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czyć z tą patologią i szukam pomysłu 
na dobrą przyszłość dla tego miasta.
TWÓJ RUCH - to była taka forma 
zabezpieczenia. Niestety nie spraw-
dziła się. Nadal nie zgadzam się z 
wieloma punktami programu. Tyl-
ko głupiec poszedłby na to. Wierzę 
jednak, że na obecną chwilę to dla 
Polski jakaś alternatywa polityczna. 
Szkoda tylko, że zaplecze politycz-
ne tego ugrupowania jest tak kiep-
skie. Nie wróżę tej partii wielkiego 
sukcesu na arenie polskiej polityki.

Red: Pojawiłeś się w Polkowicach i 
co….?

Bazyl: Moim celem jest polkowic-
ki PdMP i powiatowa JEDNOŚĆ. 
Po wydaniu przez Piotra Budzenia 
Wolnej Prasy Polkowic zaczyna sy-
pać się ta machina „rodzinnych” za-
leżności. Moim zdaniem za długo 
te same osoby rządzą powiatem po-
lkowickim i samymi Polkowicami. 
Emilian Stańczyszyn to napasiony 
dinozaur. Pod płaszczykiem dobrego 
ojca ukrywa się jednak cham, jakich 
mało. Gdy zabraknie mu meryto-
rycznych argumentów, posiłkuje się 
groźbą użycia pięści. Taką wątpliwą 
przyjemność miałem niedawno z 
tym królem od śmieci…Nie pole-
cam nikomu takich konfrontacji. Dla 
mnie tacy ludzie, jak Emilian Stań-
czyszyn, Marek Tramś czy cała świta 
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Drodzy Czytelnicy!
To już 9 numer Wolnej Prasy Chocianowa.
Od Wielkanocy nasza prasa nie gościła w 
państwa domach. Główną przyczyną jak 
zawsze są fi nanse..., ale  również bardzo 
dużo pracy merytoryczno-fi zycznej, któ-
rą oprócz samego pisania w gazecie i na 
portalu Wolny Chocianów wykonujemy 
codziennie. Musimy tu wymienić również 
częste występowanie o informację pu-
bliczną czy ściganie patologi samorządo-
wej z wykorzystaniem instytucji państwo-
wych ,w tym sądów i prokuratury. Jak na 
razie niestety bez większych sukcesów,po-
nieważ „układy zamknięte„ nadal dominu-
ją w Polsce. Zakończyłem już pracę nad 
nowym portalem www.wolnepanstwo.pl, 
na który serdecznie zapraszam naszych 
mieszkańców, jak również zachęcam do 
wstąpienia w szeregi stowarzyszenia Wol-
ne Państwo, które już do końca tego roku 
rozpocznie swoją działalność ogólnopol-
ską o czym na pewno Państwo usłyszą. 
Musimy moi drodzy wreszcie zrozumieć, 
że tylko wspólnie bez egoistycznych dą-
żeń będziemy w stanie pokonać patologię, 
korupcję i nepotyzm samorządowy zarów-
no w Chocianowie, jak i w calym naszym 
kraju. Każdy z Nas musi odpowiedzieć so-
bie na pytanie: czy chce żyć w takim kraju 
jaki nam zaserwowały przeszłe i obecne 
władze? Mamy szansę zmienić ten kraj. 
Nie czekajmy! ZRÓBMY TO JUŻ DZIŚ. 
Mam nadzieję, że po lekturze tego numeru 
nie będą już Państwo mieli wątpliwości, co 
do złego stanu naszej gminy i naszego kra-
ju. Wszystkich gorąco zachęcam do lektu-
ry. Wolna Prasa Chocianowa jest gazetą 
tworzoną przez ludzi z pasją, którym tak, 
jak Państwu, bardzo zależy na zmianach na 
lepsze. To gazeta wszystkich mieszkańców 
gminy Chocianów, na wszystkich otwarta 
i wszystkich zapraszająca do współpracy. 
Dzięki dobroczynności i hojności naszych 
znajomych i mieszkańców powstał kolej-
ny wydany drukiem 9 nr naszej gazety.

 D Z I Ę K U J E M Y
Redaktor Naczelny

Red: To już dziewiąty numer Wolnej 
Prasy Chocianowa. Czy nadal ci się 
chce?

Bazyl: A konkretnie o co pytasz?

Red :  O gazetę, portale, o „Twój Ruch” 
i o stowarzyszenie Wolne Państwo i całą 
tą Twoją działalność społeczną.

Bazyl: Od czego tu zacząć….? Wolna 
Prasa Chocianowa była dla mnie wiel-
kim wyzwaniem. Pracując w CHOK-
-u któregoś dnia postanowiłem, że 
zrobię sam od podstaw gazetę i zrobi-
łem. To naprawdę był wielki wyczyn, 
bo jak pamiętasz w grudniu 2011 nie 
byłem już pracownikiem ośrodka kul-
tury w Chocianowie i zasiliłem armię 
bezrobotnych, co nie sprzyjało takim 
pomysłom, jak Wolna Prasa Chocia-
nowa. Wydawanie Wolnej Prasy to dla 
mnie wyzwanie, przede wszystkim � -
nansowe, bo jeżeli chodzi o informa-
cje lub wydarzenia z Chocianowa nie 
ma z tym żadnego problemu.  „Gaze-
ta” to teraz praca wielu ludzi, ludzi z 
pasją, wiarą, ludzi którzy chcą lepsze-
go jutra dla tego miasta. To nie takie 
proste być wydawcą bez pieniędzy i 
kolporterem „na bosaka”, tym bardziej 
w sytuacji, gdy ludzie Romana Kowal-
skiego zwalczają wszystkimi możliwy-
mi sposobami działania opozycji…

Red: Gazeta gazetą ale wiemy,  że po-
czątkiem był portal Wolny Chocia-
nów, tak?

Bazyl:  Zgadza się. Portal Wolny Cho-
cianów to moje „dziecko” . Od niego 
wszystko się zaczęło. Teraz to dziecko 
jest już bardzo dojrzałe i jak znawcy 
tematu mówią: potra� ło dobrze na-
mieszać w Chocianowie. (śmiech)

Red: A ta cała działalność polityczno-
-społeczna? „Dokąd zmierzasz wę-
drowcze?”

Bazyl:  Moja działalność? Wielu mo-
ich wrogów politycznych nazywa 
mnie REWOLUCJONISTĄ, gdy ja 
tak naprawdę jestem tylko zwykłym 
mieszkańcem tego miasta, z takimi sa-
mymi problemami jak wszyscy wkoło. 
Może tylko trochę więcej wiem o cho-
cianowskiej władzy czy „demokracji”, 
która doi nas jak może. Próbuję wal-

urzędu gminy Polkowice powinni 
przestać zarządzać i decydować o 
ważnych dla Nas sprawach. Ich czas 
powinien dobiec końca, bo nie ge-
nerują już zwykłemu mieszkańcowi, 
swojemu wyborcy- niczego dobrego.

Red:  T o  z n a c z y ?

Bazyl: Daj mi kasę, to też ją „prze-
jem” a potem napiszę Ci w gaze-
cie, że jest przepięknie i wspaniale, 
a będzie jeszcze lepiej. Przestań! To 
tylko propaganda polityczna, któ-
ra moim zdaniem sięga za daleko.

Red: Czy Twoje stowarzyszenie Wol-
ne Państwo jest w stanie to zmienić?

Bazyl:  Nie wiem czy „Wolne Pań-
stwo”. Wiem, że Bazyl na pewno spró-
buje wysterylizować tą polityczną 
patologię. Miasto Polkowice to dość 
specy� czna społeczność i właśnie ko-
lejnym moim wyzwaniem jest tra� ć 
do ludzi i pomóc im zrozumieć, że 
powinni wymagać od władzy znacz-
nie więcej. Muszą zrozumieć, że Ma-
rek, Wiesiu czy Emilian to nie święte 
krowy a ludzie, których my zatrud-
niamy. Niech to wreszcie do nich tra� .

Czytaj dalej na stronie 14>>>

BAZYL WCIĄŻ ŻYWY (wywiad niekontrolowany...)

WOLNE PAŃSTWO
TO TWOJE PAŃSTWO

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
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Czasami wydaje mi się, że PiSiory 
z Chocianowa zawłaszczyły sobie 
już na dobre Dzień Niepodległo-
ści. Nie, żebym miał im to za złe. 
A gdzież by tam. Jestem za a na-
wet przeciw. Żałuję tylko, że nie 
mogłem uczestniczyć w uroczy-
stościach tego święta w Ośrodku 
Kultury „PRAWORZĄDNEGO” 
Roberta Harenzy, ponieważ za-
trucie żołądkowe uziemiło mnie 
w domu. A szkoda, bo miałem 
zamiar wezwać policję chocia-
nowską, aby wyprowadzili z sali 
CHOK-u Ryszarda Bartosza ta-
kiego „bańdziorka”, który włazi 
z brudnym sumieniem do moje-
go kościoła i nie tylko tam i za-
nieczyszcza powietrze. Już za to 
powinien podlegać inkwizycji. 
Ten typek, któregoś dnia zapytał 
mnie, kto mi tak pokiereszował 
serce? W chwili, w której usły-
szałem to pytanie, nie potra� łem 
na nie udzielić odpowiedzi, bo 
musiałbym użyć papierowych 
faktów a przecież wiem, że ten 
basenowiec czyta tylko instrukcje 
czyszczenia basenu w AquaPar-
ku. Niemniej teraz skorzystam z 
tej możliwości i pojadę mu po źle 
ułożonej na jego twarzy masce. 
Człowieku, to ty, który zadłużasz 
to miasto na potęgę i złu wtóru-
jesz, właśnie pokiereszowałeś 
moje serce. Ale i tak ono jest 1000 
razy wierniejsze Bogu, niż twoje 
hipokryzją pokryte jak szlamem, 
z naszej oczyszczalni ścieków.
Szkoda również, że nie mogłem 
znów obejrzeć twarzyczki chocia-
nowskiej pielęgniarki, pierwszej 
patriotki na osiedlu ZWYCIĘ-
STWA, która � agę Chocianowa 
(ciekawe, skąd ją ma? Trzeba chy-
ba o to zapytać policję) wywiesza 
na swoim balkonie, aby obwieścić 
mieszkańcom, jaka to ona wierna 
ideologii narodowej- a jej mąż ha-
ruje za granicą i wspomaga inne 
gospodarki. Brawo, niech jej strzy-
kawka lekko w inne tyłki wchodzi.

Ubolewam również nad faktem, 
że nie mogłem popatrzeć w twarz 
związkowcowi pod sztandarem 
Solidarności, bo tak lubię tego 
sołtysa z Michalowa, jak Michni-
ka z Wyborczej. No cóż, zauwa-
żyłem, że Pan Nuciński zawsze 
jest tam, gdzie wierne pieski Ko-
walskiego bywają. W kuluarach 
dowiedziałem się, że ten lejwo-
da ma zamiar startować (i to za-
pewne z komitetu Romana) na 
radnego. W takim razie, Boże 
broń ten nasz Chocianów, bo źle 
to już jest, a nie chcemy, aby ny-

gusy związkowe decydowały o 
czymkolwiek w tym mieście, bo 
jedynie dodatkowo możemy na-
bawić się jakiś wrzodów ropnych, 
gdy przyjdzie nam wsłuchiwać 
się w przemówienia sołtyska.

