminie Chocianów to jedno z naj-
większych i najważniejszych wyzwań dla gminy. 
Spółka sama tego nigdy nie udźwignie. Tylko 
wspólnie z gminą może podjąć się realizacji ta-
kiego działania. Nie jest prawdą, że latami nie 
było w Spółce żadnych inwestycji. Mam nadzieję, 
że poprzedni burmistrz wypowie się wkrótce w 
tej sprawie. Ostatnie dwa lata wskazują na to, że 
spółka PWK nie prowadziła żadnych istotnych 
inwestycji. Pieniądze wpływające do Spółki czę-
sto „przejadano”. Cieszę się, że moje apele w spra-
wie przeprowadzenia dalszej części inwestycji w 
Chocianowie przy ul. II AWP od kina w stro-
nę Sybiraków, osiągnęły w końcu swój skutek. 

S.T. Zima w tym roku długa. Jak pana zdaniem 
Spółka poradziła sobie z tak wielkimi opadami? 
Czy pana zdaniem oczyszczalnia ścieków zdała 

egzamin?

K.K.B. Oczywiście. Oczyszczalnia poradziła so-
bie z tym wyzwaniem. Nowoczesna oczyszczal-
nia ścieków wybudowana przez poprzednika ze 
środków funduszy norweskich warta 10 mln zł 
musiała spełniać wszystkie stawiane przed nią 
wymagania. Dzięki zbiornikowi awaryjnemu 
o pojemności 12 tys. m2, systematycznie od-
prowadzano nadmiar ścieków. Tak nowocze-
sna oczyszczalnia ścieków działa bez zarzutu 
dzięki poprzedniej ekipie. Podczas okresu zi-
mowego (zarówno obecnego jak i zeszłorocz-
nego) było sporo awarii. Spółka z uwagi na 
brak środków w latach 2011-2012 łatała dziu-
ry zakładając jedynie opaski na przyłączach 
i sieciach. Na nic więcej Spółki nie było stać. 

S.T. Jak pan myśli czy Spółka powinna rozbudo-
wywać sieć? Obecny prezes chce budować sieć 
wodociągowo-kanalizacyjną na Zaciszu, gdzie 

usytuowane są działki pod zabudowę.

K.K.B. Jestem zwolennikiem budowy, rozbu-
dowy sieci zarówno wodociągowej, jak i kana-
lizacyjnej, wszędzie tam gdzie istnieją potrzeby 
mieszkańców. Z tego co wiem, to te działki nie 
zostały jeszcze sprzedane. W pierwszej kolejno-
ści powinna zostać rozbudowana sieć wodno - 
kanalizacyjna przy ulicy Spacerowej. Na Space-
rowej ludzie mieszkają od kilkudziesięciu lat i do 

dziś nie mają wody nie mówiąc już o kanaliza-
cji. Sieć wodociągowa kończy się na torach przy 
PKP. Uważam, że skoro już od dawna mieszkają 
tam ludzie i gmina sprzedała kolejne działki, to 
należałoby w tamtym miejscu wybudować sieć 
a nie podejmować się działań w miejscu, gdzie  
sprzedaż  działek stoi pod znakiem zapytania. 
Nie wspomnę już o sieci wodociągowej w Ra-
kowie czy Michałowie. Do dziś tamtejsi  miesz-
kający nie mają wody z sieci wodociągowej.

S.T. Czy ludzie słusznie zarzucają obecnemu 
prezesowi  PWK niegospodarność i działania na 

szkodę  Spółki?

K.K.B. Sytuacja w Spółce w mojej ocenie nie jest 
dobra. Ludzie mówią  to, co widzą.  Potwierdze-
niem tego mogłoby być choćby zwolnienie wielo-
letniego pracownika - głównego księgowego pani 
Danuty Goraj. Wydaje mi się, że pienidze nie tra-
� ają tam, gdzie są największe potrzeby, tj. na inwe-
stycje. Pracownikom PWK dwukrotnie podwyż-
szono płace (w lipcu i sierpniu 2012r.). Wypłacano 
wynagrodzenie panu Robertowi Harenzie w 
kwocie ok. 50 000 zł. za to, że nie świadczył pracy. 

S.T. Czy  znana jest panu sprawa wytoczona z 
powództwa obecnego prezesa PWK przeciwko 

byłemu burmistrzowi?

K.K.B. Tak. Byłem powołany na świadka. Ujaw-
niłem nieprawidłowości w Spółce. Sąd nie wypo-
wiedział się w kwestii niegospodarności ani ko-
rupcji czy działań na szkodę Spółki. Stwierdził, 
że nie jest to przedmiotem postępowania. Jego 
zadaniem było ustalenie czy ktoś kogoś pomó-
wił. Skoro sąd umorzył postępowanie to znaczy, 
że nie dopatrzył się żadnego przestępstwa ze 
strony oskarżonego. Panu prezesowi PWK bra-
kuje pokory i dystansu. Nie potra�  korzystać z 
rad. Uznaje je za afront. Czego jestem przykla-
dem. Uważam, że pan Franciszek jeszcze sporo 
musi się nauczyć. Czeka go wiele pracy na tym 
polu. Nie ma jeszcze wystarczającego doświad-
czenia i wykształcenia w tej dziedzinie. Zamiast 
zajmować się polityką, wszędzie szukać spisków 
i intryg powinien skupić się na rozwoju Spółki. 

S.T. W ostatnim Informatorze poruszony został 
również temat „niegospodarności” w Spółce 
PWK w latach 1998-2010. Czy mógłby się Pan 

do tego odnieść?

K.K.B. Niestety nie posiadam wystarczającej wie-
dzy w tym temacie. Należałoby zapytać o tą kwe-
stię byłego burmistrza Franciszka Skibickiego.

S.T. Już za parę dni Święta Wielkiej Nocy, czego 
życzyłby Pan klientom Spółki PWK i pozostałym 

mieszkańcom gminy Chocianów?

K.K.B. W  związku z emocjami towarzyszący-
mi nam na co dzień a dotyczącymi gminy,  czyli  

nas samych:  Życzę Mieszkańcom Gminy przede 
wszystkim spokojnych chwil w gronie rodziny i 
najbliższych. Niech temu świętowaniu towarzyszy 
radość z wyboru nowego Ojca Świętego - Fran-
ciszka. Otwórzmy nasze serca na drugiego czło-
wieka. Szacunek i Braterstwo – jak mawia Papież 
Franciszek, niech nas przybliża do Boga i do ludzi.

TWOJA WIOSNA 2013 
W SALONIE FRYZJERSKIM
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B A N K S T E R Z Y  I  P O L I T Y K I E R Z Y

Bardzo dużo w ostatniej deka-
dzie napisano o kryzysie pró-
bując jednocześnie wmówić 
zwykłym podatnikom, że w 
dużej części oni sami ponoszą 
odpowiedzialność za ten stan 
rzeczy. Kryzys ten osobiście 
nazywam sądem (przed) osta-
tecznym fi nansjery światowej 
nad bezpośrednim twórcą PKB 
danego kraju. Wizja sądu (mani-
pulacja i propaganda) ma wzbu-
dzić w nas strach i odwrócić 
naszą uwagę od korporacyjnych 
i bankowych machlojek oraz 
perfi dnego bogacenia się. Czym 
był Holokaust, każdy na świecie 
wie. W tamtym czasie był on 
tak oczywisty, bezwzględny, że 
potem nietrudno było w Norym-
berdze wskazać i skazać win-
nych. Dziś jest zgoła inaczej. 
Inaczej, bo instrumentem zabi-
jania nie jest już cyklon B ani 
karabin maszynowy, a kryzys 
gospodarczy i zła, egoistyczna 
polityka, skażona i skorumpo-
wana przez wielkie holdingi, 
korporacje, a przede wszystkim 
rynki fi nansowe i banki dopro-
wadzające najsłabsze jednostki 
w danym państwie do ruiny, 
a w konsekwencji do śmierci-
…z przyczyn pośrednich wy-
nikających bezpośrednio z 
powyższego systemu zagłady. 
Czym lub kim są banksterzy? 
Najlepiej obrazuje to profesor 
Krzysztof Rybiński za przykład 
podając zwykłe kasyna jakich 
na świecie wiele. Wyobraźcie 
sobie Państwo wizytę w kasy-
nie, w którym trochę zmieniono 
reguły gry. Gdy wypadnie czar-
ne, ci którzy postawili na czarne, 
wygrywają drugie tyle, a ci, któ-
rzy postawili na czerwone tracą 
wszystko. Gdy wypadnie czer-
wone, to kasyno oddaje połowę 
przegranej tym, którzy postawi-
li na czarne. Gdy jednak wypad-
nie zero, to gracze tracą wszyst-
kie pieniądze i te postawione i 
te, które pozostały na kupce. Co 
działoby się w takim kasynie? 
Gracze szybko zorientowaliby 
się, że kasyno pozwala zarobić 
potężne pieniądze, gdyż zarabia 
się podwójnie, a traci tylko po-
łowę stawki. Takim sposobem 
gracze staraliby się obstawiać 
bardzo duże kwoty, aby móc 
w szybki sposób zarobić dzięki 
tak korzystnym dla siebie re-
gułom. Nie gościliby jednak w 
takim kasynie zbyt długo, aby 
nie kusić losu. Obawialiby się, 
że wypadnie zero, bo prawdo-
podobieństwo rosłoby wraz z 
liczbą powtórzeń. Nietrudno 
więc wywnioskować, że w ta-
kim kasynie gracze operowaliby 
w krótkim czasie wielkimi kwo-
tami. Co więcej, mielibyśmy do 
czynienia z sytuacją, w której 
kasyno systematycznie traciło-

by pieniądze na rzecz graczy. 
Banksterzy (bankster=bankie-
r+gangster) przez ostatnie trzy 
dekady przekształcili rynki fi -
nansowe w takie właśnie pato-
logiczne kasyna. Ci bankowi 
gangsterzy, mają polityków w 
kieszeni, więc nakazali im wy-
brać takich prezesów banków 
centralnych w USA i strefi e 
euro, którzy w swobodny spo-
sób będą zmieniali reguły gry. 
Właśnie wtedy na arenie poja-
wił się Greenspan ( były szef 
FED-u) i jego polityka zwraca-
nia połowy strat gdy wypadnie 
czerwone. Następnie pojawili 
się panowie Bernanke i Draghi 
(szefowie FED-u i EBC). Re-
prezentują oni podobną poli-
tyką z tymże oni zwracają 2/3. 
Ta polityka nazywana jest na 
rynkach fi nansowych „put” od 
nazwy instrumentu fi nansowego 
„opcja put”. Opcja ta daje pra-
wo do sprzedaży danego aktywa 
(akcji, obligacji, surowca, wa-
luty) po ustalonej z góry cenie. 
Jak nietrudno zauważyć, posia-
dacz tej opcji może spokojnie 
spać, gdy ceny akcji spadają 
bo w razie czego wykorzystają 
opcję i sprzedadzą akcje po ko-
rzystnej cenie, ustalonej w opcji. 
Tak właśnie przez wiele lat 
działał Greenspan. Gdy ceny 
akcji spadały natychmiast ob-
niżał stopy procentowe, żeby 
kredyt stał się tani i żeby moż-
na było spekulować na rynkach 
na jeszcze większą skalę. W ten 
sposób powstała bańka na rynku 
nieruchomości i w latach 2008-
2009 doszło do krachu. Obecnie 
Bernanke i Draghi realizują jego 
politykę w trochę innej formie. 
Teraz stopy procentowe są na 
zerowym poziomie. Nie mogą 
ich zatem obniżyć, gdy na gieł-
dzie dojdzie do bessy (czyli gdy 
wypadnie czerwone). Na spadki 
reagują więc zwiększeniem ska-
li druku pieniądza, za który sami 
kupują różne aktywa fi nansowe. 
Niestety ta zgubna polityka do-
prowadziła do sytuacji, w któ-
rej żadna cena jakiegokolwiek 
aktywa fi nansowego nie jest 
rynkową, wszystkie są zmani-
pulowane przez banki centralne. 
Na rynkach fi nansowych, tak jak 
w patologicznym kasynie, domi-
nuje krótki horyzont inwestycyj-
ny. Kwoty używane przez bank-
sterów są bardzo duże, co widać 
po gigantycznej wielkości ryn-
ków instrumentów fi nansowych 
w relacji do realnej gospodarki. 
W 2008 roku wypadło zero i ci, 
którzy nie zdążyli wyjść z kasy-
na, stracili wszystkie pieniądze. 
To patologiczne kasyno zarzą-
dzane przez banki centralne na-
tychmiast pożyczyło im nowe 
kwoty, aby mogli dalej grać. W 
USA Hank Paulson, były szef 

wet nie pomyślał, że może coś 
takiego jak ZGZM, centrum ka-
syna, działać na naszym terenie. 
Z tego, co pamiętam, pierwszy 
sprzeciw i bunt wymierzony 
wobec ZGZM przyszedł z zie-
mi chocianowskiej już w 2009 
roku. Ówczesny burmistrz 
Franciszek Skibicki opuścił sze-
regi ZGZM przy ogólnym nie-
zadowoleniu pozostałych człon-
ków związku. Nie oszczędzili 
oni panu Franciszkowi krytyki. 
Jak wielką silę stanowiła ta gru-
pa kasynowych graczy obrazuje 
nam sytuacja z czasów wybo-
rów samorządowych, w których 
swój fotel burmistrza stracił pan 
Franciszek. W konsekwencji po 
wygranych wyborach faworyta 
Polkowic - Romana Kowalskie-
go - Chocianów powrócił do ka-
syna jako wsparcie fi nansowe.
Na dokładniejsze pochylenie 
się i wyjaśnienie Państwu (sty-
lu) działania władz powiatu 
polkowickiego, gminy Polko-
wice i sławnego już Związku 
Gmin Zagłębia Miedziowego 
przyjdzie pora w innym dłuż-
szym materiale. Dzisiaj nakre-
ślę Państwu tylko najważniejsze 
nielegalne „skręty” głównych 
postaci kasyna uchodzących 
w społeczeństwie miedzio-
wym za „wielkich świętych”.
Zacznę od mojego ulubionego 
starosty polkowickiego, by-
walca niemal wszystkich waż-
niejszych imprez, spotkań czy 
wydarzeń. Pan Marek zawsze 
uchodził za prawego człowieka. 
Jego umiejętność oratorska oraz 
miły sposób bycia pomagały mu 
zjednywać sobie zwolenników, 
czyli potencjalnych klakierów 
jego władzy. Niestety każde tak 
wysokie stanowisko wiązać się 
musi z polityką i układami po-
litycznymi. Na lokalnych po-
dwórkach mniejsze znaczenie 
ma nazwa partii czy jej założe-
nia wyborcze. Liczą się tylko 
wypracowane układy, gdyż one 
nie tylko generują dodatkowe 
przychody, ale przede wszyst-
kim gwarantują bezpieczeń-
stwo kontynuowania władzy. 
Pan Marek przez te wszystkie 
lata dopracował swój system 
rządzenia do perfekcji. Obecna 
sytuacja i pismo (wniosek) skie-

rowane przez pana Krzysztofa 
Budzeń do pana Wojewody dol-
nośląskiego jednak wydają się 
temu przeczyć. Zastanawiające 
jest to, że starosta polkowicki 
popełnił błąd, który za chwilę 
może kosztować go utratę fotela 
starosty polkowickiego. Niezna-
jomość prawa nie jest usprawie-
dliwieniem. Wierzymy, że pan 
Wojewoda podejmie stosowne 
decyzje zarówno wobec pana 
Marka, jak i innych person Po-
lkowic. Gdyby jednak okazało 
się, że macki polkowickich wło-
darzy sięgają aż do Wrocławia 
nie pozostanie nam nic innego, 
jak skierowanie powyższych 
spraw do Sądu Administracyj-
nego. Osobiście jestem zwolen-
nikiem odwołania pana Marka 
z piastowanego stanowiska z 
powodu łamania przepisów 
ustawy samorządowej. Zasiada 
przecież w zarządzie ZGZM.
Tak samo, jak w przypadku 
starosty polkowickiego, sytu-
acja przedstawia się z radnym 
Polkowic jednocześnie prze-
wodniczącym ZGZM panem 
Emilianem Stańczyszynem. 
Emilian Stańczyszyn, to kolejna  
znacząca karta w historii Polko-
wic. Na Dolnym Śląsku mówią, 
że to człowiek, bez którego nic 
się nie dzieje na terenie zagłę-
bia miedziowego. Jest „głową” 
ZGZM i przewodniczącym po-
lkowickiej Rady Gminy. Mało 
tego jest też pracodawcą swoje-
go kolegi, czyli radnego miasta 
Polkowic pana Blocha. Władza 
pana Emiliana sięga bardzo 
daleko, oj daleko. Nie wolno 
nam zapomnieć, że ostatnio 
wznowiono proces sądowy w 
sprawie, w której pan Emilian 
Stańczyszyn jest podejrzany o 
korupcję. To również kładzie się 
cieniem na władzy w Polkowi-
cach i samym panu Stańczyszy-
nie. Jak wiele nieprawidłowości 
i innych działań niezgodnych 
z prawem ma miejsce w Po-
lkowicach zapewne dowiemy 
się za x czasu…teraz nie ma 
możliwości technicznej zajrze-
nia za kurtynę panów trzyma-
jących władzę w Polkowicach. 
Dyrektor „śmieciówki” pan 
Bloch, jednocześnie rad-
ny Gminy Polkowic też po-
winien stracić swój mandat.
Pewny siebie burmistrz gminy 
Polkowic pan Wiesław Wabik 
na łamach jednego z portali 
internetowych oświadczył, że 
wszystko jest w porządku. Pan 
Wabik bezprawnie pobiera gażę 
ze związku gmin, ale jak twier-
dzi nie widzi w tym nic złego.
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banku GoldmanSachs, pełniący 
wówczas funkcję ministra fi -
nansów USA, pożyczył swoim 
kolegom banksterom 700mld 
dolarów, żeby mogli wrócić do 
kasyna i odegrać się. Odegrali 
się z nawiązką. W strefi e euro 
Mario Draghi, w przeszłości 
związany z GoldmanSachs, po-
życzył bankom w strefi e euro 
1bln euro. Grają jak w transie 
kupując za pieniądze podatni-
ków śmieciowe obligacje kra-
jów PIGS i zarabiają, bo Draghi 
obiecał, że gdyby ich ceny spa-
dły, to on je od nich odkupi. Tak, 
jest to najwyższa forma opcji 
„put” .Bankier centralny obiecu-
je kolegom bangsterom, że zyski 
będą po ich stronie, a ewentu-
alne straty poniesie bank cen-
tralny, czyli podatnik. I tak oto 
doszliśmy do holocaustu (cało-
palenia) XXI wieku na podatni-
kach uczciwie pracujących. Jest 
to naprawdę skrajna patologia 
prowadząca do zagłady najsłab-
sze jednostki. Na dzień dzisiej-
szy są tylko trzy rozwiązania: 
przywrócić w kasynie normal-
ne reguły gry, czyli reguły ryn-
kowe, zamknąć kasyno, czyli 
zakazać banksterom spekulacji, 
orzec karę śmierci gdy wypad-
nie zero, czyli znacjonalizo-
wać tych, którzy spekulują na 
wielką skalę – aby ze strachu 
nie chcieli brać udziału w grze
Każda z tych metod da lep-
sze rezultaty, aniżeli dalsze 
utrzymywanie tej patologii.
 To samo dotyczy sfery patolo-
gicznej polityki, sprytnie i bez-
trosko wykorzystującej mecha-
nizmy mafi jne, dostosowującej 
prawo na terenie, na którym 
działa do swoich potrzeb. Na 
obszarze zagłębia miedziowe-
go, na którym już od 1994 roku 
funkcjonuje ZGZM (genialny 
pomysł pana Emiliana Stańczy-
szyna) jest podobnie. Stan tej pa-
tologii zapoczątkowany właśnie 
w 1994r. trwa do dziś jednakże 
teraz wolno nam o tym napisać, 
bo nie jesteśmy powiązani w 
żaden sposób z grupą trzyma-
jącą i wykorzystującą władzę 
na terenie zagłębia miedziowe-
go do swoich potrzeb. Związek 
ZGZM i ludzie tworzący wła-
dzę w całym powiecie i gminie 
Polkowice, to kasyno o szero-
kim spektrum działania „put”. 
W każdym kasynie główną 
rolę odgrywają pieniądze. Naj-
ważniejszym żetonem tej gry 
jest władza i układy. Aby swo-
bodnie, bez podejrzeń i kontro-
li mogło to kasyno pracować 
potrzebna była tylko sprytna i 
całkowita izolacja od zewnętrz-
nych układów oraz unikanie za-
grożenia wykrycia spekulacji. 
Z tego, co widać nie było to aż 
tak trudne. Przez 19 lat nikt na-



5
N O W A  Ś W I E C K A  T R A D Y C J A

W gminie Chocianów od 2 
lat panuje nowa moda, taka 
nowa ,,tradycja” niczym 
ze znanego fi lmu Barei pt. 
MIŚ. Na czym polega ta 
owa tradycja? Otóż owa tra-
dycja polega na wyłączeniu 
dosłownie wszystkich ko-
mórek w mózgu odpowie-
dzialnych za proces myśle-
nia. Zadawanie pytań sensu 
stricte związanych z sesją 
jest już niemodne, albowiem 
po zadaniu pytania przez 
,,gorszych” radnych (nie 
wchodzących w skład gru-
py Jedność), którzy się owej 
,,tradycji” szeroko szerzonej 
przez ,,mędrców” apokalipsy 
przeciwstawiają - wiceprze-
wodnicząca Rady czy też 
sam pan Leszek Filipiak (od 
niedawna członek PIS - Pa-
nie Boże miej nas w swojej 
opiece) wpadają na pomysł, 
aby zamknąć dyskusję jesz-
cze przed jej rozpoczęciem. 
Mogłyby paść niewygodne 
pytania. Po cóż dowiedzieć 
się czegoś co stoi w sprzecz-
ności z nową ,,tradycją”. 
XXXI sesja ukazała nowy 
pomysł radnych Jedności.
Podjęto uchwałę uchylającą 
uchwałę w sprawie posta-
nowienia proceduralnego 
dotyczącego obowiązków 
Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Chocianów, uchwałę w 
sprawie zmiany Statutu MiG 
Chocianów oraz uchwałę 
w sprawie nieodpłatnego 
przekazania ZGZM w Po-
lkowicach pojemników do 
selektywnej zbiórki odpa-
dów wartych ponad 180 tys. 
zł. Radni wpadli na pomysł, 
aby burmistrz nie informo-
wał Rady Miejskiej w Cho-
cianowie o pracach w okresie 
międzysesyjnym co miesiąc 
(w zależności od zwołania 
sesji) a co 3 miesiące (lub 
może rzadziej). Radni Jedno-
ści, bo o nich mowa, właśnie 
taką uchwałę podjęli. Właści-
wie to nie wiadomo w jakim 
celu. Może chodziło o to, że 
skoro powstała nowa ,,trady-
cja” ,to niewygodnym byłoby 
dowiedzieć się czegoś, co nie 
pasuje prowadzonej przez 

nich polityce. Po co dawać 
innym np. opozycji okazję do 
dociekania prawdy.  Według 
Radnych burmistrz nie musi 
się co miesiąc,,spowiadać”z 
tego co zrobił lub czego nie 
zrobił? Podjęcie uchwały w 
sprawie nieodpłatnego prze-
kazania ZGZM w Polko-
wicach pojemników do se-
lektywnej zbiórki odpadów 
wartych ponad 180 tys. zł., 
ma na celu po raz kolejny sfi -
nansowanie ZGZM. Zanim 
statut ZGZM nie zostanie 
zmieniony wpłaty z gminy 
na rzecz ZGZM będą naszym 
kosztem a zyskiem Związku. 
Statut Związku nie reguluje 
spraw majątkowych zatem 
wszystkie wpłaty Gminy na 
rzecz Związku (380tys. zł 
za przynależność do ZGZM 
stanowiących 2% naszego 
budżetu, wpłaty dotyczące 
gospodarki śmieciowej dotąd 
ok. 1 mln złotych oraz kredy-
ty i pożyczki na rzecz Związ-
ku 6,5 mln zł.) będą mająt-
kiem Związku a nie Gmin.
Koszty z tytułu np. ewen-
tualnego złego zarządzania 
Związkiem i niegospodar-
ności będzie spoczywał na 
Gminach albowiem jeśli 
Związek będzie wykazywał 
straty, to gminy zobowiązane 
będą do ich pokrycia. Istne 
eldorado dla Jedności Po-
wiatowej. Ja to nazywam że-
rowaniem Związku na gmi-
nach. Pijawka wbija się w 
ciało i będzie ssała krew tak 
długo na ile jej na to pozwo-
limy. Do czasu zmiany Sta-
tutu Związku (poprzez nakaz 
wojewody lub wyrok Sądu ze 
względu na jego niezgodność 
z obowiązującym prawem) 
będziemy wpłacać kasę do 
naszego samorządowego 
„amber gold”, czyli do ZGZM.

PS. Na koniec dodam. Każ-
da nowa ,,tradycja” wcze-
śniej czy później przeminie, 
gdy władza lub system się 
zmieni. MIŚ Barei jest po-
nadczasowy a ,,tradycja” z 
„misia” tak utkwiła w pamię-
ci naszych radnych Jedności, 
że nie zdążyli zauważyć, że 
system się zmienił i że po 
1989 roku jest nowy i na-
zywa się DEMOKRACJĄ.
Jak widać niektórzy tęsknią 
za tamtym okresem, gdyż 
cały czas się na niego powo-
łują. Czy nowa ,,tradycja” 

ma doprowadzić do powrotu 
systemu zwanego PRL-em? 
W tamtym okresie też nie 
można było władzy zada-
wać pytań, za dużo myśleć, 
mówić czy wiedzieć. Mam 
rozumieć, że ZAZDROŚĆ 
i wypominanie przeszłości 
byłemu burmistrzowi ma 
doprowadzić do stworzenia 
Jedności myślowej czy Po-
rozumienia szeroko rozu-
mianego, aby wespół zespół 
powrócić do PRL-u tak wy-
chwalanego i utęsknionego 
przez obecną władzę? Wielka 
REFORMACJA NADCHO-
DZI. Nie wiem, czy mam 
się zacząć bać czy zacząć  
wierzyć w nową ,,tradycję” 
i po prostu przestać myśleć.

KRZYSZTOF BUDZEŃ
   

Przez 19 lat  wielokrotnie zmie-
niała się władza w Polsce. W 
naszym kraju rządziły różne 
ugrupowania polityczne. W Po-
lkowicach nic się do dziś nie 
zmieniło. Wciąż te same na-
zwiska rządzą lub współrządzą 
na bogatym w miedź terenie.  
W naszym kraju ostatnio nie 
dzieje się najlepiej. Rządy PO 
pomimo swojego „niby” sukce-
su w negocjacjach na szczycie w 
Brukseli krytykowane są jak żad-
na dotąd partia rządząca po 1989 
roku. Bałagan na górze sprzyja 
politykom samorządowym dzia-
łającym na lokalnym terenie. Mó-
wią, że ryba psuje się od głowy. 
Rozkład naszego państwa na-
stępuje już na poziomie małych 
gmin, gdzie włodarze niejedno-
krotnie skrajnie niegospodarni 
roztrwaniają majątek sprawiając 
tym samym, że społeczeństwo 
polskie ubożeje, a dodatkowo 
jeszcze w tej biedzie musi tolero-
wać i dokładać się do manipulacji 
polityków szczebla regionalnego.
Wspomniany na początku tego 
tekstu holocaust XXI wieku do-
tyczy nas wszystkich. Jest to 
eksterminacja, która w praw-
dziwej demokracji nie powin-
na mieć miejsca. Niestety u 
nas przy kwiku neoliberalizmu 
każdy kupiony przez zwykłego 
obywatela chleb i jego VAT jest 
dwiema bułkami dla manipu-
lantów politycznych utrzymy-
wanych z naszych podatków.
Moim zdaniem system ten 
jest tak chory, że nieodzow-
na staje się transfuzja krwi 
lub jak kto woli - eutanazja. 
Kryzysu w Polsce nie powinno 
zwalać się na USA (2008-2009). 
Wynika on ze złego gospodarowa-
nia każdą naszą złotówką oddaną 
do budżetu państwa. Na koniec 
posunę się do mocnego stwier-
dzenia. Gdyby w Polsce wypro-
wadzano, marnowano choćby o 
50% mniej pieniędzy podatnika, 
zarówno na szczeblu lokalnym, 
jak i ogólnopolskim, pieniądze 
z UE nie byłyby nam potrzeb-
ne a sukces premiera Tuska był-
by wtedy bardziej prawdziwy.

BAZYL

UCIECZKA CZY POWRÓT

Chcemy Państwa poinformo-
wać, że nasza znamienita (była) 
sekretarz miasta i gminy Cho-
cianów Aneta Kurman-Rzęsista  
wróciła do pracy w powiecie 
polkowickim. Zadajmy sobie 
jednak pytanie: czy Pani Aneta 
uciekła czy tylko miała dosyć 
Chocianowa? Nikt przecież tak 
z dnia na dzień nie rezygnuje z 
wysokiej pensji na rzecz „gro-
szy” od starosty. Niemniej ży-
czymy pani Anecie wszystkie-
go najlepiepszego.Ubolewamy, 
że tej Pani już z nami nie ma.