Co prawda Romana (tego od bur-
mistrzowania tylko do październi-
ka 2014) rzadko ostatnio widuję, 
ale nie tęsknię za jego widokiem, 
tym bardziej nie chce mi się znów 
wymiotować na widok jego pazia, 
demiurga zła na tej ziemi, brzyd-
szego nawet od „ulubieńca” smer-
fów. Cóż, Robert dopiero teraz jak 
widać bierze się do pracy. Przy-
czyna? Liczy zapewne na to, że nie 
znajdę na niego po wyborach od-
powiednich papierów, aby zadość 
stało się pokrzywdzonym przez 
tego typa. Mam jednak nadzieję, 
że już uporał się z zadłużeniem 
swoim i swojej ukochanej, w koń-
cu razem byli biznesmenami. Ona 
to bowiem nawet grzybową gotuje 
innych rękoma, aby tylko ich dom 
był piękny i kasy w nim nie bra-
kowało. Nie wiem czy Izunia (Ha-
renzy babka-przed skonsumo-
waniem proszę przeczytać ulotkę 
informacyjną) była na Dniu Nie-
podległości, ale za to córka a jak-
że, uzdolniona jak tata a niegdyś 
dziadek milicjant, występowała 
na scenie chwaląc w artystycznym 
repertuarze Niepodległość, na 
której jej tata się dorabia a dziadek 
jej nie służył. Wiem, że to trudny 
tekst dla Roberta, ale jak pomy-
ślę, ile ta BRUDNA PROMOCJA 
napsuła już krwi innym, to aż 
mnie nosi, aby zrobić mu opera-
cję plastyczną- oczywiście gratis.

Przejdźmy jednak do głównej 
atrakcji tego wieczoru, którą Pan 
Burmistrz, (niegdyś członek Sa-
moobrony potem PSL, z którym 
do dziś się chyba nie rozliczył), 
nie odstępował na krok - Pani po-
seł Witek (PiS). Właśnie. Zastana-
wia mnie, co tutaj robiła ta Pani? 

Czyżby w jej rodzinnym Jaworze 
powiedzieli już nauczycielce aut 
i szuka teraz elektoratu w Cho-
cianowie? Już nie raz pisałem, że 
wstyd mi za tą Panią Poseł. Dla-
czego? Dlatego, że pokazuje się w 
takim towarzystwie jak Roman 
Kowalski (choć tu mam akurat 
problem z oceną), ale na pewno 
za to, że pokazuje się w towarzy-
stwie naszych radnych, którzy 
już na koniec przyszłego roku 
zostawią naszą gminę zadłużoną 
po sam czub ich butów. Szkoda, 
że ta kobieta nie odróżnia Boga 
od Diabła, jak czerni od bieli. Za 
to może być pewna, że zrobię jej 
na tyle dobrze, aby wreszcie od-
poczęła od tej szlachetnej funkcji 
posła. Bo być może jest już tak 
zmęczona, że nawet sam Jarosław 
w Warszawie tego nie wie. Wierzę 
jednak, że Wolne Państwo tra�  
również na łono stolicy i tam ob-
nażymy Tą, która pokazuje się z 
brudnymi postaciami życia poli-
tycznego na terenie Chocianowa.
Żałuję również, że na te uroczy-
stości nie został zaproszony, ostat-
nimi czasy mój ulubiony polityk 
Emilian, ale być może bidula pil-
nuje Niepodległości Polkowic, w 
końcu to król. Albo wciąż mierzy 
w Trzebczu działki, które ma ku-
pić dla ZGZM. A właśnie, ciekawe, 
kto jest właścicielem tych działek? 
Ach, ciekawość Bazyla nie zna 
granic. Tak sobie pomyślałem, jak 
działki pod Aqua były ICH, to być 
może i te w Trzebczu są ICH. Ale 
byłaby aferka, od razu zapewne 
Emilianek Stańczyszynek zostałby 
senatorem lub jeszcze może kimś 
zacniejszym. Jestem za a nawet 
przeciw, tylko na miłość Boską 
zabierz Wodzu ze sobą Harenzę.
Wszyscy dookoła namawiają 
mnie, aby dowalić Romkowi, a ja 
jak osiołek uparciuszek mam ich 
w zadku. Bo Ci, co mnie znają wie-
dzą doskonale, że Romek nie jest 
moją zawadą i przeszkodą. Za to 
cwaniaczek z CHOK-u i owszem. 

Niemniej przychylę się prośbom 
i zamieszczę skan z KONKRE-
TÓW gdzie piszą, że Roman po-
walczy o fotel Marka Tramsia. 
No cóż, sam jestem ciekawy, kto 
zrobił Kowalskiemu takiego psi-
kusa, bo pewnie dostał za tą pu-
blikację tak zwany opier….. od 
Polkowic, że w pięty mu poszło. 
Muszą Państwo jednak przełknąć 
fakt, że Romana Kowalskiego już 
nie ma. Jest to tylko moje indywi-
dualne spostrzeżenie, ale bardziej 
prawdopodobnie niż to, że Ro-
man zostanie kolejny raz Burmi-
strzem Chocianowa czy radnym 
powiatowym. Swoją drogą nawet 
wątpię, aby miał walczyć w przy-
szłorocznych wyborach z Fran-
ciszkiem Skibickim, jak napisała 
legnicka gazeta. Być może Robert 
Harenza wyśle prośbę o sprosto-
wanie do KONKRETÓW i dowie-
my się niebawem prawdy, ale póki 
co, pośmiejmy się z Romana Ko-
walskiego i jego władzy, a raczej ze 
strategicznego doradcy naszego 
Burmistrza Robcia od Harenzów.

Nadmieniam, że ja nic prostować 
nie będę, bo piszę prawdę i tylko 
prawdę, ponad to nie piję alkoho-
lu (jak ten osobnik od PR z Ko-
ściuszki) i nie kłamię w sądach.

Pozdrowienia dla Krystyny 
Kozołup z domu Sobótko, na-
zwiska które szuka do swo-
jej książki fenomen Polkowic.

Bazyl

Wolna Prasa  
od paździer-
nika b.r. rów-
nież w Polko-
wicach. WPP 
do pobrania w 
PDF na stronie 
w w w. w o l n e -
polkowice.pl. 
Kolejny numer 
już w grud-
niu, a w nim: 
„Ballada o Ja-
nuszku” - jak 
Emilian Stań-
czyszyn zdo-
bywał władzę. 
Z apr as z amy.

Piotr Budzeń

EMILIAN 
STAŃCZYSZYN

NOWY POMYSŁ POLI-
TYCZNY EMILIANKA !!

Czy siedziba PCK w 
ZGZM to dobroć serca 
Emiliana S. czy nowy po-
mysł na wybory i pro-
mocję radnych? Czy Pani 
prowadząca PCK w Polko-
wicach trafi ła tam przez 
znajomość z A. Bloch 
czy to kolejna dziewczy-
na MALINA w ZGZM? 
Bazyl sprawdzi całą tą 
pachnącą wyborami akcję.

„NAKARMIĄ RADNI 
GŁODNE BRZUSZKI - 

OD EMILIANKA
 DOSTANIEMY 
PACZUSZKI”

Bazyl                    
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Nasz powiat, tak jak inne w Pol-
sce, nie przygotował się do reali-
zacji ustawy śmieciowej. Śmieci, 
co prawda są u nas segregowane, 
ale chyba tylko na tyle, na ile,  to 
się odbywało do tej pory. Muszę 
jednak powiedzieć wyraźnie, że 
około 50% naszego społeczeń-
stwa nadal nie przestrzega naka-
zów  ustawy. Wystarczy zajrzeć 
w kubły z odpadami miesza-
nymi na jakimkolwiek osiedlu, 
aby przekonać się o braku edu-
kacji w tej materii. Możliwe, że 
jest to również wygoda naszych 
mieszkańców i oporność na eko-
logię, czyli przyszłość tej ziemi. 
Można powiedzieć, że jesteśmy 
daleko w lesie i to nawet fi zycz-
nie, bo docierają do redakcji sy-
gnały o zaśmieconych lasach.
Nadziei nigdzie  nie widać, bo 
nawet, gdy stanie się cud i miesz-
kańcy karnie (59 pln lub man-
dat) zaczną segregować odpady, 
to i tak w naszym powiecie nie 
ma spalarni, kompostowni ani 
innych nowoczesnych zakła-
dów utylizacyjnych, które mo-

głyby je przejąć i przerobić.
Niestety nasi cudowni posło-
wie (w większości POwcy), nie 
pierwszy już raz chcą nas okraść 
, narzucając nam swoją ustawą 
nowe obowiązki np. kredytowa-
nie budowy nowoczesnych se-
gregowni, kompostowni czy spa-
larni. Bo nikt nie jest głupi i wie, 
że wyższe opłaty, jakie będziemy 
ponosić, mają być przeznaczone 
przez gminy (u nas ZGZM) na 
takie właśnie inwestycje. Nieste-
ty  ta idea jest zupełnie oderwa-
na od ekonomii. Nawet idiota 
wie, że na segregacji odpadów 
zarabia się duże pieniądze. W 
takim razie dlaczego mamy in-
westować w coś, na czym zaro-
bi ZGZM? Najłatwiej obciążyć 
obywatela kolejnym ukrytym 
podatkiem, pod sztandarem pra-
wa i ustaw wymuszonych niby 
przez Wspólnotę Europejską.
Każdy z nas wie, że odzysk od-
padów jest opłacalny. Przekonu-
ją nas o tym miliony szperaczy 
śmietnikowych, którzy codzien-
nie w kontenerach na śmieci 

dokonują segregacji, wydoby-
wając z góry śmieci metal a tak-
że makulaturę czy butelki PET. 
Ta działalność jest opłacalna, bo 
odbywa się w szarej strefi e. Bez 
zakładania fi rm i bez spełniania 
biurokratycznych wymogów, 
jak i bez płacenia podatków.
U nas istnieje sławetny ZGZM i 
dlatego, w pierwszej kolejności 
obywatele ziemi miedziowej mu-
szą dofi nansować rozrastającą się 
biurokrację. Na dzień dzisiejszy 
nie możemy jeszcze jasno okre-
ślić tego, czy służy to indywidu-
alnemu mieszkańcowi Polkowic, 
Jerzmanowej czy Chocianowa? 
Okaże się, za jakieś pół roku, gdy 
(oby nie) dotrą do nas rachunki do 
zapłaty za wielogabarytowe odpa-
dy itp. Polityka ZGZM  jest pro-
sta: zrobić dobrze  sobie. Pytam 
tylko: dlaczego naszym kosztem?
Szukając rozwiązań, nasze gminy 
poszły na łatwiznę i przekazały 
całe „zarobkowanie” do związku 
i w związku z tym przestały być 
suwerenne w decydowaniu o swo-
im losie, nawet tym śmieciowym.

Wolne stowarzyszenie, któ-
re powstaje obecnie na ziemi 
miedziowej, będzie miało za 
zadanie walczyć z takimi pato-
logiami, które skubią podatnika 
pod przykrywką prawa i ustaw.
Zaczynam się zastanawiać, czy 
czasami nasze śmieci nie zalega-
ją na eksponowanym stanowisku 
i czy będzie je  można przetwo-
rzyć? Musimy pamiętać również 
o jednej ważnej zasadzie: gdy 
pozwolimy złodziejom kraść, 
to z pewnością  będą to czynić.