BAZYL

BAZYLBAZYL

SIŁA ODDZIAŁYWANIA 
BOHATERA

Każdy ma swojego bohatera, oso-
bę, którą chce naśladować. Ko-
goś, kto posiada określone war-
tości, którymi chce, podobnie jak 
on kierować się w życiu. Boha-
terowie nie mają lekko. Są znie-
nawidzeni przez tych, przeciwko 
którym występują. Wrogowie za 
wszelka cenę starają się zdyskre-
dytować, zniszczyć osoby mogą-
ce wyjawić na światło dzienne ich 
niecne występki.  Często w sytu-
acjach ekstremalnych bohatero-
wie pozostają sami, gdyż inni nie 
mają odwagi, by stanąć do walki 

przy ich boku. Gdyby nie to, że bo-
haterowie mają swoich kibiców, 
ludzi, którzy na nich liczą, którzy 
są bezradni i nie potrafi ą bądź nie 
mogą podjąć walki, nie byliby w 
stanie wystąpić przeciw złu, które 
degraduje świat. Herosi znajdują 
w sobie siłę do dalszej walki, bo 
wiedzą, że dobro prędzej czy póź-
niej zwycięży. Czasem brakuje 
sił, przychodzą zwątpienia. Bo-
haterowie zadają sobie pytania: 
Po co to wszystko? Przecież i tak 
nikt tego nie doceni? Czy nie le-
piej odpuścić i mieć święty spo-
kój? Skoro innym to pasuje, to po 
co walczyć? I właśnie w takich 
chwilach pojawia się światełko 
nadziei, iskra, która popycha do 
dalszej walki o człowieka i jego 
godność. Nikt nie powinien wy-
korzystywać swojej władzy, sta-
nowiska do tego, by decydować 
o czyimś losie, czyimś być albo 
nie być. Wszelkie działania zmie-
rzające do zniszczenia człowieka, 
pozbawienia go dachu nad głową, 
środków do życia, uniemożliwie-
nia mu podjęcia pracy czy sko-
rzystania z pomocy społecznej, 
ograniczania dostępu do opieki 
zdrowotnej  świadczą o małości 
ludzi, o tym, że osobiste urazy i 
niechęć ograniczają ich człowie-
czeństwo. Ludzie są słabi i nie 
potrafi ą przeciwstawić się złu. 
Oczywiście dopóty, dopóki nie 
spotka ich podobny los. Wtedy są 
oburzeni i rozgoryczeni. Wcze-
śniej nie uważali podobnych czy-
nów za coś złego, bowiem nie 
dotyczyły bezpośrednio ich. Trąci 
to hipokryzją, ale cóż… nie każdy 
z nas musi być bohaterem. Boha-
terowie najczęściej tracą wszyst-
ko. Wszystko oprócz własnego 
człowieczeństwa, bo to ono w 
końcu decyduje o tym, że różni-
my się od zwierząt. Bohaterowie 
nie zamykają się we własnych 
domach.  Wychodzą do ludzi. 
Ludzie nie widzą zła, które sami 
czynią, natomiast w momencie 
gdy ono do nich wraca nie chcą 
się pogodzić z tą sytuacją. Jakże 
łatwo oczerniać innych, mówić o 
ich nie obyczajowości, kłamać na 
ich temat, doprowadzać niemalże 
do ich upadku. To takie proste. 
Tym bardziej wtedy, kiedy wtó-
ruje nam tyle osób. Los jednak 
bywa przewrotny. Kto mieczem 
wojuje od miecza może zginąć. 
Kiedy to my znajdziemy się w 
podobnej sytuacji, nagle zabrak-
nie obok nas tych tłumów, które 
razem z nami krzyczały „ukrzy-
żuj” i zostajemy sami, ba ten tłum 
staje nam naprzeciw. Czy wtedy 
znajdzie się jakiś bohater, który 
wybawi nas od zguby? Czy ktoś 
poda życzliwą dłoń? Zostań czy-
imś BOHATEREM! Każdy z nas 
potrzebuje swojego bohatera!

lukrecja
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8 lutego 2013r. wystosowa-
łem do wojewody WNIO-
SEK w sprawie: przeprowa-
dzenia kontroli w zakresie:
1. Zgodności z prawem 
Statutu ZGZM i Uchwał 
Zgromadzenia oraz Uchwał 
Zarządu dotyczących: Or-
ganów Związku, Zgroma-
dzenia, Komisji Rewizyjnej, 
Regulaminu organizacyjne-
go i Regulaminu wynagra-
dzania członków Związku.
2. Wystąpienia do WSA 
(Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego) o stwier-
dzenie nieważności uchwały 
określającej wysokość diet 
przysługujących wszystkim 
członkom ZGZM w Polkowi-
cach jako niezgodnej z usta-
wą o samorządzie gminnym.
3. Sprawdzenia czy człon-
kowie ZGZM nie pełnią 
funkcji w innych jednost-
kach samorządu terytorial-
nego (gminach, powiatach, 
województwach) i jednost-
kach im organizacyjnie pod-
ległych oraz w strukturach 
ZGZM w Polkowicach.
4. Stwierdzenia wygaśnię-
cia mandatów poszczegól-
nych członków z tytułu 
nielegalnego zasiadania i 
pobierania wynagrodzenia 
w strukturach ZGZM w Po-
lkowicach zgodnie z usta-
wą z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym. 
5. Kontrolę Organów Staro-
stwa Powiatowego w zakre-
sie sprawdzenia czy członko-
wie poszczególnych organów 
w tym radni Powiatowi nie 
pełnią funkcji kierowniczych, 
dyrektorskich w Wydziałach 
Starostwa Powiatowego lub 
nie zasiadają w strukturach 
w jednostkach podległych 
Starostwu Powiatowemu 
w Polkowicach i w innych 
jednostkach samorządu te-
rytorialnego (gminach po-
wiecie, województwie) oraz 
jednostkach im podległych a 
także w strukturach ZGZM 
w Polkowicach i nielegal-
nie pobierają z tego tytułu 
wynagrodzenia oraz szeregu 
nieprawidłowości w ZGZM 
w Polkowicach opisanych w 
obszernym 20 stronnicowym 
uzasadnieniu do wniosku.
Pan Wojewoda pismem z 
dnia 5 marca 2013r. NK-
N.40.40.2013.SP1 w odpo-
wiedzi na wniosek potwier-
dził moje spostrzeżenia. 

nie jest w świetle prawa od-
rębną jednostką samorządu 
terytorialnego, tylko stanowi 
związek takich jednostek, 
wyposażony w osobowość 
prawną. O ile zasiadanie jest 
kwestią rozstrzygniętą o tyle 
kwestia wynagrodzenia w/w 
osób za pełnienie funkcji w 
organach Związku będzie sta-
nowił przedmiot odrębnego 
postępowania nadzorczego.
Stosownie do art. 101 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym -każ-
dy, czyj interes prawny lub 
uprawnienie zostały naruszo-
ne uchwałą lub zarządzeniem 
podjętym przez organ gminy 
w sprawie z zakresu admini-
stracji publicznej, może -po 
bezskutecznym wezwaniu 
do usunięcia naruszenia- za-
skarżyć uchwałę do sądu 
administracyjnego. Mam 
nadzieję, że zostanę poinfor-
mowany o rozstrzygnięciu 
nadzorczym pana wojewody. 
Gdyby jednak było inaczej, 
za jakiś czas przypomnę się 
organowi nadzoru a w przy-
padku braku rozstrzygnięć 
nadzorczych powołam się 
na art. 101 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym i wystąpię do Rady 
Powiatu, Rady Gminy Polko-
wice i Rady Miejskiej oraz 
do ZGZM w Polkowicach 
o uchylenie uchwał i zarzą-
dzeń w w/w przedmiotowej 
sprawie a po bezskutecznym 
wezwaniu do usunięcia na-
ruszenia - tj. uchylenia, za-
skarżę do sądu administra-
cyjnego. Mam nadzieję, że 
moja interwencja nie będzie 
potrzebna, albowiem organ 
nadzoru tj. pan Wojewo-
da Dolnośląski sam wystą-
pi w tej sprawie do WSA. 
PS. Moje wystąpienie do wo-
jewody nie jest przedmiotem 
ataku na czyjąkolwiek osobę 
a jedynie prośbą o usunięcie 
działań niezgodnych z pra-
wem, wyrazem troski o gmi-
nę i publiczne środki stano-
wiące własność gminy czyli 
wszystkich jej mieszkańców. 

Aequitas sequitur legem 
- Sprawiedliwość idzie za 

prawem.

Krzysztof Budzeń

Powołując się na art. 91 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gmin-
nym stwierdza, że ,,uchwała 
lub zarządzenie organu gmi-
ny sprzeczne z prawem są 
nieważne”. O nieważności 
uchwały lub zarządzenia w 
całości lub w części orzeka 
organ nadzoru (wojewoda) 

w trybie określonym w art. 
90. Wojewoda podkreślił 
również, że postępowanie 
nadzorcze względem uchwał 
organów stanowiących jed-
nostki samorządu teryto-
rialnego oraz ich związków 
prowadzone jest z urzędu. 
Wskazał również wyrok NSA 
z dnia 3 października 2000r. 
(sygn. akt III S.A. 1387/00). 
Ocena, czy doręczona 
uchwała wymaga wzrusze-
nia jest domeną tegoż organu 
tj. wojewody. W związku z 
powyższym poinformowa-
no mnie, że Wojewoda jako 
organ nadzoru nad jednost-
kami samorządu terytorial-
nego wszczął postępowanie 
wyjaśniające w sprawie Sta-
tutu Związku Gmin Zagłębia 
Miedziowego z siedzibą w 
Polkowicach, zwanego dalej 
Związkiem, oraz uchwał do-
tyczących wynagradzania i 
diet za reprezentowanie gmin 
w Związku. Organ Nadzoru 
podejmie stosowne czynno-
ści mające na celu wyelimi-
nowanie z obrotu prawnego 
postanowień Statutu i uchwał 
niezgodnych z przepisami 
prawa. Obecnie mając rów-
nież na uwadze przytoczone 
przez mnie orzeczenia wo-
jewódzkich sądów admi-
nistracyjnych, Wojewoda 
Dolnośląski zweryfi kuje po-
stanowienia statutu związku 
międzygminnego i podejmie 
stosowne działania nadzor-
cze. W odpowiedzi wskazano 
ponadto, że wójtowie, jego 
zastępcy i radni w myśl art. 
70 u.o.s.g. mogą łączyć funk-
cję z członkostwem w innym 
organie innej jednostki samo-
rządu terytorialnego, ponie-
waż związek międzygminny 

ZGZM POD LUPĄ WOJEWODY!
Gdy dowiedziałem się o remoncie 
drogi przy ulicy Sosnowej w Cho-
cianowie pomyślałem, że to żart. 
Zaintrygował mnie sposób wyło-
nienia wykonawcy - � rmy ,,MAR-
BUD”. Wystosowałem do Urzędu 
Miasta pismo z zapytaniem o 
szczegóły dotyczące tej sprawy. 
Od pani Sekretarz otrzymałem 
odpowiedź oraz dokumenty w 
postaci umowy z wykonawcą 
oraz kosztorysu inwestorskie-
go. Z odpowiedzi wynikało, że 
zapytania ofertowe prowadzo-
no telefonicznie a zadanie nie 
przekraczało kwoty 14.000 euro. 
Zgodnie z umową remont drogi 
miał kosztować 37.500zł. Wartość 
kosztorysu sporządzonego przez 
pracownika urzędu opiewała na 
kwotę  51.770,16zł. Wynegocjo-
wana kwota jest zatem niższa od 
opracowanego kosztorysu. Czy 
pracownik UMiG przeszacował 
kosztorys? A może kosztorys zo-
stał sporządzony prawidłowo? 
Czy inwestor przeszacował kwotę 
w negocjacji? Czy kwota była wy-
starczająca? Może materiały wy-
kazane przez kosztorysanta (gmi-
nę) były dobre a wykonawca kupił 
tańsze materiały, gorszej jakości 
lub zupełnie inne niż były wyka-
zane? Kto to wie? Skoro ustawa 
o zamówieniach publicznych do-
puszcza przetarg nieograniczony 
na kwotę poniżej 14.000 euro oraz 
zapytania ofertowe jak w opisy-
wanym przypadku, to dlaczego 
nie umieszczono tej informacji 
na BIP, tak jak czyni się to przy 
innych zapytaniach ofertowych 
tam zamieszczanych (,,Wykorzy-
staj swój czas”, ,,ECHO” ,,dostawa 
art. papierniczych” „zakup mebli” 
,,materiały papiernicze i plastycz-
ne”, ,,zajęcia rekreacyjne w przed-
szkolu itp.) nie przekraczających 
tej kwoty? Dlaczego nie ogłoszo-
no wszem i wobec, że gmina chce 
wyremontować ten odcinek drogi 
i że zaprasza wszystkich do zło-
żenia oferty lub do wystąpienia 
w przetargu nieograniczonym? 
Kto, dlaczego i na jakiej zasadzie 
przeprowadził  te zapytania tele-
fonicznie? Skoro nikt o tym nie 
wiedział, to jak ktoś mógł wziąć 
w nich udział? Kto, w oparciu o 
jakie zasady wykonywał telefony 
i do kogo? Na jakiej podstawie 
ktoś z urzędu ,,wybrał” kilka � rm 
(skąd zaczerpnął informacje?) i 
do nich zadzwonił? Jak przebie-
gała rozmowa? Z iloma � rmami 
czy osobami prowadzono roz-
mowy? Dlaczego nie ma na ten 
temat notatki służbowej? Ja by-
najmniej takowej nie otrzyma-
łem. Sprawa nad wyraz dziwna. 
Na pytanie: kto zdecydował o 
remoncie tej drogi, otrzymałem 
lakoniczną odpowiedź. Decyzja 
o remoncie drogi została pod-
jęta w wyniku zgłoszenia takiej 
potrzeby przez mieszkańców. 

Ciekawe…Mieszkańcy proszą o 
wiele drobnych rzeczy, na które 
brak pieniędzy w budżecie, a tu 
proszę…Gest dobrej woli? Przy-
pomnę tylko, że w budżece nie 
przewidziano remontu tej drogi 
i nie przeznaczono żadnej kwoty 
na ten cel. Nie dowiemy się czyja 
była ta ,,dobra wola”. Dobrze, że 
doszło do tego remontu. W tym 
miejscu była tzw. kurzawa i cięż-
ko się jeździło. Zastanawiam się 
tyko dlaczego w taki sposób się 
to odbyło? Nie można było trans-
parentnie i przejrzyście? Można 
domniemywać różne scenariusze, 
np. taki : Cześć (cześć). Potrze-
buję jakieś zleconko, bo krucho 
z kasą. Da radę coś? Pewnie, że 
da radę. A co i za ile? Dogadamy 
się, a zapytanka przeprowadzimy 
telefonicznie. A inni? Do innych 
też zadzwonimy, ale ty wygrasz. 
Ok.? Ok. Szczegóły omówimy jak 
się spotkamy. No to cześć (cześć). 
Nie byłoby niepotrzebnych do-
myśleń, gdyby sprawa odbyła się 
tak, jak Pan Bóg przykazał. Może 
było ,,uczciwie”, jak zawsze? ,,Na 
szczęście” to tylko moje wymysły, 
wymysły człowieka, który wszę-
dzie dopatruje się spisków i prze-
krętów. Pozostaje tylko wierzyć i 
mieć nadzieję, że wszystko było 
„jak zawsze”, czyli „w porządku”.
O przetargu na  remont i mo-
dernizację  WOK  (Wiejskiego 
Ośrodka Kultury) w Trzebnicach 
wygranym przez Stanisława Łucz-
kowca z Chocianowca na kwotę 
573,21 tys. zł (w budżecie) plus 
45,8tys. zł na roboty dodatkowe 
(łącznie 619 tys. zł) nie wspo-
mnę, bo musiałbym sam nazwać 
się wariatem  i zawieźć się do 
ośrodka dla psychicznie chorych.

Na roboty dodatkowe moim zda-
niem powinien być ogłoszony 
przetarg lub oddzielne zapytania 
ofertowe, albowiem roboty dodat-
kowe nie są związane bezpośred-
nio z przetargiem na remont a sta-
nowią oddzielny aspekt działania.  

Krzysztof Budzeń     

 PRZETARG NA TELEFON
POWÓDŹ CZY TRZĘSIENIE ZIEMI?
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„Komuno wróć”, chciałoby się rzec…Ale po 
co? Przecież ten znienawidzony przez wszyst-
kich robotników system nie opuścił Polski. Za-
raz po 1989r. zmienił tylko swój image i dziś na-
zywa się już inaczej. Taki nowy – stary system.

Jak napisał Leszek Pietrzak komunistyczne tajne 
służby zbudowały w Polsce demokrację i tzw. wolny 
rynek, aby mieć realną władzę i kontrolę nad ludem 
pracującym i jego pieniędzmi. Dziś jesteśmy mario-
netkami postkomunistów manipulującymi i sterują-
cymi nami jak Wielki Brat. Wydaje się, że to właśnie 
służby specjalne odegrały główną rolę w upadku ko-
muny w całym bloku wschodnim, a fenomen Lecha 
Wałęsy został stworzony na potrzeby mas głodnych 
bohaterskiego wodza. Rodzi się pytanie: czy Lech 
Wałęsa nie został stworzony przez komunistów i wy-
korzystany jako kukła wizerunkowa „Solidarności”. 
Na pewno w każdym z nas budzą się takie wątpliwo-
ści, a dochodzenie do prawdy może nam nie służyć.
Przypomnijmy sytuację, jaka spotkała o� ce-
ra komunistycznego wywiadu generała Gromo-
sława Czempińskiego, ktory w jednym z wy-
wiadów przechwalał się, że był jednym z ojców 
chrzestnych Platformy Obywatelskiej , co w kon-
sekwencji kosztowało go, postawieniem mu za-
rzutów karnych na początku 2012r. Jak widać po 
powyższym, nie wolno być za bardzo wylewnym.

Nic nie dzieje się bez przyczyny. 