BAZYL
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Pani  Bączkowska super  DROGA Radczyni

re pani Bączkowska zagarnę-
ła tylko z PWK za reprezen-
towanie prezesa przed sądem:
6 styczeń 2012 - 3.062,00/ 
29 sierpień 2012 - 4.428,00/ 
21 styczeń 2013 - 2.509,00/ 
9 wrzesień 2013 - 2.952,00/ 
30 wrzesień 2013 - 2.214,00.

To tylko wycinek zarobków Pani 
Małgosi. 

Warto zauważyć, że ta kobieta w sa-
mym PWK Chocianów w przeciągu 
czterech miesięcy zarobiła kwotę 
12.951,00 zł.

Wierzę, że właśnie tymi kosztami 
zostaniemy niebawem obciążeni 
w taryfi e za wodę. Nie może być 
inaczej. Jedni płacą za chlorowaną 
wodę a inni kąpią się w Chanel nr 5.

Bazyl

Kiedyś postanowiłem, że nie uży-
ję nazwiska „Bączkowska” na ła-
mach swoich mediów. Przyczyna 
była prosta: nie chciałem obniżać 
poziomu. Dziś niestety ten poziom 
muszę obniżyć dla informacji, 
która dotarła do mnie i zaskoczyła 
liczbami. Tak, moi Państwo, aby 
przybliżyć Wam postać radczyni 
prawnej naszego urzędu - Małgo-
rzaty Bączkowskiej muszę użyć 
zdań krytycznych. Pani Małgosia 
to fenomen , który swego czasu w 
sądzie bodajże lubińskim stwier-
dziła ,że gdybym się uczył miał-
bym tak dobrze jak ona. I dziś po 
dłuższej refl eksji muszę przyznać, 
że żałuję, że nie ukończyłem takich 
szkół, jak moja ulubiona radczyni 
wielu urzędów samorządowych.

Pani Małgosia to fenomen nie tyl-
ko Chocianowa, ale całego powia-
tu polkowickiego. Jest dosłownie 
wszędzie i wszędzie kosi zajebistą 
kasę. Być może ma wysoko po-
stawionych znajomych bo jak ina-

czej wytłumaczyć jej karierę, gdy 
tak naprawdę jej poziom twórczy 
sprowadza się do sprawnego wy-
pisywania faktur za swoje usługi.

Ta radczyni o posturze przypomi-
nającej kobietę, ma posadę - etat 
(codziennie 4 godziny) w Powiecie 
Polkowickim. Tam też obsługuje 
sesje rady. Usługi swoje również 
za pieniądze świadczy w UG w 
Chocianowie oraz w PWK prezesa 
Bereżańskiego. Jeśli się nie mylę 
bywa na sesjach gminy Polkowice, 
i to pewnie nie za darmo. Tak, jest 
niezastąpiona od spraw prawa, któ-
re z mojego doświadczenia, różnie 
interpretuje. Na początku tego tek-
stu napisałem, że zazdroszczę Pani 
Małgosi, że tyle zarabia na usługach 
samorządowych. Teraz jednak mu-
sze przyznać, że wolę być biednym 
wojownikiem o sprawiedliwość 
niż  gnojem czerpiącym korzyści 
na publicznych fi nansach. Bo to 
jest jednak duża różnica „moralna”.
Przytoczymy teraz kwoty ,któ-

WŁADZE CHOCIANO-
WA NARUSZAJĄ PRAWA 
DZIECI WYNIKAJĄCE 
Z KONWENCJI O PRA-

WACH DZIECKA 

Według Przewodniczącej Te-
renowego Komitetu Ochrony 
Praw Dziecka w Lubinie  - 
Okręgowego Rzecznika Praw 
Dziecka TPD - pani Elbiety 
Palej- władze  Chocianowa 
podejmując decyzję o rejo-
nizacji i zmuszając dzieci z 
Chocianowca do dojazdu do 
szkoły w Trzebnicach oraz 
zmieniając im środowisko 
nauki w połowie roku szkol-
nego naruszyły art. 27, 28, 
29, 31 i 36 Konwencji o Pra-
wach Dziecka raty� kowanej 
przez Polskę w lipcu 1991r.  
Nawet troska o najmniej-
szych mieszkańców gminy 
nie leży w kręgu zaintere-
sowań „uczciwych” i „spra-
wiedliwych” Radnych RM w 
Chocianowie. Gratulujemy 
rodzicom odwagi w wal-
ce o prawa swoich dzieci!!!
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W dniu 15.07.2013r. miesz-
kańcy Chocianowca (15 ro-
dzin) podpisało się pod pi-
smem wystosowanym do 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Chocianów, w którym zwró-
ciło się z problemem wynika-
jącym z uruchomieniem dzia-
łalności gospodarczej przez 
panią Radną Bogusławę Cym-
bałę. Działalność ta powodu-
je utrudnienie w codziennym 
życiu i prawidłowym funk-
cjonowaniu mieszkańców 
wsi Chocianowiec, ponieważ 
produkcja prefabrykatów bu-
dowlanych, kruszyw, żwirów 
itp. ) wiąże się z poruszaniem 
się ciężkich samochodów cię-
żarowych o masie całkowitej 
ładowności 30 ton i więcej 
po bardzo wąskiej drodze.
Mieszkańcy budynków miesz-
kalnych usytuowanych przy 
drodze, po której poruszają 
się ciężkie pojazdy narzeka-
ją na hałas. Po przejechaniu 
dużego samochodu ciężaro-
wego powstają tumany ku-
rzu.  Pojawiają się pierwsze 
pęknięcia na ścianach budyn-
ków. Droga nie jest przysto-
sowana do tego typu dzia-
łalności i tonażu ze względu 
na swoje przeznaczenie.
W dniu 06.08.2013r.  pismem 
nr GI.7223.12.2013 poinfor-
mowano mieszkańców wsi, że 
„ droga gminna dz. Nr 1808 w 
Chocianowcu jest drogą pu-
bliczną, na której nie obowią-
zuje zakaz wjazdu pojazdów o 
dużej ładowności”. W piśmie 
powołano się na prawo o ru-
chu drogowym. Stwierdzono 
brak podstaw prawnych do 
ograniczenia wybranym użyt-
kownikom korzystanie z ni-
niejszej drogi. Stwierdzono, 
że bliskość zabudowań ma 
charakter historyczny i odnosi 
się do tak zwanych wsi zlo-
kalizowanych jako ulicówki.
Z niniejszej odpowiedzi wyni-
ka, że droga, po której porusza-
ją się w/w pojazdy jest drogą 
publiczną nie posiadającą żad-
nego ograniczenia. Wskazanie 
na fakt, że bliskość zabudo-
wań ma charakter historyczny 
potwierdza, że domy są usytu-
owane bardzo blisko drogi, co 
nie spełnia wymogów ustawy 
o drogach publicznych. Od-
ległość obiektów budowla-
nych od zewnętrznej krawędzi 
jezdni jest mniejsza niż 6m 
(w obecnie obowiązujących 
przepisach ustawy o drogach 

publicznych wyraźnie określo-
na została odległość obiektów 
budowlanych od zewnętrznej 
krawędzi jezdni tj. nie może 
być mniejsza niż 6m w terenie 
zabudowanym). Zasadnym za-
tem wydaje się uznanie rosz-
czenia mieszkańców i ograni-
czenie (znakami drogowymi) 
jazdy pojazdów o tak dużej 
ładowności. Ze względu na 
dobro mieszkańców (bezpie-
czeństwo w ruchu drogowym 
i bezpieczeństwo budowlane 
oraz ochronę środowiska ) 
należałoby ograniczyć zna-
kiem drogowym prędkość do 
30km/h a przede wszystkim 
zakazać przejazdu samocho-
dom z tak dużym tonażem. 
Ograniczenia nie powinny 
dotyczyć tylko ciągników z 
przyczepami. Wobec braku 
interwencji ze strony Burmi-
strza Romana Kowalskiego 
mieszkańcy Chocianowca 
z takim apelem zwrócili się 
do Radnych Rady Miejskiej 
pismem z dnia 15.08.2013r.
W związku z pismem z dnia 
15.07.2013r. pani Radna 
Cymbała rozpoczęła swoją 

prywatną wojnę z rodzinami 
podpisanymi pod apelem. Ze 
skargi złożonej na ręce Bur-
mistrza Miasta i Gminy oraz 
Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Chocianowie w dniu 
12.08.2013r. wynika, że pani 
Bogumiła Cymbała – radna 
gminna, w sposób nad wyraz 
skandaliczny zachowywała 
się w miejscach publicznych 
kierując obraźliwe słowa wo-
bec jednej z rodzin skarżą-
cych nazywając jej członków: 
„darmozjadami”, „pasożyta-
mi”, „brudasami”, „nieroba-
mi” oraz określając rodzinę 
mianem „patologicznej”. Pani 
Radna groziła rodzinie, że 
ją „zniszczy”, że „będą zdy-
chać”. Mąż pani radnej groził 
jednemu z członków rodziny: 
„połamie ci ch…żebra”. Syn 
pani radnej przechodził do rę-
koczynów z użyciem wideł, co 
zostało zgłoszone na policję. 
Poczynione zostały również  

„ G R Z Y B I A R Z E ”  W  O P A Ł A C H

inne kroki. Wstrzymano wy-
płatę zasiłków z OPS ( Ośro-
dek Pomocy Społecznej w 
Chocianowie ), jednostki pod-
ległej burmistrzowi, co skoń-
czyło się złożeniem skargi do 
kierownika OPS- pani Małgo-
rzaty Staszczak, która jak się 
okazuje nie po raz pierwszy 
stosuje tak drastyczne środ-
ki wobec osób przeciwnych 
JEJ burmistrzowi. W swojej 
skardze, skarżący zarzucił 
pani kierownik, iż działania, 
które stosuje wobec jego ro-
dziny są wynikiem zmowy a 
nagonka i ograniczanie środ-
ków do życia oraz opiesza-
łość w ich przyznaniu są tego 
dowodem. Pani kierownik 
została poinformowana, że w 
przypadku dalszych przeja-
wów dyskryminacji i nękania 
skarżący będzie zmuszony 
zgłosić sprawę do Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich.
Wobec skarg na działalność 
radnej Cymbały, Przewodni-
czący Rady Miasta wystosował  
pismo, w którym poinformo-
wał, że ani radni ani burmistrz 
nie mogą podjąć żadnych 
działań wobec radnej Cymba-
ły. Ręka rękę myje… Radni 
Miasta i Gminy oraz burmistrz 
nie podjęli żadnych kroków w 
celu rozwiązania problemu.
Pan Burmistrz Roman Kowal-
ski rozpoczął za to prywatne 
śledztwo i przedsięwziął kroki 
mające na celu zemszczenie 
się na mieszkańcach Chocia-
nowca. Wystosował kłamliwe 
pismo do pracodawcy jed-
nej ze skarżących, w którym 
oczernił ją i pomówił narażając 
ją tym samym na nieprzyjem-
ności ze strony pracodawcy.
Pani Mirosława Wędzonka 
– pracownik UMiG wystoso-
wała do jednego z mieszkań-
ców Chocianowca– skarżące-
go  radną Cymbała -  pismo, 
w którym podała, że rzeko-
mo wylewa on ścieki byto-
we nie do szamba a do rowu.
Takie działania burmi-
strza, jego pracowników 
i radnych świadczą o wy-
stępowaniu przez nich 
przeciwko społeczności lo-
kalnej wsi Chocianowiec.
  