Wszystko jest skalkulowaną strategią władzy, 
która w sposób perfekcyjny potra�  zarządzać 
umysłami nieświadomych niczego obywateli.

Komunistyczni o� cerowie służb specjalnych należą 
dziś do ścisłej elity władzy, niemniej nie pchają się na 
świeczniki. Są twórcami i demiurgami głównych gra-
czy na scenie politycznej. Zdumiewające jest przede 
wszystkim to, że są nietykalni. Nawet gdy przekro-
czą granice prawa, mogą być pewni, że władza im 
pomoże i nie dopuści do ich skazania i uwięzienia.

Cofnijmy się do lat 80-tych. Już wtedy tajne służby 
dysponujące strategicznymi informacjami, mogły w 
taki sposób zaprojektować polityczne i gospodarcze 
zmiany, aby w przyszłości ich ludzie odegrali spraw-
czą rolę w nowej rzeczywistości. To z tego powodu 
w ogóle pozwolono „Solidarności” na bunt, bunt w 
całości kontrolowany. Rewolucja w komunistycz-
nej Polsce prędzej czy później musiała wybuchnąć. 
Bardzo trudna sytuacja gospodarcza i nędzna egzy-
stencja zwykłych ludzi pozwoliły postawić służbom 
komunistycznym taką a nie inną diagnozę i bez 
większego ryzyka zaplanować przyszłość kraju. Już 
wtedy przygotowywano się do systemowych zmian i 
podążania w kierunku demokracji i wolnego rynku.
W drugiej połowie lat 80-tych wiadomym było, że 
komunizm w dotychczasowej postaci przetrwać nie 
może. To stanowiło iskrę zapalną, która ułatwiła dy-
sydentom wraz z służbami specjalnymi obranie od-
powiedniego kierunku. Wymyślono Okrągły Stół, 

którego obrady rozpoczęły się 6 lutego 1989r. a za-
kończyły 5 kwietnia 1989r. Musimy wiedzieć, że po 
raz pierwszy ideę Okrągłego Stołu sformułował w 
trakcie spotkań z przywódcą „Solidarności” Lechem 
Wałęsą - generał MSW Czesław Kiszczak. Wcze-
śniej w Magdalence z kilkunastoma przywódcami 
podziemnej „Solidarności” dogrywano szczegóły. 
To dało podwaliny bezkrwawej zmiany ustroju kon-
trolowanego przez komunistów po dzień dzisiejszy.

Niestety już w 1986 roku, tuż po X Zjeździe PZPR 
powołano zespół „ekspertów”, którzy stworzyli nam 
obecny system: komuno-demokrację, paszkwil po-
woli pękający w szwach. Zapamiętajmy bardzo ważną 
rzecz: „komuna” w tamtym przejściowym okresie po-
trzebowała gwarancji stabilności. Komuniści musieli 
utrzymać dotychczasową uprzywilejowaną pozycję w 
państwie. W tym celu postanowili zachować jak naj-
większą ciągłość organizacyjną i kadrową. W Polsce 
rozwiązano SB, a w jej miejsce (10 maj 1990) utworzo-
no Urząd Ochrony Państwa (UOP). Nowy twór prze-
jął całą strukturę organizacyjną z czasów SB z wyjąt-
kiem zbędnych departamentów do walki z opozycją 
i kościołem. Do UOP tra� ło blisko 90% kadry insty-

tucji SB oraz tajnych współpracowników, którzy jak 
wiemy zostali pozytywnie zwery� kowani, mimo, że 
w kluczowych momentach transformacji ustrojowej 
donosili komunistycznym władzom. Te właśnie moż-
liwości sprawiły, że ludzie komunistycznej bezpieki 
wywarli zasadniczy wpływ na kształt i działalność no-
wych służb. W ten właśnie sposób stawili opór kolej-
nym reformom i zachowali realną władzę polityczną 
opartą na wiedzy i strachu. Nic w tym dziwnego, bo 
archiwalne materiały spadkobierców bezpieki moż-
na by tylko porównać do „broni masowego rażenia”.
Jak widać przez 20 lat służby specjalne kraju byłe-
go bloku sowieckiego, dysponując wiedzą z czasów 
komunizmu, mogły skutecznie hamować proces 
dekomunizacji i lustracji. Posługując się starymi 
metodami tworzono życie polityczne w nowym „de-
mokratycznym” kraju. Inwigilowanie opozycyjnych 
partii politycznych, sterowanie opozycyjnymi par-
tiami, sterowanie ich aktywnością a nawet współ-
tworzenie przez ludzi dawnych służb nowych partii 
politycznych nie było niczym dziwnym. Dziś jest 
podobnie. Służby państwowe nadal pełnią funk-
cję policji politycznej rządu i gwaranta władzy.

Opozycyjni politycy i dziennikarze są obiektem agre-
sji służb. Ich środowiska są dezintegrowane (ludzie 
napuszczani są na siebie, kompromitowani itp.) do-
kładnie tak, jak za czasów PRL. Dziś jednak pierwszo-

planową rolę odgrywają pieniądze i kontrola nad tym, 
aby tra� ały one w „odpowiednie” ręce. Trzeba tutaj za-
uważyć, że nie wszyscy zasłużeni dla budowania „de-
mokracji” o� cerowie mogli tra� ć do nowych służb. 
Wybrańcy mieli zarabiać pieniądze i opanować insty-
tucje � nansowe, mieć wpływ na wielkie prywatyzacje, 
tworzący się sektor bankowy, ubezpieczeniowy, gieł-
dę papierów wartościowych, nieruchomości, rynek 
usług. Ci którzy nie byli uwikłani musieli korzystać z 
ich usług i suto płacić za strategiczne informacje. Tak 
właśnie tworzyło się bezpieczne zaplecze postkomu-
nistów, które zapewniało „ochronkę” kolegom, którzy 
w wyniku walk politycznych tracili rządowe posady.

Na przykład wspomniany wcześniej szef UOP 
(1992-1995) dorobił się na koncie aż paru mi-
lionów dolarów i dopiero gdy nadepnął na od-
cisk PO został postawiony (pewnie za niewy-
godność) przed wymiarem sprawiedliwości.

Jak bardzo Polska jest skorumpowana, cho-
ra i postkomunistyczna widać choćby z oli-
garchicznej władzy Platformy Obywatelskiej, 
której POLITYKIERZY są pewni swojej wła-
dzy, pomimo wyłomów w partii czy złej prasy.
Ze smutkiem trzeba stwierdzić, że na dzień dzi-
siejszy polski robotnik nie ma alternatyw rozwo-
ju, bo żadna opozycyjna partia nie jest w stanie za-
gwarantować „czystości” politycznej i troski o nasz 
kraj. Wielu moich rodaków rozpościera błagalnie 
swoje ręce w kierunku nieba i prosi o rady. Nieste-
ty musimy uzmysłowić sobie ,że obecnie nikt nie 
ma pomysłu na uzdrowienie sytuacji zwykłego po-
datnika i na rozwiązanie patologicznych struktur, 
którymi sterują postkomunistyczni politykierzy.

Dziś nawet PiS, przynajmniej w swych strukturach 
lokalnych, „układa się” wspierając ludzi o szemranej 
opinii i wierzy, że zagwarantuje im to zachowanie 
swoich strategicznie życiowych stołków. Właśnie tak 
oszukiwany jest Jarosław Kaczyński i całe nasze społe-
czeństwo. Prezes PiS nie wie co dzieje się w lokalnych 
strukturach jego partii. Tak właśnie (nieświadomy) 
zaczyna tracić na popularności, a poszczególni wybor-
cy przestają wierzyć, że cokolwiek może jeszcze zro-
bić, aby przywrócić w Polsce prawo i sprawiedliwość.
Nawet ostatni bastion uczciwości - Kościół Katolicki 
skutecznie i być może w zaplanowany sposób traci na 
wartości. W Polsce władza kościoła od przeszło stuleci 
nie była tak słaba, jak teraz. Miejsce, w którym zwykli 
robotnicy odbudowywali odwagę do walki z komuni-
zmem i walki o swój lepszy los, powoli ulega niszczeniu.

Nie muszę Państwu wyjaśniać kto wzbogacił się na 
transformacji ustrojowej i wciąż lobbuje pod siebie.   Nie 
muszę wskazywać palcem, kto próbuje w nas zabić Boga.

Postkomunistom, skorumpowanym polity-
kom, grającej naszym losem � nansjerze i ca-
łemu złu, które rozplenia się w zastraszającym 
tempie musimy powiedzieć: SPIERDALAĆ!

…a władza musi powrócić do okradanego ludu.

Vaffanculo*  politycy  ! ! ! !

Sławomir Tomczak
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DO MIESZKAŃCÓW CHOCIANOWA I OKOLIC!

Zwracam się dziś do Was jako człowiek i jako re-
daktor Wolnej Prasy Chocianowa. Zwracam się 
do Was w sprawach wagi najwyższej. Chocianów 
znalazł się nad przepaścią. Dorobek wielu po-
koleń, wzniesiony z popiołów polski dom ulega 
ruinie. Struktury samorządu przestają działać jak 
Bóg przykazał. Gasnącej gospodarce zadawane 
są codziennie nowe ciosy. Warunki życia przy-
tłaczają naszych mieszkańców coraz większym 
ciężarem. Przez każdą  jednostkę samorządo-
wą, przez wiele chocianowskich domów, prze-
biegają linie bolesnych podziałów. Atmosfera 
niekończących się kon� iktów, nieporozumień, 
nienawiści - sieje spustoszenie psychiczne, ka-
leczy tradycje tolerancji i miłość do Boga Ojca. 
Korupcja, ciągła gotowość do okradania, akcje 
niszczenia naszej Gminy stały się normą. Wcią-
ga się do nich nawet wiernych kościoła. Padają 
wezwania do krytycznej rozprawy z „Bazylem 
i KKB-u”, z ludźmi o odmiennych poglądach. 
Mnożą się wypadki pomówienia, pogróżek i 
samosądów moralnych, a także bezpośredniej 
przemocy w postaci wyrzucania z mieszkań. 

Szeroko rozlewa się po Chocianowie fala zu-
chwałych kłamstw i pomówień przez ludzi mają-
cych indywidualne korzyści przy władzy. Rosną 
fortuny faworytów władzy, podziemia gospodar-
czego pasożytującego na podatnikach. Chaos i 
demoralizacja przybrały rozmiary klęski. Osią-
gnęliśmy już granice wytrzymałości psychicznej. 
Wielu ludzi ogarnia rozpacz. Już nie miesiące, 
lecz dni przybliżają katastrofę moralną. Uczci-
wość wymaga, aby postawić pytanie: Czy musiało 
do tego dojść? Obejmując rolę opozycji wierzy-
łem, że potra� my się podźwignąć. Czy zrobili-
śmy więc wszystko, aby zatrzymać spiralę kryzy-
su? Czy referendum mogło powstrzymać to zło?

To historia oceni nasze działania. Nie obeszło 
się bez potknięć. Wyciągamy z nich wnioski. 
Przede wszystkim jednak minione miesiące 
były dla opozycji czasem pracowitym, boryka-
niem się z ogromnymi trudnościami. Niestety 
– nasz samorząd  uczyniono areną walki poli-
tycznej. Rozmyślne torpedowanie naszych po-
czynań sprawiło, że efekty są niewspółmierne 
do włożonego wysiłku, do naszych zamierzeń. 
Nie można odmówić nam dobrej woli, umia-
ru, cierpliwości. Czasem było jej może aż zbyt 
wiele. Nie można nie dostrzec okazywanego 
przez nas poszanowania umów międzyludzkich. 
Szliśmy nawet dalej. Inicjatywa referendum w 
Chocianowie to poparcie setek Chocianowian. 
Stworzyła szansę współdecydowania, rozsze-
rzenia zakresu demokracji i przydzielenia spo-
łeczeństwu roli jaką daje mu Konstytucja RP. 

Te nadzieje obecnie zawiodły. Przy wspólnym 
stole zabrakło praworządności. Słowa wypowie-
dziane odsłoniły bez reszty prawdziwe zamiary 
przywódczych kręgów neoliberalizmu stero-
wanego przez postkomunistów. Zamiary te po-

twierdza w skali masowej codzienna praktyka, 
narastająca agresywność ludzi, jawne dążenie 
do całkowitego rozbioru opozycji Chocianowa.
Jak długo można czekać na otrzeźwienie? Jak 
długo ręka wyciągnięta po sprawiedliwość ma 
się spotykać z barierą prawną? Mówię to z cięż-
kim sercem, z ogromną goryczą. W naszym 
mieście mogło być inaczej. Powinno być ina-

czej. Dalsze trwanie obecnego stanu prowadzi 
nieuchronnie do katastrofy, do zupełnego cha-
osu, do nędzy i głodu. Surowa zima tego roku 
i kryzys pomnożyły straty, pochłonęły  liczne 
marzenia o Wolnym Chocianowie. Szczegól-
nie wśród najsłabszych - tych, których chcemy 
chronić najbardziej. W tej sytuacji bezczyn-
ność byłaby wobec tych ludzi przestępstwem. 

Trzeba powiedzieć: dość! Trzeba zapobiec, zagro-
dzić drogę niszczycielom , którzy zapowiedzieli 
bezlitosne zahamowanie rozwoju naszej gminy. 
Musimy to oznajmić właśnie dziś, kiedy znana 
jest już sytuacja jednostek samorządowych i zbli-
ża się data zawału budżetu gminy Chocianów.  
Nie wolno nam, nie mamy prawa dopuścić, aby 
grupa przypadkowych POLITYKIERÓW zdu-
siła w nas marzenia o prawie i sprawiedliwości 
w naszej gminie. Instynkt samozachowawczy 
mieszkańców Chocianowa  musi dojść do głosu. 
Korupcji trzeba skrępować ręce, zanim wtrąci 
nasze miasto w otchłań beznadziei i marazmu. 

Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada 
na NAS w tym dramatycznym momencie historii 
na ziemi odzyskanej. Obowiązkiem naszym jest 
wziąć tę odpowiedzialność - chodzi o przyszłość 
Chocianowa, o którą moje pokolenie walczyło z 
komunistami i której oddało najlepsze lata swego 
życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym utworzo-
ny został ruch WOLNY CHOCIANÓW PLUS. 
Chcę, aby wszyscy zrozumieli motywy i cele na-

szego działania. Nie zmierzamy do rewolucji, do 
zmiany władzy na siłę. Nasi mieszkańcy mają 
w sobie dość siły, dość mądrości, aby rozwiązać 
sprawny demokratycznym system większości. 
Żadnego z gminnych problemów nie można 
na dłuższą metę rozwiązywać buntem czy blo-
kowaniem. WOLNY CHOCIANÓW PLUS nie 
zastąpi konstytucyjnych organów władzy. Jedy-
nym zadaniem WOLNEGO CHOCIANOWA 
PLUS jest ochrona porządku prawnego w Cho-
cianowie, stworzenie gwarancji praworządno-
ści, które umożliwią przywrócenie ładu i racjo-
nalności. To ostatnia droga do zapoczątkowania 
wychodzenia Chocianowa  z kryzysu, uratowa-
nia go przed rozkradaniem wspólnego mająt-
ku. WOLNY CHOCIANÓW PLUS powołany 
został z grupy współpracującej z  WOLNYM 
CHOCIANOWEM . Tworzą go ludzie którym 
nie jest obojętny los naszych mieszkańców. Do-
świadczenie niektórych naszych członków jest 
tak duże, że można już dziś wierzyć w sukces 
,który rozłoży się na NAS wszystkich. Miasto i 
Gmina Chocianów musi zmartwychwstać dla 
naszych dzieci, wnuków, dla przyszłych poko-
leń, pokoleń dobra i sprawiedliwości społecznej. 

WOLNY CHOCIANÓW PLUS zostanie roz-
wiązany wówczas, gdy w Chocianowie zapa-
nują rządy prawa, gdy powstaną warunki do 
normalnego funkcjonowania jednostek samo-
rządowych dla dobra miasta. Niech nikt jednak 
nie liczy na słabość lub wahanie z naszej strony. 
Dwa lata w imię interesu Chocianowa, nauczyło 
nas wiele i bardzo wzmocniło. Będziemy kon-
sekwentnie oczyszczać chocianowskie życie ze 
zła - bez względu na to, gdzie się ono pojawi. 

WOLNY CHOCIANÓW PLUS  starać się będzie 
do zapewnienia warunków do bezwzględnego 
zaostrzenia walki z przestępczością korupcyjną.  
Działalność przestępczych ruchów będzie dema-
skowana i zgłaszana do organów prawa w Polsce. 
Osoby trudniące się korupcją na wielką skalę, 
czerpiące nielegalne zyski, naruszające normy 
współżycia społecznego będą piętnowane  i ka-
rane z całą surowością krytyki społecznej. Mająt-
ki zgromadzone w bezprawnej drodze powinny 
wrócić do majątku gminy Chocianów. Osoby na 
stanowiskach kierowniczych, winne zaniedbań 
służbowych, marnotrawstwa i sprzyjaniu korup-
cji, nadużywania władzy i bezdusznego stosunku 
do spraw mieszkańców Chocianowa, powinny być  
zwalniane ze stanowisk w trybie dyscyplinarnym. 

 
Trzeba przywrócić szacunek do ludzkiej pracy i 
godności. Zapewnić poszanowanie prawa i po-
rządku, trzeba zagwarantować bezpieczeństwo 
osobiste każdemu, kto chce spokojnie żyć i spo-
kojnie pracować.  Nie szukamy odwetu, kto bez 
złej woli dał się ponieść emocjom, uległ fałszy-
wej inspiracji, może skorzystać z szansy rehabili-
tacji i powrotu na łono prawa i sprawiedliwości.
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MIESZKAŃCY CHOCIANOWA!

Jesteśmy po to, aby służyć. Od dwóch lat na 
pierwszej linii, w każdej społecznej potrzebie. 
Również dziś z honorem spełnić chcemy swój 
obowiązek. Mamy czyste ręce, nie znamy prywa-
ty, lecz twardą służbę w imię Boga Ojca. Nie ma 
innego celu niż dobro każdej z osobna jednostki 
naszej gminy. WOLNY CHOCIANÓW PLUS 
nie zastąpi normalnych mechanizmów PRAW-
DZIWEJ demokracji. Demokrację można jednak 
wdrażać i rozwijać tylko w uczciwym, silnym i 
praworządnym mieście. Anarchia, oligarchia i 
system korupcyjny jest zaprzeczeniem, jest wro-
giem demokracji, jest wrogiem każdego z nas. 
Jesteśmy tylko kroplą w strumieniu tych czasów, 
ale kroplą która może napełnić dzban szczęścia. 
Nie wolno nam pozwolić, aby zło doprowadziło 
nasz bogaty w miedź region do upadku i klęski.
Ten tragiczny krąg trze-
ba kiedyś przerwać. 
Pragniemy Chociano-
wa wielkiego - wielkie-
go swym dorobkiem, 
kulturą, formami życia 
społecznego, pozycją w 
Polsce i Europie. Jedyną 
drogą do tego celu jest 
prawdziwa demokra-
cja akceptowana przez 
naszych mieszkańców, 
stale wzbogacana do-
świadczeniem życia 
wszystkich chociano-
wian. Taki Chocianów 
będziemy budować. Takiego Chocianowa bę-
dziemy bronić. W tym dziele rola szczególna 
przypada mieszkańcom naszej Gminy. Mimo 
popełnionych błędów i gorzkich porażek , choć-
by w referendum, Wolny Chocianów w procesie 
historycznych przemian nadal jest siłą aktywną 
i twórczą. Aby skutecznie sprawować swą prze-
wodnią misję, współpracować owocnie ze sprzy-
mierzeńcami, opierać się musimy na ludziach 
prawych, skromnych i odważnych. Na takich, 
którzy w każdym środowisku zasłużą na miano 
bojowników o sprawiedliwość społeczną, o do-
bro Chocianowa. To przede wszystkim rozstrzy-
gnie o autorytecie WOLNEGO CHOCIANOWA 
PLUS w społeczeństwie. To jest nasza perspek-
tywa. Będziemy oczyszczać wiecznie żywe źró-
dła naszej idei z deformacji i wypaczeń. Chronić 
uniwersalne wartości prawdziwej demokracji, 
wzbogacając je stale o lokalne pierwiastki i tra-
dycje. Na tej drodze demokratyczne  ideały sta-
wać się będą bliższe większości mieszkańcom, 
uczciwym ludziom pracy, młodemu pokoleniu. 
A także zdrowemu, zwłaszcza nie uwikłanemu 
w korupcje społeczeństwu, które własnymi si-
łami i we własnym interesie odsunie od siebie 
proroków kłamstwa, obłudy i manipulacji. Tak 
pojmujemy ideę porozumienia WOLNY CHO-
CIANÓW PLUS. Podtrzymujemy ją. Szanuje-
my wielość światopoglądów. Doceniamy tylko 
czyste stanowisko naszego Kościoła pod wodzą 
nowego namiestnika Watykanu FRANCISZKA. 
Istnieje nadrzędny cel, jednoczący wszystkich 
myślących, odpowiedzialnych Chocianowian: 

miłość do tej ziemi, konieczność umocnienia 
z takim trudem wywalczonej demokracji, sza-
cunek dla własnej wolności. To najmocniej-
szy fundament prawdziwego porozumienia. 

MIESZKAŃCY CHOCIANOWA!

Tak, jak nie ma odwrotu od prawdziwej demo-
kracji, tak nie ma powrotu do błędnych metod 
i praktyk sprzed 1989r. Podjęte dziś kroki służą 
zachowaniu podstawowych przesłanek demo-
kratycznej odnowy. W przyszłości wszystkie 
doniosłe reformy będą kontynuowane w warun-
kach ładu, rzeczowej dyskusji i z wolą miesz-
kańców naszej Gminy. Odnosi się to również 
do reformy administracyjnej. Nie chcę składać 
obietnic. Przed nami trudny okres półtorarocz-
nej walki. Po to, aby jutro mogło być lepiej, dziś 
trzeba uznać twarde realia, zrozumieć koniecz-

ność wyrzeczeń. Jedno chciałbym osiągnąć 
- spokój. Jest to podstawowy warunek, od któ-
rego zacząć się powinna lepsza przyszłość. Je-
steśmy miastem o wielu możliwościach. Z tego 
kryzysu musimy więc wyjść o własnych siłach. 
Własnymi rękami musimy odsunąć w demo-
kratycznym procesie bandę politykierów, która 
zubaża naszą gminę. Historia nie przebaczyłaby 
obecnemu pokoleniu zaprzepaszczenia tej szan-
sy. Musimy położyć kres dalszej degradacji, ja-
kiej ulega Chocianów na arenie Dolnego Śląska. 
W tym trudnym momencie zwracam się do na-
szych zwolenników i przyjaciół. Wielce sobie 
cenimy ich zaufanie oraz stałą pomoc.  Cho-
cianów jest i będzie trwałym ogniwem w bu-
dowaniu normalności na tych terenach. Zwra-
cam się również do naszych zwolenników w 
jednostkach samorządowych,  których chcę za-
pewnić o bezpieczeństwie pracy i przyjaznych 
stosunkach w Wyzwolonym Chocianowie. 

Zwracam się do całej opinii ziem Dolnego Ślą-
ska. Apeluję o zrozumienie dla wyjątkowych 
warunków, jakie w Chocianowie powstały, dla 
nadzwyczajnych środków, jakie okazały się ko-
nieczne. Nasze działania nie zagrażają nikomu. 
Mają jeden cel: usunięcie zagrożeń wewnętrz-
nych, a tym samym zapobieżenie niebezpie-
czeństwu dla rozwoju Gminy Chocianów. Za-
mierzamy dotrzymywać zawartych umów i 
porozumień z sprzymierzeńcami i naszymi zwo-
lennikami, bo tego właśnie wymagać będą od 
nas mieszkańcy  tej ziemi. Pragniemy, aby sło-

wo „WOLNOŚĆ CHOCIANOWA” budziło za-
wsze szacunek, sympatię w POLSCE i w świecie. 

BRACIA I SIOSTRY!

Zwracam się do Was wszystkich jako REWOLU-
CJONISTA, który pamięta dobrze okrucieństwa 
komuny. Niechaj w tym umęczonym i okrada-
nym mieście, który zaznał już tyle upokorzeń, 
tyle cierpień, nie popłynie ani jedna kropla łzy, 
wstydu za Chocianów. Powstrzymajmy wspól-
nym wysiłkiem widmo grabieży . Nie wznośmy 

barykad tam, gdzie jest potrzebny most. 

Zwracam się do Was, mieszkańcy Chocianowa: 
wyrzeknijcie się dla Chocianowa Waszego nie-
zbywalnego prawa do egoizmu, choćby tylko 
na taki okres, jaki okaże się niezbędny dla prze-
zwyciężenia najostrzejszych trudności. Musimy 
uczynić wszystko, aby owoce Waszej ciężkiej pra-

cy nigdy już nie poszły na marne. 
Zwracam się do Was, mieszkańcy starszych po-
koleń: ocalcie od zapomnienia prawdę o latach 
komuny, o trudnym czasie odbudowy. Przekaż-
cie ją swym synom i wnukom. Przekażcie im 
swój żarliwy patriotyzm, gotowość wyrzeczeń 

dla dobra naszego miasta. 

Zwracam się do Was, chocianowskie matki, żony 
i siostry: dołóżcie wszelkich starań, aby w Cho-
cianowie nie przelewano już więcej łez a w tej 
beznadziei trwania nie przegryzano chleba nie-

nawiści.

Zwracam się do młodych mieszkańców Chocia-
nowa: okażcie obywatelską dojrzałość i głęboki 
namysł nad własną przyszłością, nad przyszło-

ścią Chocianowa. 

Zwracam się do Was nauczyciele, twórcy nauki i 
kultury, górnicy, lekarze: niech na tym groźnym 
zakręcie naszej historii zwycięży rozum przeciw 
rozognionym emocjom, intelektualna wykładnia 

patriotyzmu przeciw zwodniczym mitom. 

Zwracam  się  do  wszystkich mieszkańców tego 
miasta - nadszedł okres ciężkiej próby. 

Próbie tej musimy sprostać, dowieść, że tej ziemi 
jesteśmy warci. 

WY - OWOCE TEJ ZIEMI!

Wobec całego społeczeństwa Chociano-
wa i wobec całej Polski pragnę powtó-
rzyć te nieśmiertelne słowa: Jeszcze Cho-
cianów nie zginął, póki  Bóg w nas żyje.

Bazyl (marzec 2013)
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Gmina Chocianów oddana za dar-
mo do ZGZM bez przedstawiciela 

w Zarządzie Związku

Gmina Chocianów wpłaca rocznie do 
ZGZM 300tys. zł za samą przynależ-
ność do związku. W związku z podję-
ciem przez Radę Miejską w Chocia-
nowie uchwał w sprawie przekazania 
zadania dotyczącego gospodarką odpa-
dami, Gmina Chocianów na przełomie 
2012-2013 roku przekazała na rzecz 
Związku 1 mln. zł (za darmo). Dodat-
kowo oddzielną umową zawartą ze 
ZGZM gmina będzie partycypować w 
kosztach kredytu na łączną kwotę 6,5 
mln. zł zaciągniętego na rzecz Związku 
w zakresie gospodarki odpadami. Ter-
min spłaty przypada na 10 lat. Sponso-
rujemy ZGZM w Polkowicach. Obec-
ny Statut Związku, zaskarżony przeze 
mnie do wojewody jako niezgodny z 
prawem wskazuje, iż wszystkie wpłaty 
członków tj. Gmin na rzecz ZGZM są 
majątkiem Związku a nie gmin. Wpła-
cane przez nas pieniądze nigdy do nas 
nie wrócą. Tak przewiduje obecny 
statut. Czyżby nasi radni działali na 
szkodę naszej gminy? Dziś mogę po-
wiedzieć, że tak. Trwonią w ten spo-
sób gminny majątek. Cena wyliczona 
przez ZGZM za wywóz odpadów 29zł 
od gospodarstwa domowego za segre-
gowane odpady a 58zł za nie segre-
gowane odpady budzi moje poważne 
obawy co do wyliczeń rzeczywistych 
kosztów z tym związanych. Skoro 
Radni Gminy Ścinawa podjęli uchwałę 
w sprawie opłat za wywóz odpadów na 
poziomie 7zł od osoby (posegregowa-
ne odpady)  i 12zł od osoby (nie segre-
gowane odpady), to dlaczego związek 
wskazał taką kwotę? Gmina Rudna 
też ma niskie stawki. Czy nie można 
było ustalić stawki od osoby? Byłoby 
bardziej sprawiedliwie. Co zmieniło 
się w naszych śmieciach, że stawki 
wzrosły o 100% a może 200%? Może 
po prostu ktoś chce na nas zarabiać? 
Związek odpisał mi ostatnio, że Ro-
man Kowalski nie należy do Zarządu 
Związku. Wszyscy wójtowie i burmi-
strzowie gmin, którzy są w ZGZM są 

członkami Zarządu. Dlaczego Chocia-
nów nie ma swojego przedstawiciela? 
Czyżby nikt nie chciał się z Chociano-
wem liczyć? Nie mamy zatem nic do 
powiedzenia, gdyż Zarząd ZGZM usta-
la wszystko a Zgromadzenie tj. Gminy 
przegłosowuje to na Walnym Zgroma-
dzeniu. Chocianów nie bierze udziału 
w tworzeniu Związku. Zarząd ZGZM 
decyduje o wszystkim a nam pozostaje 
tylko wpłacanie pieniędzy. To jest typo-
wy przykład bezradności naszej władzy 
i utrata suwerenności naszej gminy. 
Dlaczego burmistrz lub radni nie wy-
stapili z zapytaniem do innych gmin 
w zakresie podjęcia współpracy odno-
śnie gospodarki odpadami? Może dziś 
nie mielibyśmy takich stawek i nie 
oddawalibyśmy za darmo własnych 
pieniędzy? Może gdyby Burmistrz i 
radni odważyli się sami zająć się go-
spodarką odpadami, to te pieniądze 
poszłyby na stworzenie nowych miejsc 
pracy dla mieszkańców Chocianowa 
przy segregowaniu odpadów w głów-
nym punkcie, nowe miejsca pracy przy 
wywozie odpadów itp.? Gdybyśmy 
sami segregowali odpady gmina zara-
białaby na sprzedaży szkła, plastiku, 
metali i papieru. Pieniądze pozyska-
ne od mieszkańców z wywozu śmieci 
gmina mogłaby przeznaczyć na nowe 
miejsca pracy, ochronę środowiska, 
tereny zielone itp. A tak nawet samo-
chód śmieciarkę oddaliśmy w leasing 
do PGM w Polkowicach a z MZGKiM 
w Chocianowie zwolniono ludzi. Ot i 
rozwój gminy. Mam nadzieję, że każ-
dy radny nauczy się od tej pory liczyć 
i zacznie w końcu dbać o przyszłość 
gminy, przyszłość naszych dzieci.