Krzysztof Kamil Budzeń

5 października 2012r. CHOK 
podpisał  z panią Izabelą 
Boczniewicz umowę na przy-
gotowanie zupy grzybowej 
na imprezie „Na  grzyby do  
Chocianowa  z  Radiem PLUS”.
Przypomnijmy kilka szczeó-
łów. W dniu 6 października 
2012r. między innymi na ryn-
ku w Chocianowie była or-
ganizowana impreza pt.: „Na 
grzyby do Chocianowa z Ra-
diem Plus” (plakat dostępny 
na stronie www.chok.pl). W 
Programie Imprezy przewi-
dziano mi.in. konkurs na naj-
większego prawdziwka oraz 
GOTOWANIE ZUPY GRZY-
BOWEJ PRZEZ RADNYCH.  
Fakt gotowania zupy przez 
radnych Rady Miejskiej (a ra-
czej radne Rady Miejskiej w 
Chocianowie w osobach: Gra-
żyna Kindra, Zofi a Skawiń-
ska oraz Bogumiła Cymbała) 
został potwierdzony w relacji 
z dnia 06.10.2012r. zamiesz-
czonej na stronie Radia Plus 
(http://www.legnica.fm/index.
php/56-kultura-region/11271-
-na-grzyby-z-radiem-plus) 
„Zupę grzybową serwowali 
radni”, w której radne Rady 
Miejskiej w Chocianowie opi-
sują swoją pracę w związku 
z przygotowaniem i serwo-
waniem zupy grzybowej oraz 
potwierdzają, że gotowały ją 
same bez udziału innych osób. 
Na stronie www.chocianow.
pl czytamy:„Po południu roz-
poczęło się wielkie gotowanie 
zupy grzybowej. Radne Rady 
Miejskiej Bogumiła Cymba-
ła, Grażyna Kindra i Zofi a 
Skawińska częstowały przy-
byłych gości grzybową zupą, 
przygotowaną z darów chocia-
nowskich lasów.” Do każdego 
z radnych Rady Miejskiej w 
Chocianowie trafi ł wniosek o 
kontrolę zasadności zawarcia 
umowy z panią Boczniewicz 
(partnerka Roberta Harenzy) 
i zgłoszenie tego faktu do od-
powiednich organów ścigania. 
Jaka będzie reakcja Radnych? 
Poczekamy. Zobaczymy. Cie-
kwe jak długo jeszcze rad-
ni będę popierać patologię?

Sławomir Tomczak

W ramach dostępu do informa-
cji publicznej do wybranych 
jednostek podległych UMiG, 
między innymi do CHOK, 
PWK oraz MZGKiM, zostały 
złożone wnioski o przesłanie 
informacji w zakresie wykazu 
pracowników zatrudnionych 
zarówno na umowę o pracę, 
jak i umowy cywilnoprawne 
oraz umowy z PUP lub inne 
o podobnym charakterze. 
Poza Gimnazjum im. Odkryw-
ców Miedzi i Szkołą Podsta-
wową żadna inna jednostka nie 
udzieliła pełnej odpowiedzi w 
tym zakresie, co może świad-
czyć o chęci ukrycia niegospo-
darności w zakresie wydatko-
wania publicznych pieniędzy 
oraz o korupcji i nepotyzmie. 
Pani Halina Pluta – dyrektor 
Gimnazjum, nie ukrywa, że 
zatrudnia synową radnego Ma-
riana Sambora i, że przyjmuje 
do pracy nowych pracowni-
ków na prośbę pana burmi-
strza Romana Kowalskiego, o 
czym wszem i wobec oznajmi-
ła na jednej z sesji. Nie wiemy 
czy ten proceder trwa nadal, 
ale na czas złożenia wniosku, 
tak przedstawiała się sytuacja.
W związku z brakiem odpo-
wiedzi ze strony jednostek do 
Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu zostały złożone 
skargi na bezczynność oraz 
uchylanie się od odpowiedzi. 
W maju br. zapadł pierwszy 
wyrok w sprawie CHOK, zo-
bowiązujący tę jednostkę do 
udzielenia odpowiedzi w ter-
minie 14 dni od uprawomoc-
nienia się wyroku i otrzymania 
stosownych dokumentów. W 
sierpniu 2013r. zapadł wyrok 
w sprawie PWK Sp. z o.o.  
obligujący Zarząd Spółki do 
udzielenia wnioskodawcy od-
powiedzi w ciągu 14 dni od 
uprawomocnienia się wyroku i 
otrzymania stosownych doku-
mentów.  Zarząd Spółki - pre-
zes F. Bereżański „olał” spra-
wę. Złożono w związku z tym 
na ręcę radnych skargę na bez-
czynność PWK Sp. z o.o. i zo-
bligowano ich do wyciągnięcia 
konsekwencji oraz wymusze-
nia wykonania wyroku przez 
PWK. Oczekujemy jeszcze na 
wyrok w sprawie MZGKiM
Po skargach na CHOK w 
związku z bezczynnością w 
zakresie wykonania wyroku, 
w końcu udzielono stosownej 
odpowiedzi. Z przesłanych 
informacji wynika, że w dniu 

S T R A C H  M A  W I E L K I E  O C Z Y
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udzielenia odpowiedzi w ter-udzielenia odpowiedzi w ter-
minie 14 dni od uprawomoc-minie 14 dni od uprawomoc-
nienia się wyroku i otrzymania nienia się wyroku i otrzymania 
stosownych dokumentów. W stosownych dokumentów. W 
sierpniu 2013r. zapadł wyrok sierpniu 2013r. zapadł wyrok 
w sprawie PWK Sp. z o.o.  
obligujący Zarząd Spółki do obligujący Zarząd Spółki do 
udzielenia wnioskodawcy od-udzielenia wnioskodawcy od-
powiedzi w ciągu 14 dni od 
uprawomocnienia się wyroku i uprawomocnienia się wyroku i 
otrzymania stosownych doku-otrzymania stosownych doku-
mentów.  Zarząd Spółki - pre-mentów.  Zarząd Spółki - pre-
zes F. Bereżański „olał” spra-zes F. Bereżański „olał” spra-
wę. Złożono w związku z tym 
na ręcę radnych skargę na bez-na ręcę radnych skargę na bez-
czynność PWK Sp. z o.o. i zo-czynność PWK Sp. z o.o. i zo-
bligowano ich do wyciągnięcia bligowano ich do wyciągnięcia 
konsekwencji oraz wymusze-konsekwencji oraz wymusze-
nia wykonania wyroku przez nia wykonania wyroku przez 
PWK. Oczekujemy jeszcze na PWK. Oczekujemy jeszcze na 
wyrok w sprawie MZGKiM
Po skargach na CHOK w Po skargach na CHOK w 
związku z bezczynnością w związku z bezczynnością w 
zakresie wykonania wyroku, zakresie wykonania wyroku, 
w końcu udzielono stosownej 
odpowiedzi. Z przesłanych odpowiedzi. Z przesłanych 
informacji wynika, że w dniu informacji wynika, że w dniu 
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XXXIX Sesja Rady Miejskiej w 
Chocianowie zwołana została na 
dzień 30.10.2013r. Pierwsze dwie  
uchwały dotyczyły uchwalenia 
miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego dla 
wsi: Chocianowiec i Parchów. 
Ciekawa lektura. Zapraszamy do 
przeczytania. Kolejna dotyczyła 
ustalenia stawek dotacji przed-
miotowych dla MZGKiM. Koniec 
roku da nam prawdziwy obraz nę-
dzy i rozpaczy tego zakładu. Na-
stępna uchwała dotyczyła okre-
ślenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości i zwolnień od 
tego podatku na 2014r. Formal-
ność nie bez przypadku, bo prze-
cież wiemy dobrze, że rok wybor-
czy się zbliża a obiecać (umorzyć) 
można wiele np. podatki Bere-
żańskiemu za hotelik i restaurację 
Słoneczną. Następna uchwała to 
też proceduralne ruchy: obniżenie 
ceny skupu żyta i podatków od 
środków transportowych. Jedno 
i drugie ciekawe, szczególnie w 
nadchodzącym roku wyborczym, 
bo przecież wszyscy dzierżawcy 
płacą za dzierżawę według ceny 
skupu żyta. Podatki od środków 
transportowych, to też ciekawy 
ruch w stronę przedsiębiorców. 
Idąc dalej.  W programie 
show znalazła się uchwała nr 
XXXIX.255.2013r w sprawie 
apelu do Zarządu ZGZM w Po-
lkowicach o przygotowanie 
uchwały w sprawie zmian w Sta-
tucie ZGZM. Przymusił gminy 
do tego sam Wojewoda Dolno-
śląski kierując Skargę do WSA 
(Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny) po skardze złożonej przez 
Krzysztofa Budzenia w sprawie 
bezprawnych zapisów Statutu 
pozwalających pobierać diety 
członkom Związku oraz niele-
galnie podjętych uchwał przez 
Zarząd, Zgromadzenie związku 
oraz gminy należące do ZGZM 
w zakresie przyjęcia Statutu. W 
naszej gminie Kowalski, Bartosz 
i Filipiak bezprawnie, nielegal-
nie pobierali wynagrodzenie w 
ZGZM za czynności opłacane w 
ramach  diet oraz z tytułu pia-
stowania funkcji  burmistrza w 
przypadku Kowalskiego. Działa-
li tym samym na szkodę naszej 
gminy i na szkodę mieszkańców.  
Zamiast wystosowywania apelu 
do Zarządu Rada powinna pod-
jąć uchwałę w sprawie zmian 
zapisów w Statucie. Zamiast 
rządzić i podejmować korzystne 
rozstrzygnięcia dla gminy Radni 
kierują się jakimiś niewiążącymi 
apelami. To My Gmina (miesz-
kańcy poprzez przedstawicieli 
czyli radnych Jedności – bez-
radności- i pozostałych radnych)  
staliśmy się Partnerem Związku 
a nie jego sługami na kolanach 
proszącymi o okruszki chleba ( 
ZGZM – zabrać gminom zgroma-

będą stanowić dochód Związku a 
nie Gmin? Czyje są zyski z lokat 
bankowych – gmin czy Związku?
(…) Skoro nie ma określonego 
rozliczenia majątkowego, to na 
jakiej podstawie prawnej z wła-
snych środków Gmina Chocia-
nów ma fi nansować Związek bez 
możliwości odzyskania tych środ-
ków fi nansowych? Zapis § 32 1 
statutu dyskryminuje Gminę Cho-
cianów, ponieważ jest ona obsza-
rowo największą gminą należącą 
do Związku. Wysokość dopłaty 
przypadająca na członka Związ-
ku będzie największa. Ten zapis 
wg mnie jest niezgodny z Kon-
stytucją i ustawami. §32 2 statutu 
reguluje wpłaty gmin na inwesty-
cję Związku w formie umowy z 
każdą gminą. Gmina Chocianów 
wraz z innymi gminami należą-
cymi do Związku dokona wpłaty 
na rzecz Związku odpowiedniej 
kwoty z 6.511.000 zaciągniętego 
kredytu przez Związek określone-
go proporcjonalnie do obszaru w 
myśl zapisu § 32 1 w formie umo-
wy ze Związkiem zapisanej w § 
32  2. Jak Gmina Chocianów ma 
się rozliczać ze Związkiem skoro 