Krzysztof Kamil Budzeń 

Półtoraroczna „praca” Roberta Harenzy jako prokurenta spółki PWK Chocia-
nów kosztowała podatników, czyli klientów spółki wodnokanalizacyjnej pra-
wie 50 000 zł. Niestety to tylko część kwoty, która ciurkiem wypłynęła do „ka-
nalizy” z PWK. Do tego trzeba doliczyć jeszcze koszty  „pracy”, czyli ZUS itp.
Dodatkowy etat dla „wszechwładnego” Roberta kosztował sporo miesz-
kańców naszej gminy. Wielu uważa - a wierzę, że prokuratura to niebawem 
udowodni- że  Robert (Paul ) pobierał wynagrodzenie choć nie świadczył 
pracy. Zarówno on, jak i Rada Nadzorcza oraz prezes spółki PWK powinni 
odpowiedzieć przed wymiarem sprawiedliwości za działanie na szkodę spółki.
Jedynym sukcesem walki z tą patologią jest fakt, że pod naciskiem opinii 
publicznej z dniem 31.12.2012r. Robert Harenza nie pełni już funkcji pro-
kurenta w PWK. Uważamy jednak, że ten fakt nie wpłynął na uszczuplenie 
portfela  ulubieńca Romana Kowalskiego. Obecnie pan Robert jest zatrud-
niony w CHOK jako specjalista (pytanie tylko: od czego? Czy od mecha-
niki manipulacyjnej?). Mało tego, jego partnerka życiowa  Izabela.B, po-
czątkowo  zatrudniona w miejskim przedszkolu, następnie przeniesiona do 
szkoły podstawowej, z której z powrotem trafi ła pod skrzydła pani Jaszow-
skiej też korzysta z przywilejów. Z e-maili jakie docierają do naszej redak-
cji wynika, że Pani Izabela nie spełniała warunków zatrudnienia i dyrektor 
Szkoły Podstawowej pani Barbara „przegnała ją” za ogrodzenie. Pani Iza-
bela dziwnym trafem otrzymała pracę w przedszkolu. Co tam robi? Jeszcze 
nie wiemy. Zapewne nie odśnieża powierzchni płaskich i nie grabi trawnika.
Biznes rodzinny kosztem gminy nadal się kręci a Robert śmieje się wszystkim 
w twarz. Mało tego, ten wysokiej klasy specjalista gdy tylko pojawiam się w 
biurze CHOK-u wyciąga swój telefon i nagrywa mnie tak, jakby chciał prze-
prowadzić ze mną wywiad. Typek ten jak dotąd nie reaguje na moje protesty i 
nadal  udaje klauna prowadząc swoją zwodniczą grę. Nawet skargi kierowane 
do UMiG czy na policję, też nie zmieniają tej niekulturalnej w kulturze sytuacji.
Na koniec dodam tylko:

ROBERT ODDAJ NASZE  50 000 PLN !!!
Sławomir Tomczak

U T R A C O N A  S U W E R E N N O Ś Ć P R A W I E  5 0 . 0 0 0 z ł  Z  P W K

 D L A  H A R E N Z Y

PĘPKOWSKI UBOŻSZY O 5 000 ZŁ

Cała Polska śmieje się z burmistrza Przemkowa. Radni Przemkowa 
obniżyli uposażenie burmistrzowi  Stanisławowi Pępkowskiemu z 12 
000 zł na 7 000 zł. Być może ten fakt wpłynął na nieufność burmistrza 
Przemkowa i spowodował zakup przez niego (za urzędowe pieniądze) 
urządzenia wykrywającego podsłuch. Czy to już psychoza? Oj panie 
Stanisławie, oj, oj….Radni Rady Miejskiej w Chocianowie może powin-
ni zastanowić się nad obniżeniem swoich diet, w końcu mamy kryzys... 
                      

       Bazyl
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Zaczynają dręczyć mnie pytania: czy oby dekrety UE 
stosowane przez polskie samorządy przy podwyż-
kach opłat za wywóz śmieci są na pewno dobrze prze-
tłumaczone?  Wielu uważa, że nie pokrywają się one 
z treścią dokumentów wykonawczych dotyczących 
ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
Na przykład w takich Niemczech, Skandynawii 
czy innych krajach UE odpady segregowane przez 
mieszkańców są odbierane za darmo (bo przecież na 
tym zarabiają � rmy przetwarzające śmieci). Opłaty 
natomiast pobiera się za odpady nieposegregowa-
ne. Za opakowania wtórne zostaje zwrócona kaucja. 
W Polsce niestety zawsze znajdzie się ktoś, kto 
chce na nas zarobić. Pamiętamy rok 2007r. kiedy 
w Polsce wprowadzono na puszkach aluminio-
wych kaucje w kwocie 30 gr/szt. Przez kilka lat 
na puszkach widniała informacja o kaucji. Dzi-
siaj tego napisu już nie ma, ale wartość kaucji zo-
stała w cenie. Ze wszystkich butelek tylko butelki 
po piwie są objęte kaucją. Dlaczego w związku z 
powyższym mamy płacić za sortowane odpady?
Takie pytanie chcieliśmy zadać Panu Emilianowi 
Stańczyszynowi, ale niestety przewodniczący za-
głębia śmieciowego jest tak zajęty walką z „pra-
wem” i ustawami, że „zmuszony” był mnie unikać. 
Warto więc w tym miejscu dodać, że koszty choć-
by w takim Chocianowie są wyższe o dodatko-
wo oddany gminny  majątek. Już dziś ZGZM, ta 
„fabryka” monopolisty, może cieszyć się z zysku.
Ciekawe w tym wszystkim jest  to, że jak wieść 
gminna niesie, nie tylko silna opozycja z Chocia-
nowa walczy z tą patologią. Radni Jerzmanowej 
zrozumieli, że nie warto pozwolić politykierom 
ZGZM zarabiać ogromnych pieniędzy, gdy w za-
mian można pomóc swojej gminie i swoim miesz-
kańcom. Jerzmanowa z radnym Danielem na czele 
jest doskonałym przykładem heroizmu i idei, a nie 
cwaniackiego dojenia nas z pieniędzy przez ZGZM.
Podziwiam bogatą gminę Polkowice, która w 
ostatnim czasie na konto ZGZM przelała pra-
wie 5 milionów złoty. Ta ogromna kwota powin-
na być moim zdaniem przeznaczona na rozwój 
Polkowic, a nie na utrzymywanie pałacyku Emi-
liana Stańczyszyna. Niestety dopóki na krześle 
burmistrza Polkowic będzie zasiadał Wiesław Wa-
bik-jak mówi się  w mieście � gurant Stańczyszy-
na-tak długo nie będziemy mogli liczyć na roz-
sądne gospodarowanie polkowickim budżetem.
Na miedziowym terenie wiele już zaczyna 
się zmieniać. Wciąż jednak za mało, aby od-
sunąć od koryta pożeraczy naszych dóbr.
Śmieci to problem całej Polski – my jed-
nak mamy swoje i właśnie nimi trzeba się so-
lidnie zająć, aby nasza przyszłość była czysta

Bazyl

Siedzimy, pijemy kawę. Piję sam ze sobą i rozma-
wiamy. Lubię czasem porozmawiać z kimś głup-
szym od siebie dlatego często rozmawiam sam ze 
sobą. Pijemy kawę. Mieszam kawę zawsze w stronę 
przeciwną aniżeli ruch wskazówek zegara zaś moje 
drugie ja zwykło mieszać odwrotnie. W każdym 
razie oboje lubimy mieszać. Rozmawiamy. Przed-
stawiłem właśnie swoje spostrzeżenia na temat 
szkodliwości cukru, paląc przy tym papierosa, moje 
alter- ego nie pali, dlatego posłodziłem 5 łyżeczek 
przez co oboje byliśmy usatysfakcjonowani. Tak-

że można rzec, złoty środek wspólnej destrukcji. 
Wstałem dzisiaj rano nie przesadnie wymiętolony, 
o 7, rano zapaliłem papierosa, Dzień mnie obudził 
czwartek. Słońce wstało ja już nie śpię. Wstałem. Ko-
feina na lepszy rozruch serca dzień dobry wątrobie, 
pompuje w siebie emocje… Epicentrum tygodnia. 
Świat mnie nie zabił. Harmonizuję proporcje… Snu 
do oddychania i myślenia o forsie… no proszę. Palę 
papierosa i znowu pogrzeb. Grzebię w kieszeniach 
drobniaki na bilet… karoca dwie myszy i portret.
Pierwszy dzień wiosny jakiś taki niewybredny. 
Polski All inclusive czyli „Zimno, mokro, wie-
je”. No cóż. Jaki mam plan na dzisiaj? Przetrzy-
mać do jutra. Na szczawiu i na mirabelkach. 
Szczaw i mirabelki natchnęły mnie. Pytam się sam 
siebie dlaczego? Nie wiem. Szczaw i mirabelki sta-
ły się sztuką. Okazuje się, że te oto wybryki natury 
zżerają nam dusze. Jedzmy szczaw, pijmy kompot z 

mirabelek i (w domyśle autora) srajmy gdzie popad-
nie. Jak wiadomo mirabelki i szczaw powodują w 
kiblu strach. Skoro już jesteśmy przy kupach. Śnieg 
jeszcze jest, ale już przebijają się pierwsze przebi-
kupy. Radośnie wyłaniają się zza śnieżnych zasp. 
Kupy wyglądają na zaskoczone swoimi lokacjami 
nie bardziej niż przechodzący obok nich mieszkań-
cy. Kupy, kupeczki, kupunie… malutkich, słodziut-
kich, kochanych, czworonogów leżą na chodnikach, 
wejściach do klatek, na pobliskich trawnikach ( 

bardzo pobliskich). Wiadomo, że w zimie zimno, ale 
kurna nie można wyprowadzać psów bezpośrednio 
pod klatkę, ażeby zimą srały na chodniki  bo  śnieg 
przysypie i zasłoni. Dał Bóg mózg to bierzcie i korzy-
stajcie z tego wszyscy. Apeluję o rozsądek. Cóż mogę 
powiedzieć więcej. Jak tak wiosna idzie to idzie osza-
leć. Tyle radości dookoła, energii na nowy rok, tyle 
szczęścia … tylko kur…a nie wiadomo gdzie. Jak tak 
czasem oglądam telewizor  to mi tam wmawiają, że 
Polska to raj, zielona wyspa, że inni to mają gorzej, że 
Polacy są oszczędni i, że to cecha narodowa. To nie 
cecha narodowa tylko zwykła bieda do kurny nędzy! 
Z zielonej wyspy to nam tylko szczaw został, a i mira-
belki stały się luksusem. Egzystencję polaków przy ta-
kim przeroście korupcji, administracji i złodziejstwa 
można � rmować hasłem „ Polska. Twoja poczekalnia 
do śmierci”. Po prostu nie wierzę już w to co widzę. 20 
lat po komunizmie, stare ubeki i partyjniaki, próbują 
mi wmawiać, że obalali komunizm od środka, jako 
naczelnicy, sekretarze, zomowcy i inne plugastwo. To 
już jest najwidoczniej komuna mentalno - analna, bo 
się nie tylko w tyłkach ale i we łbach pomieszało. Ko-
munistą się było albo się nie było. Współpracowało się 
z aparatem nacisku albo się nie współpracowało. Biel 
i czerń.  Innych możliwości nie ma. Jak ktoś donosił 
na księży będąc w seminarium, to nie był zastraszony, 
tylko był UBekiem i kapusiem. Dziś sytuacja jest taka 
sama. Albo widzisz zło i reagujesz, albo jesteś małą, 
fałszywą gnidą. Na koniec tej rozmowy zapytam sam 
siebie czy jestem naiwny. Jestem naiwny? Jestem. 
Wierzę w to, że każdy z nas jest wolnym człowiekiem.

PIOTR BUDZEŃ

ROZMOWY PRZY KAWIE

Z okazji zbliżających się Świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego życzę Wam, aby 
pomimo przeciwności losu utrudniają-
cych nam osobisty kontakt, nasze relacje 

pogłębiały się z dnia na dzień. 
Zawsze możecie na mnie liczyć. 

Synom:
Dawidowi oraz Kamilowi 

wszystkiego co najlepsze życzy

TATA
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Uchwała Nr II/333/2012 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej We Wrocławiu z 
7 grudnia 2012r w sprawie opinii 
o przedłożonym przez Burmi-
strza projekcie uchwały budżeto-
wej Miasta i Gminy Chocianów 
na 2013r. wskazuje wyraźnie, że w 
projekcie budżetu na rok 2013 za-
planowany został wydatek w kwo-
cie 376 tys. 250zł. Rada Miejska w 
Chocianowie podjęła uchwałę w 
sprawie przyjęcia zmian Statutu 
Związku. Zgodnie ze Statutem, 
członkowie Związku (Gminy) 
wnoszą corocznie na jego rzecz 
( ZGZM ) udziały, liczone od-
powiednim wskaźnikiem od 
wymienionych w tym przepisie 
dochodów własnych gminy oraz 
ewentualne dopłaty (nikt nie wie 
jakie). W związku z art. 67 ust. 
2 punkt 6 ustawy z dnia 6 marca 
1990r. o samorządzie gminnym, 
nie jest właściwym planowanie 
� nansowania w formie pomocy 
� nansowej zadań wykonywanych 
przez Związek. W uzasadnieniu 
do projektu uchwały budżetowej 
nie poinformowano o powodach 
braku dochodów na 2013 Gminy 
w związku z gospodarką odpa-
dami komunalnymi, gdyż takie 
dochody planuje Związek. Zanim 
ZGZM pochyli się nad naszym 
kosztem, a własnym zyskiem 
(problemem śmieciowym), to naj-
pierw Gmina musi go wspomóc 
� nansowo. Na razie to 1 mln zł (w 
roku 2013). Jak widać naszą gmi-
nę na to stać.  ZGZM będzie zara-
biał, bo sam WYMYŚLIŁ stawki 
za odbiór odpadów od mieszkań-
ców w kwocie 29zł (lub 59zł) od 
gospodarstwa domowego. Być 
może stawki zostaną zmienione i 
określone od ilości osób w gospo-
darstwie. Mam tylko nadzieje, że 
ZGZM nie okroi nas za ostro po 
kieszeni. Inne gminy same zajęły 
się problemem śmieciowym. Nie 
liczą zysków przed rozpoczęciem 
inwestycji. Po przeanalizowaniu 
rynku, biorąc pod uwagę gospo-
darkę odpadami, będącej ostatnio 
na ustach niemal wszystkich sa-
morządów mogę dziś powiedzieć 
z pełną odpowiedzialnością, że 
burmistrz i rada miejska ŁATWO 
I BEZ DOGŁĘBNEGO PRZE-
MYŚLENIA TEMATU pozbyli 
się problemu śmieci KOSZTEM 
MIESZKAŃCÓW. Urząd Mia-
sta nie pofatygował się nawet z 
zapytaniem do innych gmin o 
możliwość współpracy w celu 
zmniejszenia własnych kosztów. 
ZGZM, na czele z Przewodniczą-
cym Związku panu Emilianem 
Stańczyszynem, najlepiej będzie 
dbał o ,,interesy Radnych”. Dużo 
się nie pomylili, że tak powiem 
żartobliwie, gdyż o ich interesy 
zadba na pewno, płacąc im wyna-
grodzenia w zasadzie za nic. Nikt 

nie pomyślał o gminie i miesz-
kańcach. Nie chodzi tylko o kwo-
tę, jaką każdy mieszkaniec będzie 
musiał ponieść z tytułu wywozu 
śmieci (zapewne od osoby, bo od 
gospodarstwa domowego to ra-
czej niekonstytucyjnie). Chodzi 
o infrastrukturę, na którą gmina 
chce wydać w samym tylko 2013 
roku aż 370 tys. 250 zł (przekazu-
jąc ją nieodpłatnie dla ZGZM). 
Gmina będzie też wpłacać skład-
ki za samą przynależność do 
ZGZM (2% tj. ponad 300 tys. zł). 
Ponadto będziemy musieli segre-
gować odpady. A na końcu i tak 
będziemy płacić kary, których 
zapewne nie unikniemy. ZGZM 
wymyślił sobie, jak w łatwy i nie-
zbyt kosztowny sposób zarobić 
na gminach. Burmistrz wraz z 
radą Jedności podjęli uchwałę, 
aby UTRZYMYWAĆ ZGZM z 
naszych pieniędzy. Sami też przy 
tym będą czerpać korzyści � nan-
sowe z tytułu wynagrodzenia za 
zasiadanie w strukturach związ-
ku. Nie pochylono się nad pro-
blemem odpadami prawie wcale. 
Za tak ogromne gminne pienią-
dze sami poradzilibyśmy sobie 
z tym problemem podejmując 
współpracę z innymi samorzą-
dami, a koszt wywozu śmieci 
na pewno stałby się kosztem o 
połowę mniejszym zarówno dla 
mieszkańców i � rm, jak i dla sa-
morządu. Jestem przekonany, że 
w przyszłości zarabialibyśmy jako 
gmina na selektywnej zbiórce od-
padów, które sprzedawalibyśmy 
zasilając budżet gminy. Każdy 
mieszkaniec pracowałby na to, 
a gmina zyskałaby sprzedając 
posegregowane odpady (szkło, 
plastik, papier, złom itp. ) nie mó-
wiąc już o tym, że zadbalibyśmy o 
estetykę naszego miasta i gminy. 
Teraz nie pozostaje nam nic inne-
go, jak płacić i przekazywać mają-
tek gminy na rzecz ZGZM, który 
nigdy nam go nie zwróci, a będzie 
korzystał i zarabiał kosztem gmi-
ny i mieszkańców. Nie dość tego, 
że dotujemy ZGZM, Rada Miej-
ska przyjęła w kwietniu 2012r. 
Statut, który mówi, że za wystą-
pienie ze Związku musielibyśmy 
zapłacić 3 miesięczną składkę. 
Stracilibyśmy majątek (wkład 
własny wniesiony do Związku). 
Jestem zdumiony taką ignorancją 
i lekceważeniem mieszkańców ze 
strony naszej władzy. Najpierw 
woda i ścieki, a teraz śmieci. Jak 
długo to jeszcze potrwa? A może  
rada sprawdzają nas mieszkań-
ców, na ile jesteśmy w stanie 
wytrzymać � nansowo ich nie-
gospodarne rządzenie? Resztę 
pozostawiam do przemyślenia.