w całym statucie nie ma zasad 
rozliczeń majątkowych a wyda-
wane są publiczne pieniądze z bu-
dżetu poszczególnych gmin? Czy 
jest to zgodne z art. 67 ust. 2 pkt 
7 ustawy o samorządzie gminnym 
oraz z innymi przepisami ustawy 
o samorządzie gminnym i u.f.p. ( 
ustawa o fi nansach publicznych)?
(…) Jak zapis §36  2 statutu ma się 
do zapisu pkt 1 skoro zgodnie z 
pkt 1 Członkowie Związku za zo-
bowiązania wobec osób trzecich 
odpowiadają do wysokości sumy 
swoich udziałów, których jeszcze 
nie wpłacili, to dlaczego w punk-
cie 2, gdy są już byłymi członka-
mi Związku mają odpowiadać za 
wszystkie zobowiązania Związku 
powstałe do chwili wystąpienia 
lub wydalenia ze Związku? Punkt 
2 stanowi sprzeczność punktu 1 
oraz rozszerzenie bezpodstaw-
ne i bezprawne Związku wobec 
członków tj. gmin z chwilą wy-
stąpienia lub wydalenia. Gmina 
gospodarując środkami publicz-
nymi musi kierować się przede 
wszystkim zasadą celowości, 
racjonalności i gospodarności. 
Zapis pkt 2 według mnie naru-
sza te zasady ustawy o samorzą-
dzie gminnym, u.f.p. Związek 
nie może rościć sobie bezpod-

dzony majątek). Apel  Radnych, 
to nic innego jak wcielenie w 
życie pomysłów Krzysztofa Bu-
dzenia zawartych w skardze do 
Wojewody złożonej w lutym b.r. 
Krzysztof Budzeń wielokrotnie 
poruszał  kwestię 1% obiecane-
go przez pana Stańczyszyna na 
sesji w Gminie w poprzednim 
roku, kiedy przyjmowaliśmy 
Statut. Nadal płacimy  2% - 380 
tys. zł rocznie zamiast 1% - 190 
tys. zł. Drugą kwestią poruszoną 
w lutym w skardze do wojewody 
był majątek Związku. Statut nie 
regulował pozytywnych rozstrzy-
gnięć dla gmin obszarowo więk-
szych ani tego, co byłoby, gdyby 
gmina wystąpiła ze Związku.  
Zgodnie z zapisami Statutu gmi-
na z chwilą opuszczenia ZGZM 
straciłaby cały majątek, który 
do niego wniosła. Proponowana 
zmiana Statutu zapewniłaby gmi-
nie zwrot majątku po wystąpie-
niu z ZGZM.  Krzysztof Budzeń 
cieszy się, że realizowane są jego 
propozycje zmian. Zastanawia 
się jednak dlaczego zmarnowano 
tyle czasu (od lutego b.r.)? Dla-
czego dopiero Wojewoda był w 
stanie otworzyć umysły naszym 
radnym? Odsyłamy Państwa do 
jego artykułów zamieszczonych 
na stronie www.wolnychocia-
now.pl i www.wolnepolkowice.
pl. W uzasadnieniu swojej skar-
gi do Wojewody z dnia 4 lute-
go b.r. Krzysztof Budzeń pisał: 
„(…) W całym statucie nie ma 
zasad rozliczeń majątkowych. 
Powyższy statut nie spełnia wy-
mogów, które powinien określać 
statut w myśl art. 67 ust. 2 pkt 7 
ustawy o samorządzie gminnym. 
Skoro nie ma zasad rozliczeń 
majątkowych w statucie, to przy 
wyjściu ze związku gmina traci 
swój udział. Gmina kupuje ma-
jątek i traci do niego prawo. Czy 
Gmina, wydatkując własne środ-
ki i przekazując je do Związku 
jak np. 386 tys. na gospodarkę 
śmieciową, czy też wpłacane 2% 
dochodu za przynależność do 
Związku, czy też zaciąganie kre-
dytów i pożyczek na rzecz Związ-
ku na wspólne cele związku w 
zakresie gospodarki odpadami tj. 
6,5 mln zł. nie ma prawa do tej 
części środków fi nansowych w 
Związku jako do środków wła-
snych stanowiących jej udział w 
Związku? Czy przy występowa-
niu ze Związku nie powinno być 
to zwrócone Gminie? W statu-
cie nie ma też określenia zasad 
korzystania z majątku Związku. 
Kto zatem i na jakich zasadach 
może z niego korzystać? Związek 
przejął zadania gmin w zakresie 
gospodarki odpadami. Związek 
chce wydzierżawić mieszkańcom 
kubły na śmieci. Na jakiej pod-
stawie będą pobierać pieniądze 
za dzierżawę? I dlaczego te zyski 

stawnie prawa do przyjmowania 
korzyści majątkowej z powodu 
wystąpienia czy wydalenia ze 
Związku. Jest to sprzeczne z za-
łożeniami Związku gdyż realizuje 
on w myśl ustawy zadania gmin 
i jest organizacją non-profi t.”

Zgodnie z zapisami części IV Sta-
tutu pt. Zmiany w składzie i roz-
wiązanie Związku w § 41 mówi 
się, że wystąpienie członka ze 
Związku następuje na podstawie 
uchwały rady gminy, podjętej z 
zachowaniem trzymiesięcznego 
okresu wypowiedzenia, ze skut-
kiem na koniec roku kalendarzo-
wego. Zapis ten został zmieniony 
ostatnią zmianą statutu i jest ra-
żąco krzywdzący dla członków i 
jest sprzeczny z fi nansowaniem 
samorządu. Trzymiesięczny okres 
wypowiedzenia z zapisem „ze 
skutkiem na koniec roku kalenda-
rzowego” wskazuje wyraźnie, że 
członek występujący ze Związku 
nie opłaci 3 miesięcznej odpra-
wy na rzecz Związku, ale dokona 
opłaty do końca roku kalendarzo-
wego o którym wspomina § 43 
statutu - „Gmina występująca ze 
Związku ma obowiązek opłace-
nia udziałów członkowskich do 
końca roku kalendarzowego, w 
którym następuje wystąpienie”. 
„(…) jest to sprzeczne z intere-
sem gminy i jest rażącą krzyw-
dą dla członków Związku. Czy 
Związek nie uzurpuje sobie 
prawa do karania członków po-
przez taki zapis za wystąpienie 
lub wydalenie? A jak mają się 
do tego zapisu przepisy ustawy 
o samorządzie gminnym i u.f.p.?
Gmina wykluczona ze Związku 
ma obowiązek opłacenia udzia-
łów członkowskich do dnia wy-
kluczenia jej ze Związku. Na 
jakiej podstawie prawnej gmina 
musi uiścić taką należność do 
dnia wykluczenia jej ze Związku?
Taki zapis może być sprzecz-
ny z u.o.s.g i u.f.p, gdyż interes 
gmin jest nadrzędny od dzia-
łalności Związku, do którego 
został powołany w myśl usta-
wy. Nigdzie nie ma też zapisu, 
co Związek zrobi, gdy czło-
nek nie uiści takiej należności?
Gmina występująca lub wyklu-
czona ze Związku jest zobowią-
zana do pokrycia strat powstałych 
do dnia opuszczenia Związku. 
Czy ten zapis nie jest nielogicz-
ny i niespójny wobec § 41? Je-
żeli Gmina złożyła wniosek o 
rezygnację ze Związku z 3. mie-
sięcznym okresem wypowiedze-
nia ze skutkiem na koniec roku 
kalendarzowego, to dlaczego ma 
odpowiadać za błędy pozostałych 
członków związku aż do koń-
ca roku? Dla przykładu: gmina 
złoży wniosek o wystąpienie ze 
Zwiazku w styczniu z 3. okresem 
wypowiedzenia. Po upływie tego 

okresu gmina będzie odpowiadać 
za decyzje członków Związku do 
końca roku i jeszcze za to płaci. 
Czy to jest zgodne z obowiązu-
jącym prawem? Występującemu 
lub wykluczonemu członkowi 
nie przysługuje żądanie zwrotu 
wniesionych na rzecz Związku 
udziałów członkowskich. Sko-
ro gmina dysponując środkami 
publicznymi wpłaca do Związku 
swoje udziały, to czy przy wyj-
ściu ze Związku nie powinna 
otrzymać ich z powrotem gdyż 
stanowi to jej dochód? Czy zapis 
ten jest zgodny z obowiązującym 
prawem? Gmina, która wstępuje 
do Związku wpłaca udziały, do-
płaty, inne środki z kredytów i 
pożyczek  ze środków własnych 
stanowiących majątek gminy. 
Zgodnie z prawem Związek po-
winien działać na rzecz człon-
ków, a nie członkowie tj. gminy 
na rzecz Związku tracąc przy tym 
prawo do własnych środków fi -
nansowych. Mija się to z celem 
założenia Związku w myśl usta-
wy o samorządzie gminnym.” 
Apel Radncyh w formie uchwa-
ły proponuje zmiany w Statucie 
poprzez zmianę paragrafu 32 ust 
1. W uzasadnieniu do apelu czy-
tamy:  zapis ten jest niekorzystny 
dla gmin powierzchniowo więk-
szych w stosunku do uzyskiwa-
nych dochodów gminy. Zmiana 
ta pozwoli na racjonalne pokry-
wanie ewentualnej dopłaty, gdzie 
miernikiem winna być wysokość 
dochodów danej gminy a nie jej 
powierzchnia. Dodatkowo Sta-
tut ZGZM nie rozstrzyga kwestii 
majątku po wystąpieniu z ZGZM 
i zasadnym jest zmiana par. 43 
Statutu pozwalająca na racjonal-
nym unormowaniu prawnym.   
Jeśli Państwo odniosą się do  
wniosku/skargi do Wojewody z 
lutego br. złożonej przez Krzysz-
tofa Budzenia zamieszczone-
go na wolnym Chocianowie i w 
późniejszych artykułach, to zo-
baczycie Państwo, że skopiowa-
no jego pomysły. Czyżby nasz 
burmistrz i radni Jedności  obu-
dzili się z 3. letargu w gminie? A 
może chodzi jeszcze o coś zgoła 
innego? Radni nie kierowali się 
dobrem gminy i jej mieszkań-
ców ali tylko wykonywali pole-
cenia uchwalania uchwał króla, 
a co gorsze z zawiści głosowali 
przeciwko własnej gminie i prze-
ciwko mieszkańcom przyjmując 
Statut ZGZM  niezgodny z pra-
wem i działający na szkodę gmin. 

red.
 