Krzysztof Budzeń

To nie MAJOWIE zapowie-
dzieli nadejście KOŃCA 
ŚWIATA, to Rada Miejska re-
alizuje wizję � nansowego koń-
ca świata Gminy Chocianów.
W uchwale Nr II/334/2012 Skła-
du Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu z dnia 7 grudnia 2012r 
o projekcie uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy � nanso-
wej Miasta i Gminy Chocianów 
przedstawionym wraz z projek-
tem uchwały budżetowej MiG 
Chocianów na 2013r. w uzasad-
nieniu stwierdza, że w prognozie 
kwot długu nie wykazano kwoty 
zobowiązań związku współtwo-
rzonego prze Gminę tj. ZGZM 
(czyli części długu z 6 milionów 
511 tys. zł. jaki gmina będzie mu-
siała zaciągnąć na rzecz ZGZM i 
spłacać przez następnych 10 lat 
bez możliwości zwrotu poniesio-
nych nakładów na rzecz ZGZM) 
przypadających do spłaty w da-
nym roku budżetowym podlega-
jącym rozliczeniu zgodnie z art. 
224 u.f.p. Przedstawione relacje 
z art. 243 u.f.p. nie uwzględniają 
powyższych wielkości. Nie zo-
stały one objaśnione w projekcie 
wieloletniej prognozy � nansowej 
MiG Chocianów. Gdyby zostały 
ujęte, to Gmina Chocianów mia-
łaby wówczas dyscyplinę budże-
tową ze względu na przekrocze-
nie możliwości zadłużenia Gminy 
przewyższającej wskaźnik 60% 
długu, co skutkowałoby zapaścią 
� nansową gminy i powołaniem 
Zarządcy Komisarycznego.  Je-
dynie pan E. Stańczyszyn umie 
dodać 2 do 2 i w ten sposób chce 
zarabiać na nas nawet na śmie-
ciach. Na podstawie wieloletniej 
prognozy � nansowej ZGZM na 
lata 2013-2023 Skład Orzekający, 
stwierdził, że obecnie Związek 
nie posiada zadłużenia. Planuje 
natomiast zaciągnąć w 2013r. po-
życzkę w wysokości 6 milionów 
511 tys. zł. z terminem spłaty na 
lata 2013-2023. Zaznaczyć nale-
ży, iż ZGZM nie może sam wziąć 
kredytu na zadania dotyczące 
gospodarki śmieciowej. Musi za-
tem skierować wnioski do Rad 
Miejskich poszczególnych Gmin, 
aby podjęto uchwały dotyczące 
albo udzielenia pełnomocnictwa 
E. Stańczyszynowi tj. ZGZM do 
zaciągnięcia zobowiązania na lata 
2013-2023 kosztem Gmin (sta-
nowiącym ich własny dług) albo 
zaciągnięcia kredytów na ten cel 
i przekazania środków nieodpłat-
nie ZGZM. Tak czy owak zysk dla 
ZGZM a strata i zobowiązanie z 
perspektywą 10 letniej spłaty zo-
bowiązań dla gmin. W związku 
z powyższym Skład Orzekający 
uznał, że w celu zachowania wy-
mogu realizmu prognozy w art. 
226. ust.1 u.f.p. uzasadnione jest 

przedstawienie objaśnień infor-
macji o planowanej pożyczce i 
jej wpływie na kształtowanie się 
ustawowych wskaźników zadłu-
żenia. Pytanie brzmi: jak to zro-
bić, aby mieszkańcy się o tym nie 
dowiedzieli? A drugie pytanie: 
skąd wziąć na to pieniądze? Skąd 
wziąć kolejne miliony dla ZGZM? 
Pozostają kredyty. Pozbędziemy 
się kolejnego majątku gminy, aby 
mieć chwilowe wpływy i móc 
zaciągnąć kolejne zobowiązanie 
a spłatę wyznaczyć na lata po tej 
kadencji tj. od 2015r w myśl zasa-
dy ,,a po nas choćby potop”. Chcę 
dodać, że jeśli nie powstrzymamy 
tej polityki, to przez kolejne 10 lat 
będziemy spłacać długi zaciągnię-
te w tej kadencji. Wówczas radni 
i mieszkańcy będą mogli mieć 
TYLKO I WYŁĄCZNIE pre-
tensje do siebie, że wcześniej nie 
powstrzymali Armagedonu zapo-
wiadającego KONIEC FINAN-
SOWEGO ŚWIATA GMINY 
CHOCIANÓW. Dzisiejsze dzia-
łania radnych zmierzają do FI-
NANSOWEGO POGRĄŻENIA 
GMINY I BRAKU INWESTYCJI 
PRZEZ NAJBLIŻSZE 10 LAT. 
Nie wszyscy muszą znać się na 
� nansach. Radni przed podejmo-
waniem uchwał mogą korzystać z 
pomocy ekspertów spoza gminy. 
W ten sposób mogliby zrozumieć 
mechanizmy optymalnego pla-
nowania i wydatkowania środ-
kami publicznymi. Jeśli obecnie 
zaślepia ich chęć zemsty na tych, 
którzy ujawniają nieprawidłowo-
ści w gminie i dlatego podejmują 
nieracjonalne uchwały skutkujące 
ponoszeniem przez mieszkańców 
gminy nieuzasadnionych kosz-
tów, to należy im tylko współczuć. 
Każdy rozsądny mieszkaniec gmi-
ny skorzystałby z rad innych i za-
stanowiłby się nad tym, co robi i 
jakie będą tego skutki, a z tego co 
już widać skutki będą opłakane.

Krzysztof Budzeń

B O G AT Y  Z G Z M  K O S Z T E M  U B O G I C H
 G M I N  P O W I AT U  P O L K O W I C K I E G O

WIELKOPOSTNE 
REKOLEKCJE 

Tegoroczne rekolekcje wiel-
kopostne dla dorosłych, 
trwające od niedzieli 17. 
marca do czwartku 21. mar-
ca poprowadził ksiądz An-
drzej Iglicki. Ksiądz Andrzej 
pochodzi z Chocianowa. 
Obecnie pełni posługę na 
para� i w Dąbrowie Górni-
czej. Podczas swoich kazań 
ksiądz Andrzej nawiązał do  
5. warunków dobrej spowie-
dzi,. Podkreślił jeden z nich, 
mianowicie: „zadośćuczynie-
nie Panu Bogu i bliźniemu”. 
Każdy grzech popełniony 
względem Boga i bliźniego 
wymaga zadośćuczynienia, 
inaczej będzie on ciągnął się 
za nami pomimo spowiedzi. 
Ówczesny świat zapomina o 
tym ważnym warunku. Lu-
dzie nie widzą niczego złego 
w wyrzucaniu ludzi z domów, 
pozbawianiu rodzin środków 
� nansowych, okradaniu in-
nych, szerzeniu kłamstw i 
pomówień, osiąganiu osobi-
stych korzysći kosztem in-
nych, kierując się przy tym 
albo zazdrością, albo chęcią 
zemsty, albo osiągnięciem za-
mierzonego celu, albo inny-
mi pobudkami. „Wszystko co 
chcecie by ludzie wam czynili 
i w im czyńcie”. Ksiądz An-
drzej przypomniał  również 
przypowieść o miłosiernym 
samarytaninie.   Każdy po-
trzebujący wymaga pomocy, 
nie tylko ten kogo lubimy i 
kto jest dla nas dobry. Ka-
płan przeszedł obok pobite-
go, lewita również przeszedł 
obojętnie a tylko samaryta-
nin pochylił się nad potrze-
bującym opieki. „Pan Bóg 
nie ma względu na osoby”.   
Ksiądz Andrzej skierował na-
szą uwagę w kierunku ludzi 
chorych, starszych i na sa-
krament namaszczenia cho-
rych, który niejednokrotnie 
traktowany jest jako ostatni 
sakrament. Ponadto przy-
pomniał o roli męża i żony 
oraz ojca i matki w rodzinie.

Red.

UWAGA!!!
Już w kwietniu 2013 ruszy 
wielki Wolny Portal Lubina

www.wolnylubin.pl
(kolejna opozycja Bazyla)
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Związek Gmin Zagłębia Miedziowego

Na wstępie przedstawię struktury ZGZM a później odniesienie do wybranych osób.

Organy Związku:

Zarząd Związku:

Przewodniczący: 
Emilian Stańczyszyn – pracodawca. 

Dodatkowo: Przewodniczący Rady Gminy Polkowice (Radny Gminy),                               

Wiceprzewodniczący: 
Marek Tramś – pracodawca. 

Dodatkowo: Starosta Polkowicki (Zarząd Powiatu, Radny Powiatu, Przewodniczą-
cy Związku Powiatów Polskich)

Członkowie Zarządu, czyli burmistrzowie i wójtowie:
Roman Jabłoński

Stanisław Pępkowski
Jacek Szwagrzyk
Wiesław Wabik
Artur Jurkowski

Sabina Zawis
Lesław Golba

Roman Kowalski? - brak

Skoro burmistrzowie poszczególnych Gmin to i zapewne Roman Kowalski powi-
nien należeć do Zarządu jako jego członek.

PRZEDSTAWICIELE GMIN DO ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘ-
BIA MIEDZIOWEGO W POLKOWICACH

Przykład dwóch gmin:

Gmina Chocianów
1. Roman Kowalski 
2. Ryszard Bartosz
3. Leszek Filipiak

Gmina Polkowice:
16. Wiesław Wabik 
17. Stefan Ciżmar

18. Emilian Stańczyszyn

Poligamia ZGZM i Samorządów  

Pozostali członkowie ZGZM - wszyscy burmistrzowie (prócz naszego) zasiadają 
w Zarządzie ZGZM jako Członkowie oraz są dodatkowo przedstawicielami gmin 
do zgromadzenia ZGZM. W Związku zasiadają również radni z poszczególnych 
Gmin dublując stanowiska czy to w Zgromadzeniu Związku czy w komisji rewi-
zyjnej. Jednym słowem żyć nie umierać. Za nadużycie uważam: przynależność 
do ZGZM, pełnienie podwójnych ról i pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia. 
Wszystkie te aspekty to możliwe działania bezprawne nie mające odzwierciedle-
nia w obowiązujących przepisach prawa: w ustawie o samorządzie gminy, po-
wiatu czy innych. ZGZM powstał na bazie ustawy o samorządzie gminnym. 

Podsumowując: 
Jak sami widzicie ZGZM powstał do różnych celów, w tym i w celu zarabiania 
dodatkowych pieniędzy. ZGZM żyje z samorządów poszczególnych Gmin: ze 
składek 2%, wpłat na rzecz ZGZM, jak i kredytów i pożyczek zaciąganych przez 
poszczególne samorządy na rzecz ZGZM. Pobierane wynagrodzenia uważa-
my za nadużycie, gdyż zadania ZGZM są zadaniami poszczególnych GMIN.W 
oparciu o powyższe niektórym osobom może wygasnąć mandat w związku 
z pełnieniem tych funkcji. W naszej ocenie nikt, kto pełni inne role w samo-
rządach, nie powinien pobierać wynagrodzenia za przynależność do ZGZM.

Krzysztof Kamil Budzeń

W 2010r. władzę w CHOK  objęła pani Sylwia Stacho-
wicz.  W paździeniku 2012r. pani Sylwia Stachowicz zosta-
ła odwołana z funkcji dyrektora, a na jej miejsce pan bur-
mistrz powołał panią Katarzynę Pikulską Danis. Obecnie 
rolę pani dyrektor CHOK pełni pani Krystyna Kozołup. 

Kiedy w 2010r. pani Sylwia Stachowicz rozpoczęła swo-
ją przygodę z CHOK, instytucja ta była w kiepkiej kondy-
cji � nansowej. Z wywiadu udzielonego przez p.Sylwię w In-
formatorze Gminy 2/2011 przez dowiedzieliśmy się, że pani 
Dyrektor zamierza oddłużyć CHOK. Ogólny stan technicz-
ny instytucji pozostawiał wiele do życzenia. Nie było w nim
warunków  ani do pracy, ani do organizacji imprez, zajęć czy warszta-
tów.  Pani Dyrektor zapowiedziała oszczędności na każdym polu dzia-
łalności placówki.  Postanowiła zrezygnować z gotowych programów
artystycznych, sprowadzania drogich zespołów czy organizowa-
nia imprez komercyjnych. W trakcie swojego panowania pani 
Sylwia Stachowicz zwiększyła zatrudnienie, wypłacała pracow-
nikom wysokie premie. Wbrew zapisom ustawy o pracownikach 
samorządowych zatrudniła swoją mamę. W CHOK-u pojawił się 
również pan Robert Harenza. Pod koniec 2011r. na stanowiskach 
administracyjnych zatrudnione były 3osoby, podczas gdy pod ko-
niec 2012r. aż 7. Pracownicy CHOK nie prowadzili warsztatów, 
a ci którzy mogli to robić odeszli z CHOK z uwagi na panują-
cą tam atmosferę. Celem pani Sylwi było stworzenie instytucji 
otwartej na promowanie lokalnych twórców, kultywującej wszyst-
kie okolicznościowe święta. Jak wiemy stało się inaczej.  Jeden z 
pracowników CHOK-u - pan Robert Harenza do dziś pomawia 
na forach internetowych radnych, osoby niepełnosprawne i inne 
przyzwoite osoby. Z organizowanych imprez wyrzuca mieszkan-
ców miasta. Pomimo licznych apeli składanych zarówno na ręce 
pracodawcy, jak i pana burmistrza, pełnomocnik ds. promocji (a 
obecnie specjalsta) miewa się znakomicie. Pani Sywlii udało się 
jedno - postarała się o środki na remont CHOK. Po odejściu pani 
Sylwii  prym w CHOK zaczęła wieść Katarzyna Pikulska Danis. 
Miała wielkie ambicje, aby CHOK stał się miejscem przychyl-
nym i tętniącym życiem,w którym gdzie dzieci i dorośli będą 
czuć się przyjemnie.  Dziś pani Katarzyny w CHOK już nie ma. 
Nową panią Dyrektor jest pani Krystyna Kozołup. Ciekawe ja-
kie nowości zamierza wprowadzić i z czym chce wyjść do ludzi.
                                                                                                        RED.