* na podstawie tekstu pana 
Krzysztofa Kamila Budzeń

Z M I A N A  S T A T U T U  Z G Z M
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Ubolewam nad faktem, że coraz 
mniej ludzi interesuje się sesjami 
rady miasta Chocianów. Nawet 
sam burmistrz wolał schłodzić 
swoje ciało w Bałtyku, niż oso-
biście uczestniczyć w ważnych 
zmianach budżetowych. Ta se-
sja pokazała, że fi nanse nasze-
go miasta wyglądają tak, jak 
defi cytowy budżet Wincentego 
z Warszawy-czyli marnie. Oczy-
wiście na pierwszy rzut oka laik 
nie odkryje nic niepokojącego, 
bo i jak ? Rozpoczęto wielkie 
inwestycje jak dom socjalny 
czy remont ulic Szprotawska/
Piotrowska. Niemniej zapew-
niam, że sytuacja niepokoi, bo 
chyba każdy się ze mną zgodzi, 
że wypuszczanie kolejnych ob-
ligacji na pewno gminie Cho-
cianów nie wyjdzie na dobre.
Szkoda, że Pana Romana na sesji 
zabrakło. Szkoda, że zabrakło na 
niej mojego ulubieńca Roberta 
Harenzy, który prawdopodob-
nie jest tak zapracowany (strona 
miasta i Chok), że aż żal mi się 
go robi, gdy Pan radny Norbert, 
co sesja go beszta. Bez nich ta 
szopka nie jest już tak atrakcyjna.
Co prawda czasami zdarza-
ją się ciekawe osobowości na 
tej sali obrad i dlatego, a może 
przede wszystkim dla nich, 
uczestniczę jeszcze w tych wy-
reżyserowanych obradach, we-
dług mnie najgorszej rady w 
dziejach gminy Chocianów.
I tak nie sposób nie wspomnieć 
o Szlachcicu, czyli o radnym 
Osolińskim, który tak się szczyci 
swoim szlacheckim nazwiskiem, 
że aż mi wstyd, że nie składam 
mu pokłonów do samych stóp.. . 
A tak już bez drwiny, to faktycz-
nie jest arystokratą, ale w bru-
dzie politycznym, jakich wiele 
obecnie w Rzeczypospolitej. Jak 
mówią : nie można służyć dwóm 
panom, nawet tym politycznym. 
Radnemu Osolińskiemu  to jed-
nak nie przeszkadza. Daję sobie 
głowę ściąć, że gdybym nie daj 
Boże został burmistrzem, to i mi 
podcierałby tyłek alabastrowym 
papierem, byle tylko mieć z tego 
jakąś korzyść. Myślę, że za rok 
będzie musiał zainwestować o 
wiele więcej w swoją kampanię 
wyborczą. Ta kadencja jest trud-
na, inna i mniej bezosobowa niż 
wcześniejsze. Nikt pewnie jesz-
cze 2 lata temu nie przypuszczał 
w urzędzie, że przyjdzie mu się 
zmierzyć z transparentnością, 
którą uprawiał i nadal uprawia 
Bazyl. Czasami odczuwam dys-
komfort wzroków, które otulają 
mnie z namiętną nienawiścią, 
sądząc pewnie w głębi swoich 
dusz, że ten holokaust samorzą-
dowy urządziłem sobie dla zaba-
wy, a oni są jego „niewinnymi” 
ofi arami. Niestety, tak nie jest. 

mi. Niby banalne, ale gdy trze-
ba udzielić odpowiedzi, stresik 
powala i zwycięża. Co prawda 
nasza Pani od skarbca wybrnęła, 
ale niesmak i niedowierzanie po-
zostało. Punkt o wieloletniej pro-
gnozie fi nansowej miasta i gminy 
Chocianów nie wzbudził w na-
szych rajcach zainteresowania, 
dlatego szybciutko go przegło-
sowali. Następny był już jednak 
drzazgą w oku naszego Radnego 
Piotrowskiego. I słusznie, bo po-
ruszał kwestię kolejnych podwy-
żek wynagrodzeń. Tu nie mógł 
do odpowiedzi zostać przydzie-
lony nikt inny, jak tylko nasza 
strażniczka sezamu. Niestety, 
gdy padło cudowne hasło: seza-
mie otwórz się! Sezam zazgrzytał 
niewiedzą księgową. Szkoda, bo 
to być może są już jakieś objawy 
przemęczenia Pani Stanisławy. 
Nie powinno nas to dziwić. Gdy-
by nie jej kombinacje, podobne 
do tych na stokach alpejskich, to, 
kto wie, czy już dziś nasza gmina 
nie leżałaby na ortopedii. Zapew-
ne to kobieta perfekcyjnie przy-
stosowana do życia w fi nansach. 
To chyba cud, że burmistrz ma 
choć jednego tak kompetentnego 
pracownika, jak Pani Stanisława. 
Pan Norbert ani na chwilę nie 
stał się dżentelmenem w stosun-
ku do Pani Potocznej i zamęczał 
ją dalej pytaniami. Dzielna Pani 
skarbnik odpierała „natręta” jak 
tylko mogła, ale On okazał się 
zbyt bystry, aby go oczarować 
słowami NIEWIEDZY. Niestety 
i ja nie odnajduję słów tłumaczą-
cych Panią Stanisławę, ale służę 
radą: Otóż proszę zabierać na 
salę obrad swoją ZAstępczynię, 
bo jak mówią, co dwie głowy, 
to nie jedna. A Pani Zapotoczna 
to prawie jak Potoczna tylko , że 
jest ZA. Pozdrawiam Panią ZA.
Emisja obligacji po dzień dzisiej-
szy śni mi się po nocach. Przy-
puszczam, że nie są to ostatnie 
obligacje wypuszczane na rynek 
w tej kadencji. Jeżeli będzie ina-
czej, pozostanie nam się tylko z 
tego cieszyć. Co prawda kwota 
tej emisja akurat nie powala, ale 
ziarnko do ziarnka i Roman Ko-

Nie jestem również narzędziem 
w czyichś rękach, bo musicie 
państwo wiedzieć, że poskromić 
czy uwięzić Bazyla jest nad wy-
raz trudno. Kiedyś dowiedzia-
łem się, że tak naprawdę tylko 
szaleńcy są coś warci. I od tej 
właśnie pory idę wbrew tym, 
którzy uważają, że czynią słusz-
nie braciom moim mniejszym.
Niestety sesja ta była również 
okaleczona brakiem kompletu 
opozycji. Brak Pani Rolskiej i 
Pana Klity mówiła, że pochło-
nęły ich wakacje lub że  nie in-
teresują ich  letnie zmiany w 
budżecie miasta. Nie chcę oce-
niać opozycjonistów, bo na to 
przyjdzie jeszcze pora, niemniej 
trzeba pamiętać, gdy kota nie ma, 
samorządowe „myszy” harcują. 
Zaczynam zastanawiać się, czy 
patologia aktywna nie jest tym 
samym, co bierna w wykonaniu 
opozycji. Wiemy przecież, że tak 
naprawdę liczy się tylko władza 
a nie nasi bracia mniejsi. Do du-
etu opozycyjnego warto dolepić 
obecnego na sesji Krzysztofa 
Leszczyńskiego, który zaczął 
służalczo dziękować na sesji za 
„drogi” na Zaciszu. Zaklaskałem 
temu WIELKIEMU opozycyj-
nemu radnemu, który chyba nie 
rozumie, że jest to zadanie, któ-
re wódz musi wykonać a kolejne 
wypuszczenie obligacji to zapaść 
dla tego miasta i gminy. Panie 
Krzysztofi e tu modlitwy trzeba 
a nie pokłonów dziękczynnych 
dla Romana Kowalskiego. Zresz-
tą, doskonale znam aktywność 
tych opozycyjnych „sprawiedli-
wych”, którą pokazali w trakcie 
organizowania REFERENDUM. 
Myślę, że i ONI niosą na sobie 
brzemię bierności, hipokryzji i 
zależności. Zły nie jest tylko ten, 
który czyni zło, ale również ten, 
który biernie przechodzi obok.
Już w pierwszej tercji spotkania 
nasz najbardziej aktywny radny 
Piotrowski zagonił do pracy Pa-
nią Skarbnik, która zaskoczona 
jego pytaniem zaczęła swój sla-
lom pomiędzy pamięcią a jej bra-
kiem. Pan radny pytał o banalny 
podpis mecenasa pod uchwała-

walski przekroczy być może dys-
cyplinę budżetową. W tej części 
zwanej OBLIGACYJNĄ zabrał 
głos  radny Krzysztof, który opo-
wiedział nam nic niewnoszącą 
do tematu anegdotkę, że 3 lata 
temu wytykano (chyba Skibic-
kiemu) duże zadłużenie gminy 
a dzisiaj jest podobnie, czyli, że 
bez zadłużania się, ta gmina nie 
jest w stanie egzystować. Bra-
wo, Panie Leszczyński. To mię-
dzy innymi pan jest winien za 
ten stan rzeczy. Czy jako radny 
jest Pan od opowiadania głupo-
tek na sesji i odbierania diety? 
Może i Pan czeka, aby rządy  Ro-
mana Kowalskiego przeminęły 
z wiatrem, a wtedy po cichu, w 
glorii zaproponuje Pan naprawę 
tego, co zepsuł Kowalski. Ro-
man i jego Jedność psują wszyst-
ko teraz – a teraz Was nie ma!
Przepraszam za to, że się unio-
słem, ale nie można tylko kryty-
kować tych, co tworzą bezpośred-
nio patologię. Mam obowiązek 
wskazać też palcem na tych, któ-
rzy na tą patologię pozwalają. 
Bierność w czasie holokaustu jest 
holokaustem. Człowiek, który boi 
się przeciwstawić złu pierwszy 
powinien zasilić salony piekła.
Odejdźmy jednak od sacrum, 
bo wielu „prawdziwych” chrze-
ścijan może się na mnie obra-
zić a po co, gdy dziś potrzeba 
siły i wiary, aby modlitwą a 
przede wszystkim czynem wspo-
magać drogę reform naszego 
nowego papieża Franciszka.
O podziękowaniach dziękczyn-
nych Pana Leszczyńskiego i 
uchwały dotyczącej naszej mat-
ki TERESY z OPS nie będę się 
wypowiadał. Z zapisu dźwięko-
wego z komisji, na której była 
rozpatrywana skarga na Panią 
Małgorzatę Staszczak  można 
wyciągnąć jednoznaczne wnio-
ski: OPS zarządzany przez tą ko-
bietę nie jest wzorcową placów-
ką a tylko wylęgarnią patologii.
„Spowiedź” prezesa od wody i 
ścieków można uznać za kolejny 
zabawny występ podczas trwa-
jącej sesji. Nasz Prezes PWK 
tłumaczył swoją nieudolność se-

zonem urlopowym a fakt braku 
prac na II Amii WP zwalił na 
jedynego i to w dodatku chore-
go operatora (czegoś). Przyznać 
muszę, że Franciszek ten z białej 
KIA jest wg mnie showmanem 
pierwszej klasy. Nie dość, że do-
staje super dotacje dla PWK, z 
których nie potrafi  się rozliczyć, 
to jeszcze ściemnia nas, że bidu-
lek jest bezradny wobec tragedii 
chorobowej jego pracownika. 
Nie powinno nas to dziwić, bo 
gdy prezesunio ubiega się o po-
moc z urzędu dla „ swoich” in-
teresów tj. restauracja i hotel, to 
warto zastanowić się nad tym, 
jaki z niego manager? Dlaczego 
wciąż tolerujemy ten ewenement 
na stołku w PWK? Nie wiem…
Końcówka sesji była najlepsza. 
Robert promotor znów dostał 
biczem po plerach od Norberta 
Piotrowskiego. Nareszcie, ktoś 
oprócz mnie pokazuje tego fa-
ceta, w takich kolorach, w ja-
kich zdrowi powinni go widzieć. 
Promotor nie robi nic, co widać 
po miejskiej stronie. A jednak 
negatywne promowanie mu wy-
chodzi. Dziwi za to postawa pani 
dyrektor Kozołup , która tak się 
zagalopowała w tych DERBACH 
starych arabów, że kto wie, czy 
w nagrodę nie powinna dostać 
biletu do Emiratów Arabskich. 
Niestety moje pisanie o patolo-
gii nie jest w stanie zatrzymać 
tego nieuzasadnionego wypły-
wu kasy , która przeznaczona 
jest na promocję w naszym mie-
ście i kulturę a przejadana jest w 
CHOK beznamiętnie (pomimo, 
że słychać o namiętnościach pro-
motora).CHOK zamyka np. wiej-
skie świetlice, sugerując nam, 
że nie stać nas na ich prowadze-
nie. Powiem więcej nas -miasta 
nie stać na utrzymywanie cze-
goś takiego, jak obecny CHOK.
Gdybym miał oceniać tą sesję, 
musiałbym użyć niesmacznych 
epitetów a tego Bóg by mi nie 
wybaczył. Dodam tylko, że ostat-
nia nadzieja dla tego miasta, to 
Norbert Piotrowski, bez względu 
na to jak Go państwo oceniają. 
Bo uczciwości nie da się wyuczyć 
– uczciwość ma się w sobie.

Bazyl

B E Z  S A K R U M  N A  X X X V I  S E S J I  R M
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25.04.2013r. do Urzędu Miasta i 
Gminy trafi ła skarga na pracow-
nika CHOK-u pana Roberta Ha-
renzę w związku z nagrywaniem 
przez niego petentów CHOK. 
Sprawa nagrywania przez pana 
Roberta Harenzę osób załatwiają-
cych sprawy w CHOK była znana 
już dużo wcześniej zarówno pani 
Dyrektor CHOK, pani Sekretarz 
UMiG, jak i panu Burmistrzo-
wi - Romanowi Kowalskiemu. 
Kilkakrotnie zwracano się z tym 
problemem do w/w osób. Jednak-
że nie wiedzieć czemu, nie zajęto 
się to sprawą. Pismem z dnia 23 
maja 2013r. powiadomiono skar-
żącego o przedłużeniu terminu 
rozpatrzenia skargi do dnia 30 
czerwca 2013r. z powodu (i tu 
UWAGA) konieczności wszech-
stronnego wyjaśnienia okolicz-
ności sprawy. Komisja rewizyjna 
w składzie: radny Filipiak, radny 

Siwiec i radny Klita raczyła w 
końcu rozstrzygnąć tę kwestię. 
Posiedzenie spec komisji zwoła-
no na dzień 29 maja 2013r. Ko-
misja śledcza uznała (i tu UWA-
GA) po analizie przedłożonych 
dokumentów oraz wyjaśnień, że 
skarga jest bezzasadna, bowiem 
„Strona nie wskazała (…) jacy 
petenci i kiedy mieliby być na-
grywani (…)” a „(…) z wyjaśnień 
Dyrektora CHOK i pracowników 
wynika, iż petenci nie są nagry-
wani”.Nie trzeba Sherlocka Hol-
mesa, żeby rozwikłać tę zagadkę.
W wyjaśnieniach Dyrektora 
CHOK z dnia 08.05.2013r. (pi-
smo nr CHOK.AO.39.13) czyta-
my: „W Chocianowskim Ośrodku 
Kultury petenci nie są nagrywani. 
Pan Robert Harenza z obawy o 
swoje bezpieczeństwo (przed 
utratą pracy-przypis red.) na-
grywa Pana Sławomira.T. (…)”. 
Co więcej pracownicy (a raczej 
jedna pracownica) w notatce z 
dnia 25.04.2013r. napisała „mają 
mu one (jej dane osobowe -przy-
pis red.) posłużyć do powołania 
mnie na świadka w sprawie rze-
komego nagrywania go przez 
pracownika Chocianowskiego 
Ośrodka Kultury Roberta Haren-
zę.” Nie trzeba być detektywem, 
aby stwierdzić, że coś tu śmierdzi 
i tym razem nie są to śmieci…

Projekt „Dziś aktywność – jutro 
niezależność” miał być odpo-
wiedzią na sytuację problemową 
mieszkańców gminy Chocianów 
korzystających z pomocy OPS. 
Analiza przeprowadzona przez 
służby socjalne wykazała, że 
zagrożenie wykluczeniem spo-
łecznym dotyczy coraz większej 
liczby mieszkańców gminy i 
wywołane jest przede wszyst-
kim wysokim bezrobociem.
Z danych z 31.12.2011r. wyni-
ka, że na 12.995 mieszkańców 
gminy, aż 1.461 osób jest za-
rejestrowanych z Powiatowym 
Urzędzie Pracy. Dominującymi 
barierami uniemożliwiającymi 
wyjście z trudnej sytuacji są: ni-
skie wykształcenie lub całkowi-
ty jego brak, zdezaktualizowany 
lub całkowity brak kwalifi kacji 
zawodowych, brak umiejętności 
autoprezentacji i poruszania się 
po rynku pracy czy trudności w 
odnalezieniu się na rynku pracy. 
Dlatego też OPS Chocianów wy-
szedł z inicjatywą Projektu „Dziś 
aktywność – jutro niezależność” 
i w przezwyciężeniu trudnej sy-
tuacji materialnej zaproponował 
swoim podopiecznym różnorakie 
warsztaty, kursy. W Projekcie w 
2011r. wzięło udział 8 osób, w 
tym 6 kobiet i 2 mężczyzn. Oso-
by zakwalifi kowane do Projektu 
objęto kontraktami socjalnymi, w 
ramach których przeprowadzono 

Fakty przedstawiają się następu-
jąco:
Po pierwsze: Pani Dyrektor 
CHOK- Krystyna Kozołup na-
pisała w swoich wyjaśnieniach, 
że pan Sławomir był nagrywa-
ny przez Roberta Harenzę, na-
tomiast pracownica w notatce, 
że pan Sławomir rzekomo był 
przez Roberta Harenzę nagry-
wany. Oj pani Dziadyk...W do-
kumentach zebranych w sprawie 
nie ma informacji na temat we-
ryfi kacji rozbieżności pomiędzy 
wyjaśnieniami pani Dyrektor a 
pracownikiem CHOK. Nie ma 
protokołów z przesłuchania pra-
cowników obecnych przy zda-
rzeniu (w zdarzeniu poza panem 
Sławomirem i Robertem Harenzą 
uczestniczyły trzy osoby a nie 
dwie, jak wynika z notatki - wi-
docznie notatkę spreparowano po 
dniu zdarzenia,  już po odejściu 

z pracy pewnego młodzieńca, 
po 25 kwietnia 2013r.). Z notat-
ki pracowników wynika też, że 
była ona pisana przez jedną z 
pracownic a druga się podpisa-
ła, aby uwiarygodnić rzekomą 
prawdę autorki notatki. Nasuwa 
się pytanie: kłamie pani Dyrektor 
czy kłamią pracownicy CHOK? 
Między innymi w tym celu prze-
dłużono czas rozpatrzenia skargi 
- konieczność wszechstronnego 
wyjaśnienia okoliczności sprawy.
Po drugie: Pani Dyrektor w 
swoich wyjaśnieniach z dnia 
08.05.2013r. napisała: „W Cho-
cianowskim Ośrodku Kultury 
petenci nie są nagrywani”. W 
tym miejscu należałoby wyjaśnić 
Państwu kto to jest petent. Otóż 
Petent – według słownika języka 
polskiego – to osoba ubiegająca 
się o coś w sądzie, urzędzie itp. 
W dniu 25.04.2013r. pan Sławo-
mir T. składał wniosek o udziele-
nie informacji w ramach dostępu 
do informacji publicznej. Istnie-
je nauka o sposobach jasnego i 
ścisłego formułowania myśli, o 
regułach poprawnego rozumo-
wania i uzasadniania twierdzeń. 
Jest nią LOGIKA. Skoro petent, 
to osoba ubiegająca się o coś np. 
w urzędzie (czy też jednostce 
podległej UMiG – przypis red.), 
to osoba składająca wniosek o 

udzielenie informacji jest osobą 
ubiegającą się o coś, czyli jest 
PETENTEM. Logiczne myślenie 
nakazywałoby takie właśnie ro-
zumowanie. Jak widać, niektórzy 
mają z tym problem. Skoro zatem 
pan Sławomir składał wniosek, 
był petentem. Był też (jak twier-
dzi pani dyrektor CHOK) nagry-
wany przez Roberta Harenzę. 
Czyli: w Chocianowskim Ośrod-
ku Kultury petenci są nagrywa-
ni. Czy pani Dyrektor skłamała 
już w pierwszym zdaniu wyja-
śnień używając sformułowania, 
że „W Chocianowskim Ośrodku 
Kultury petenci nie są nagrywa-
ni”. Pani Dyrektor – Krystyna 
Kozołup zaprzecza sama sobie 
twierdząc jednocześnie, że pan 
Sławomir był nagrywany, ale 
petenci nie są nagrywani. Gdzie 
tu sens a gdzie logika? Przecież 
w celu wszechstronnego wy-
jaśnienia okoliczności sprawy 
wydłużono termin rozpatrzenia 
skargi.Po trzecie: Jeśli w zebra-
nych materiałach dotyczących 
przedmiotowej skargi jest pismo 
z dnia 08.05.2013r. adresowane 
przez Dyrektora CHOK, w któ-
rym jest napisane, że pan Robert 
Harenza nagrywał pana Sławo-
mira i jeśli podczas posiedzenia 
komisji rewizyjnej w dniu 29 
maja 2013r. pan Sławomir wy-
raźnie podkreślił, że chodzi o 
nagrywanie jego osoby w czasie 
ubiegania się w CHOK o udo-
stępnienie informacji w ramach 
ustawy o dostępie do informacji 
publicznej w dniu 25.04.2013r., 
to jak to możliwe, że w protoko-
le z posiedzenia komisji znalazł 
się następujący zapis „Strona 
nie wskazała (…) jacy petenci i 
kiedy mieliby być nagrywani”.
Po czwarte: Jak to możliwe, że 
komisja rewizyjna uznała, że z 
„wyjaśnień Dyrektora CHOK i 
pracowników wynika, iż petenci 
nie są nagrywani” skoro pani Dy-
rektor w swoich wyjaśnieniach 
podała informację następującej 
treści: „Pan Robert Harenza z 
obawy o swoje bezpieczeństwo 
nagrywa Pana Sławomira.T. 
(…)”. Kim jest petent patrz pkt 2.

Na mieście powiadają, że i tak 
żadna skarga składana na lu-
dzi burmistrza nie będzie roz-
patrzona pozytywnie. Pewnie 
dlatego, że jak wieść gminna 
niesie, Robert Harenza trzy-
ma wszystkich na smyczy.

p.s. Drodzy Radni! Można 
udawać, że nic złego się nie 
dzieje. To jednak nie zmie-
nia faktu, że dzieje się źle.