17 marzec
  
Dziś odkryłem Asa w rękawie władzy. Człowieka o nie-
przeciętnym sprycie i erudycji. Oto on, Staszek Pęp-
kowski ( burmistrz zaprzyjaźnionego Przemkowa) w 
Teleekspresie. Otóż Pan Staszek za pieniądze gminy za-
kupił…. Urządzenie do szukania podsłuchów we wła-
snym biurze. No AS jakich mało=) Czyżby się człon-
kowie Jedności Polkowickiej obawiali podsłuchów? 
Ci co nie mają niczego do ukrycia bać się nie muszą. 
PS. Może Staszek Markowi i Wieśkowi poży-
czy po znajomości, takie oto głupoty swej cudo.
Znowu znana melodia, zaśpiewajmy wspólnie:

„ Aniooołowie się raadują, chybaaa Staszka poodsłu-
uchują. Gloooooria, Gloria, Gloooooria  Staszek już 

wykryyywacz ma!”

14

7 marzec 
roku bez-pańskiego 2013

Anegdota zasłyszana

Rozmawia  ojciec z synem. Ojcze czemu tylko lu-
dzie biedni sobie pomagają? Czemu bogaci nie 
widzą problemów  innych ludzi? Ojciec zamyślił 
się…. spójrz przez okno synu i powiedz co wi-
dzisz. Widzę ludzi jeżdżących na rowerze,  jakąś 
parę spacerującą po parku, bawiące się dzieci, star-
szego pana siedzącego na ławce, widzę kwitnące 
krzewy, kwiaty, motyle…… a teraz spójrz w zwier-
ciadło i powiedz co widzisz. Teraz widzę siebie.
No właśnie synu… wystarczy dodać tro-
chę srebra i człowiek widzi już tylko siebie. 

(zwierciadło to nic innego  jak szkło do którego 
dodaje się srebro lub glin)

13 marzec

Ostatnio dzięki głupkowatemu Niesiołowskie-
mu, przypomniałem sobie jak w dzieciństwie 
zamiast serdecznego słowa sp...…j!  dzieci 
krzyczały do siebie „ spadaj na szczaw” – i mi-
rabelki. Dziś, dzięki wypowiedzi Szanowne-
go Pana POsła wiem, że i mirabelki i szczaw 
mogą być użyte w celu wyrażenia własnej 
bezczelności wobec ludzi i  jako logotyp de-
bilizmu politycznego. W odniesieniu do mo-
jego miasta rzeczę ku przestrodze dla władzy:

Jeśli się na zarządzaniu miastem nie znacie 
to….Szczaw i mirabelki uprawiać, a nie za po-

litykę się brać!

Krótka myśl piątkowa

Czy gówno powinno się przewracać widłami 
czy łopatą? Otóż moi drodzy nie ma to więk-
szej różnicy, gdyż polityka to nie pole i na nic 
zda się nawożenie tego gównem. Na gównie 
nic dobrego w polityce nie wyrasta. Podkre-
ślić i zapamiętać. Lepiej komuś wchodzić w 
drogę niż w dupę. I śpiewamy wszyscy razem:

Trzej przyjaciele z boiska Wiesiek, Staszek i 
Marek. Trójkąt rodem z boiska to cię tu ogra 

do czysta.

20 marzec

Wzruszenie zaskakuje człowieka jak dziad kijem. Dałem się dzisiaj 
zaskoczyć i wzruszyć. Nawet jeśli treść jest nie istotna można zaim-

ponować mi puentą. Film „7 psychopatów”. 
Urodzeni mordercy, idealiści. Wzruszyłem się i dałem zaskoczyć.

PS. Puenta warta dwóch Oscarów trzech Stefanów i pięciu Zenonów. 

21 marzec

Obchodząc  Święta Zmartwychwstania Pańskiego ( 
Nie Umierania tylko Zmartwychwstania- trzeba być 
optymistą) nie zapomnijmy być jak Jezus.  Nie zapo-
mnijmy. Bądźmy lepsi, mądrzejsi, weselsi, żywsi. Pa-
miętajmy, że OWOC ŻYWOTA TWOJEGO „JE  ZUS”, a 
nie samym ZUS-em człowiek żyje. Zarabiajmy uczci-
wie pieniądze na życie, a nie,  żyjmy dla pieniędzy.

W górę serca wznosimy je do Pana.
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Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej! 
Oto nadeszła chwila ciężkiej próby i chwili tej musimy sprostać.

Zwracam się dziś do Was jako pisarz, dziennikarz  i jako szef wszystkich 
szefów przez małe sz. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyż-
szej. Gmina nasza i powiat  znalazł się nad przepaścią. Dorobek wie-
lu pokoleń, wzniesiony z popiołów polski dom ulega ruinie. Struktury 
przestają działać. Gasnącej gospodarce zadawane są codziennie nowe 
ciosy. Warunki życia przytłaczają ludzi coraz większym ciężarem. Przez 
każdy zakład pracy, przez wiele polskich domów, przebiegają linie bo-
lesnych podziałów. Atmosfera niekończących się kon� iktów, niepo-
rozumień, nienawiści - sieje spustoszenie psychiczne, kaleczy trady-
cje tolerancji. Strajki, gazety, portale internetowe, gotowość strajkowa, 
akcje protestacyjne stały się normą. Wciąga się do nich nawet szkolną 
młodzież , starsze babcie, i ekstremistów z Łodzi.=) Wczoraj wieczorem 
wiele budynków publicznych było okupowanych. Padają wezwania do 
rozprawy z „czerwonymi, zielonymi i wszystkimi innymi co się sprze-
dali”, z ludźmi o fałszywych poglądach. Mnożą się wypadki terroru, 
pogróżek i samosądów moralnych, a także bezpośredniej przemocy. 

Szeroko rozlewa się po okolicy fala zuchwałych przestępstw, na-
padów i włamań. Rosną milionowe fortuny rekinów podzie-
mia gospodarczego i  zagłębia śmieciowego. Chaos i demo-
ralizacja przybrały rozmiary klęski. Naród osiągnął granice 
wytrzymałości psychicznej. Wielu ludzi ogarnia rozpacz. Już nie dni, 
lecz godziny przybliżają ogólnopowiatową katastrofę. Uczciwość wyma-
ga, aby postawić pytanie: Czy musiało do tego dojść? Obejmując urząd 
prezesa kontroli wszystkich prezesów, wierzyłem, że potra� my się po-
dźwignąć. Czy zrobiliśmy więc wszystko, aby zatrzymać spiralę kryzysu? 

Historia oceni nasze działania. Nie obeszło się bez potknięć. Wyciąga-
my z nich wnioski. Przede wszystkim jednak minione miesiące były 
dla Wolnej Prasy czasem pracowitym, borykaniem się z ogromnymi 
trudnościami. Niestety - gospodarkę narodową uczyniono areną wal-
ki politycznej. Rozmyślne torpedowanie opozycyjnych poczynań spra-
wiło, że efekty są niewspółmierne do włożonego wysiłku, do naszych 
zamierzeń. Nie można odmówić nam dobrej woli, umiaru, cierpliwo-
ści. Czasem było jej może aż zbyt wiele. Inicjatywa wielkiego porozu-
mienia tych co się porozumieli, zyskała poparcie milionów Polaków. 

Te nadzieje obecnie zawiodły. Przy wspólnym stole zabrakło kierownic-
twa i członków „PiS-u”. Kłamstwa, obrady odsłoniły bez reszty prawdziwe 
zamiary ich przywódczych kręgów. Zamiary te potwierdza w skali ma-
sowej codzienna praktyka, narastająca agresywność ekstremistów, jawne 

dążenie do całkowitego rozbioru polskiej państwowości. Czas by to co do 
ludu należy i od ludu się bierze było traktowane z szacunkiem. Odezwę 
tę do narodu puentuję pieśnią patriotyczną, Towarzysze i Towarzyszki:

Tradycyjnie wyśmienita, polskim smakiem serce chwyta….
To! Zupa Romana. 

Na letnisku, w blokowisku czy w schronisku.. to poproszę dziś. 
Zupę Romana.

Staro gminna, powiatowa, wojewódzka, pomidorowa- to! 
Zupa Romana,.

Kiedy Roman nam gotuje, Franek w słonku podśpiewuje. 
To! Zupa Romana.

Jak wieść niesie, Gonzo zbiera grzyby w lesie. 
Na! Zupę Romana. 

Ale Piotrek mądra głowa, wsadził stopę i...
krzyczy grzybowa.

Piotr Budzeń

  
SZCZERE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA NA RĘCE RADNEGO 

PANA SIWCA Z POWODU SMIERCI ŻONY 
SKŁADAJĄ MIESZKAŃCY GMINY CHOCIANÓW 

WRAZ Z REDAKCJĄ 
WOLNEJ PRASY CHOCIANOWA.
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SOŁTYS NUCIŃSKI – PRZYSZŁY RADNY POWIATU

Dotarły do naszej redakcji informacje, że nasz znamienity związkowiec i 
sołtys z Michałowa pan Nuciński ma chrapkę na mandat radnego powia-
towego i w roku 2014 zamierza wystartować w wyborach do rady powiatu.
Panu Nucińskiemu życzymy samych sukcesów w rywalizacji na po-
ziomie powiatowym. Wychodzimy z założenia, że właśnie bez-
produktywnych związkowców powinno się promować i obsa-
dzać w lożach powiatowych struktur. O tym, że powiaty są zbędne 
już Państwo wiedzą – nie raz o tym pisałem na łamach gazety.
Podczas promocji pana Nucińskiego pamiętajmy o pominięciu jego 
nad wyraz długich monologów. Niech mu dialog lekki będzie…

Bazyl

ANEGDOTKA
(Wizyta Bazyla w PWK)

- Panie Franciszku po kolei zwalnia Pan wartościowych pracowników, ostat-
nio główną księgową – panią Goraj.  Pytam: kiedy wreszcie Pana ktoś zwolni?
- Panie Tomczak, jak zostanie Pan burmistrzem to wtedy może Pan to zrobić…
- I tak się stanie- odpowiedziałem
Przytoczyłem tę anegdotkę sytuacyjną, aby pokazać Państwu pewność 
Pana Prezesa. Dodam, że właśnie to wydarzenie zmusiło mnie do pod-
jęcia decyzji o kandydowaniu za półtora roku na fotel burmistrza. Już 
dziś chcę zapewnić swoich przyszłych wyborców, że pierwszą decyzję 
jaką podejmę po objęciu stanowiska burmistrza miasta i gminy Cho-
cianów, będzie wyrzucenie prezesa PWK Franciszka Bereżańskiego.

W Ł A D Z A  D L A  L U D U

B a z y l

SYLWIA STACHOWICZ JAKO DYREKTOR 
CHOK ZŁAMAŁA PRAWO

„Małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą 
w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia 
lub stosunku powinowactwa pierwszego stop-
nia i przysposobienia, opieki lub kurateli – nie 
mogą być zatrudniani u pracodawców samorzą-
dowych jeżeli powstały by między tymi osobami 
stosunki bezpośredniej podległości służbowej.”

Bazyl

KTO FINANSUJE GAZETĘ „JEDNOŚĆ”?

Do końca nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to 
pytanie. Wiemy tylko ,że ZGZM nie przyznaje się do 
romansu z tą gazetą. Po usilnych staraniach udało się 
nam dowiedzieć, że związek wykupuje 3 strony w „JED-
NOŚCI”. Sprawdziłem , w ostatnim wydaniu tej gaze-
ty (nr 02/2013) tych stron poświęconych ZGZM było 
cztery. Gdzie jest prawda i kto nas próbuje oszukać?
Idąc tym tropem, pewnie i inne gminy należące do ZGZM  
wykupują strony w „JEDNOŚCI”.  Gminy: Radwanice, 
Jerzmanowa, Grębocice, Pęcław mają w gazecie Jedność 
po jednej stronie. Na ich tle wyróżnia się „bogaty” Prze-
mków, którego stać aż na opłacenie 4 stron. Powiat Mar-
ka Tramś płaci prawdopodobnie za dwie strony tak, jak 
gmina Polkowice. Pozostałe strony są pewnie sponso-
rowane przez inwestora, wydawcę PCU CERAMIKON.
Sprawie postaramy przyjrzeć się bliżej. Z tego, co 
już widać na pewno ładnie nam to nie pachnie.  

Bazyl

HELENA Z TRZEBNIC STRASZY 
WOLNĄ PRASĘ

Pani dyrektor szkoły podstawowej z Trzebnic nie 
wytrzymuje emocjonalnie i grozi przez telefon 
redakcji Wolnej Prasy Chocianowa, że gdy tylko 
napisze o niej coś negatywnego, to skończy się to  
sprawą w sądzie a nawet wyrokiem skazującym.
Forma przyjęta przez naszą polonistkę wykracza 
już poza ramy dobrego smaku. Nie bulwersuje 
nas to, podobnie jak nie bulwersują nas i inne 
sformułowania padające z ust tej wykształconej 
kobiety np. porównywanie innych ludzi  do pa-
wianów. Od czasu objęcia rządów przez panią 
Helenę w szkole podstawowej w Trzebnicach 
poziom zarządzaną przez nią oświatową jednost-
ką znacznie się obniżył, co wynika z coroczne-
go raportu o szkołach w naszym  powiecie. Nie 
poczytujemy pani Kozińskiej za złe, że jest nad 
wyraz skromną osobą tak, jak TEN przysłowio-
wy NARCYZ. Przykro nam jednak, że niektóre 
osoby próbują zwalczać WOLNOŚĆ SŁOWA.

Już tak na koniec od siebie, prywatnie: 

KOBIETO
 WEŹ SIĘ ZA ROBOTĘ !!!

Bazyl
PiS ŻYJE TYLKO PRZESZŁOŚCIĄ

Wystawa zorganizowana przez czołowego członka Polkowickiego PiS-u Jerzego Likusa o „Wyklętych Żoł-
nierzach” daje nam pełny obraz tego o co ta partia troszczy się na naszym terenie. Na pewno nie intere-
suje członków tej partii ani kondycja gospodarcza ani walka z korupcją w naszym mieście. Polkowicki PIS 
szuka za to ciągle tematów zastępczych, czyli wraca do przeszłości i knuje coraz to nowsze intryg i spiski. 
Panu Jarosławowi Kaczyńskiemu współczuję, że w swoich szeregach ma takich członków, jak: Helena Krup-
ska, Jerzy Likus, Leszek Filipiak, Henryk Czekajło (powiatowy radny ,który w Polkowicach współgra z gru-
pą JEDNOŚĆ a w Chocianowie udaje świętego polityka i obłudnie obnosi się z krzyżem, na którym zawisł 
mój Chrystus ) i innych…Swoją drogą bardzo ciekawym tematem dla Bazyla może być opisanie drogi do 
demokracji np. pana Likusa czy Heleny Krupskiej, osób które na dzień dzisiejszy mają bardzo dobry sta-
tut społeczny. Z  zapisów historycznych wnioskuję, że nie mogli to być ludzie WALKI SOLIDARNOŚCI.
Co nam to mówi? Wielki patriota z Bogiem na sztandarze -  Jerzy Likus wysłał swoje dzieci (lub same 
uciekły) za granicę i tam wychowane w duchu patriotycznego PiS-u  dzieci budują swoją nową ojczyznę. 
Dużo moglibyśmy napisać o przewodniczącej polkowickiego klubu PiS Pani Helenie Krupskiej, któ-
ra na terenie zagłębia miedziowego dogadać się potra�  nawet z samym diabłem, aby tylko zachować swo-
je wygodne „siedzisko”. Dodać warto, że pani radna Krupska jest poniekąd współodpowiedzialna za do-
prowadzenie gminy Przemków do ruiny ponieważ nie potra� ła powstrzymać burmistrza Przemkowa.

Następną wystawę zorganizuje w CHOK-u Bazyl. 
Pokaże na niej Wielkich Bojowników o Wolność dla Dżdżownic  Amerykańskich. 

ZAPRASZAM