Redakcja

aktywizację zawodową, społecz-
ną i edukacyjną. Podopieczni 
otrzymali również pomoc fi nan-
sową w postaci zasiłków. Poza 
kontrowersyjnymi kursami fl ory-
stycznymi nie byłoby nic dziwne-
go w samym Projekcie, gdyby nie 
wysokość kosztów obsługi Pro-
jektu przez samych pracowników 
OPS Chocianów.Ogólny koszt 
projektu wyniósł 120.000,00zł, z 
czego 107.400,00 stanowiło dofi -
nansowanie, a 12.600,00zł (zasił-
ki celowe) – wkład własny OPS. 
Z budżetu Projektu dowiedzieli-
śmy się, że realizacja kontraktów 
(szkolenia, warsztaty, itp.) to – 
42.240,00zł (5.280,00zł/osobę), 
natomiast wynagrodzenia pra-
cowników OPS obsługujących, 
nadzorujących, kontrolujących 
i rozliczających Projekt wynio-
sły - 60.825,51zł (7.603.19zł/os). 
Pracownicy OPS dorabiają się na 
Projektach przeznaczonych dla 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Sama pani kierow-
nik Małgorzata Staszczak m.in. 
za promocję Projektu wzięła 
ponad 8tys.zł. Za pieniądze po-
zyskane ze źródeł zewnętrznych 
Ośrodek Pomocy mógłby pomóc 
znacznie większej liczbie osób 
bezrobotnych, ale pani Małgorza-
ta wyszła z założenia, że i na tym 
można zarobić. W Sprawozdaniu 
z OPS za 2012r. nie podano infor-
macji o tym, czy któryś z uczest-
ników podjął pracę w efekcie 
zrealizowanego projektu. Gratu-
lujemy inicjatywy i życzymy Pani 
kierownik dalszych sukcesów.

 
Krzysztof Kamil Budzeń

CO SIĘ DZIEJE W CHOK-U?
„DZIŚ  AKTYWNOŚĆ - 

JUTRO NIEZALEŻNOŚĆ”

JUŻ W NASTĘPNEJ
GAZECIE:

1. Oświadczenia majątkowe:
Burmistrza Romana Kowal-
skiego, Prezesa PWK Sp. z o.o. 
- Franciszka Bereżańskiego, 
wybranych Radnych Rady Miej-
skiej w Chocianowie, wybranych 
Dyrektorów i Kierowników 
Jednostek samorządowych (w 
szczególności oświadczenia ma-
jątkowe  pani Barbary Schmidt - 
Manager Szkoły Podstawowej w 
Chocianowie oraz pani Alicji Ja-
szowskiej - Dyrektor Przedszko-
la Miejskiego w Chocianowie).
Przyjrzymy się temu czy Radni 
Rady Miejskiej w Chocianowie 
dorabiają się na gminie (m.in. 
G. Kindra, R. Bartosz, L. Fili-
piak, H. Osoliński, M. Sambor). 
2. Historia skargi na kierow-
nika OPS w Chocianowie - 
panią Małgorzatę Staszczak.
3. Historia tajemniczych umów 
dzierżawy-Brunów......
.......i wiele innych ciekawych te-
matów.

red.

Sławomir Tomczak - autor III już 
tomiku wierszy zaprasza na wie-
czorek poetycki, który odbędzie 
się  w dniu 14.12.2013r. o go-
dzinie 18.00 w Bauckim Ośrod-
ku Kultury RONDO w Łodzi.
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W 2014 roku czekają nas same 
fajerwerki i kolejny wybór na 
tron w królestwie naszej gminy. 
Osobiście nie mogę doczekać się 
tego terminu, być może dlatego, 
że właśnie w tym okresie za-
mierzam zrzucić swoją nadwagę 
fi zyczną i ciężki wór patologii 
naszych rządzących (chyba naj-
bardziej specjalisty z CHOK-u). 
Jednocześnie wierzę, że nad-
chodzący rok wyborczy będzie 
dla naszych mieszkańców ro-
kiem początku odnowy, a przede 
wszystkim pozbycia się raz na 
zawsze zła, które u nas funkcjo-
nuje pod różnymi postaciami.
Na sytuację w naszej gminie ma 
również wpływ to, co dzieje się 
w naszym kraju . Nie jesteśmy 
przecież odizolowanym regio-
nem i dlatego warto bacznie 
przyglądać się krajowej polityce. 
Tylko my wyborcy - obywatele 
możemy zmienić ten zły, sko-
rumpowany, patologiczny kieru-
nek naszego kraju. Powinniśmy 
zacząć od lokalnych struktur, 
które w mniejszym lub większym 
stopniu wpływają potem na cały 
nasz kraj. Dziś w Chocianowie 
patologia przerosła samą siebie. 
Gmina okradana jest na skalę 
przemysłową (przykład: pomoc 
fi nansowa z UMiG dla restauracji 
Słoneczna Franciszka Bereżań-
skiego) i tylko nieliczni jak Wol-
na Grupa z Chocianowa, potrafi  
pomimo upokorzeń walczyć z 
tym smrodem, brudem, rekulty-
wując ziemię nie dla indywidu-
alnych potrzeb, a tylko dla przy-
szłości naszych dzieci i wnuków.
Wciąż powtarzam, że za czas w 
którym żyjemy jesteśmy odpo-
wiedzialni. To nas za jakieś 20 lat 
będzie rozliczała historia, a może 
bardziej „stan bycia” naszych po-
tomków. Dlaczego właśnie dziś 
nie boimy się tej oceny? Jesteśmy 
egoistami, którzy unikają zbioro-
wej odpowiedzialności. Pamiętaj-
my, że możemy tak postępować 
jedynie do chwili, w której nas 
samych nie spotka nieszczęście. 
W przyszłym roku będą musie-
li Państwo zdać egzamin z tych 
ostatnich lat, w których próbowa-
liśmy Państwu pokazać jak funk-
cjonuje samorząd i ludzie, którzy 
decydują o naszych losach i pie-
niądzach budżetowych. W przy-
szłym roku jak Bóg da (a może 
wcześniej) zbierzemy plony, któ-
re przez cały ten okres w was za-
siewaliśmy. Myślę, że będzie to 
nie tylko nasze dzieło, ponieważ 
zdaję sobie sprawę, że bez Boga, 
żadne ziarnko prawdy nie spadło-
by na tą chocianowską ziemię.
Myślałem, jeszcze długo przed 
pierwszym „rykiem” Przewod-
niczącego, że sesja absolutoryj-
na przyciągnie wielu widzów 
… Niestety rozczarowanie moje 
faktem pustych trybun na sta-

dionie Romana Kowalskiego 
było ogromne. Jedyny plus tego 
wszystkiego, to to że podstarzały 
konferansjer Sambor nie prowa-
dził tego meczu do jednej bramki.
Słyszę często, że nie ilość a ja-
koś się liczy. Może i coś w tym 
jest, ale gdy jakością ma być 
postać Roberta Harenzy, to pro-
szę o przyznanie mi ISO 2013.
Na tak ważną sesję spóźniło się 
dwóch radnych: pan Siwiec, fe-
nomen Komisji Rewizyjnej i 
strażak ze wsi Szklary Dolne 
radny Kisielewicz, któremu na 
koniec kariery politycznej sam 
Roman Kowalski zafundował 
„nową” remizę strażacką. Nie-
stety żółtej kartki ci panowie nie 
dostali, bo sędzia wywodzi się z 
„jedności” więc inaczej być nie 
mogło. Przewodniczącemu udało 
się otworzyć sesję i poinformo-
wać obecnych, że burmistrz (ten 
podwładny fi lozofi i promotora) 
wycofuje nagle z porządku ob-
rad punkt , który jeszcze przed 
sesją wywołał duże kontrower-
sje. Tym samym nasz decydent 
znów uchronił się przed kpiną 
mojego pióra. Wycofanie tego 
punktu bardzo zdenerwowało 
naszego (mieszkańców) radnego 
Piotrowskiego, który zapytał o 
powód. W tej samej chwili wnio-
skodawca (Roman Kowalski) 
otoczony kobietami wyrzekł ner-
wowo znane już wszystkim zda-
nie: Nie będę niczego uzasadniał!
Bartosz stanął w obronie swo-
jego Pana, jak dzielny sancho 
pansa z powieści o tym, który 
walczył z wiatrakami. Z tego, 
co pamiętam pan Kowalski 
również ma jeden wiatrak na 
swojej wiosce w Chocianowcu.
Dalej było jeszcze ciekawiej, bo 
arogancki Przewodniczący roz-
począł słowną bitwę z opozy-
cjonistą radnym Leszczyńskim, 
któremu nie wiadomo z jakiej 
przyczyny kazał trzymać rączki 
przy sobie. Muszą Państwo wie-
dzieć, że obu panów dzieli na sali 
obrad duża odległość (intelektu-
alna również) i nijak nie mógł-
by pan Leszczyński np. walnąć 
kogoś w łeb, więc nie wiadomo 
dlaczego pracownik Aqua tak 
się zbulwersował!?  Tego nieste-
ty się nie dowiemy, bo jak po-
twierdzi pani radna- pielęgniar-
ka dokumentacja lekarska (nie 
we wszystkich przypadkach: np. 
moim) jest chroniona prawem. A 
szkoda bo bym se wysłał do Wa-
tykanu takie papierki pana Rysia. 
Ciekawe czy skazano by mnie 
za to na lochy? Zostawmy jed-
nak na boku konfl ikty radnych, 
bo to z pewnością nie jest miłość 
chrześcijańska, a my nie promu-
jemy zła w tej czy innej postaci.
W między czasie na salę obrad 
wkroczyła spóźniona Pani Hor-
batowska, która podobnie jak 

i druga radczyni UMiG Pani 
Bączkowska są ostatnio bardzo 
zapracowane. Pani Horbatowska 
wytłumaczyła się koniecznością 
służenia staroście Myrdzie na 
radzie powiatu w Lubinie. Z po-
wyższego wynika, że Lubin i pan 
Myrda są ważniejsi niż Chocia-
nów i Roman Kowalski. Wspo-
mniane wyżej kobiety są prawie 
wszędzie i za wszystko koszą 
niezłą kasę. Ostatnio w sądzie 
pani Bączkowska powiedziała, 
że: „trzeba było się uczyć aby… 
„ Aby co? Nie zamierzam zdoby-
tej wiedzy wykorzystywać do…
Sprawozdanie fi nansowe z wy-
konania budżetu za rok 2012 
było kolejnym kontrowersyjnym 
punktem sesji. Już na samym 
początku pan Leszczyński zako-
munikował w imieniu swojego 
klubu, że nie będą głosowali za 
tą uchwałą, bo nie wiadomo co 
się stało z kwotą ok. 300 000 zł 
przekazaną do PWK. Burmistrz 
kolejny raz się zbulwersował 
i odpowiedział panu radne-
mu Krzysztofowi, że dostanie 
wszystko na piśmie. Szkoda, bo 
opinia publiczna chciałaby po-
znać co w trawie (budżetowej) 

piszczy. Najzabawniejszy oka-
zał się jednak zdołowany gór-
nik z przodka, który stwierdził, 
że takie dyskusje powinny być 
przeprowadzane na komisjach a 
na sesji tylko punkt po punkcie 
powinny odbywać się głosowa-
nia… Błazenada tego radnego 
zawsze doprowadza mnie do łez 
rozpaczy i myślę sobie: dlacze-
go mój Boże pokarałeś nas taki-
mi ludźmi, którzy nawet statutu 
nie czytają. Niestety z Bogiem 
się nie dyskutuje i trzeba dziel-
nie znosić pana radnego jeszcze 
co najmniej przez 1,5 roku. Uff.
Pan Norbert pechowo zajmujący 
miejsce na sesji obok górnika, 
odpowiedział mu zachowując 
spokój: - Próbowałem zadawać 
pytania na komisji, ale mi to unie-
możliwiono, więc pytam teraz!
Radny Filipiak nie pozostał 
dłużny i stwierdził, że każdy z 
nas (radny) dostaje materiały na 
sesję i to powinno wystarczyć.

Tak już prywatnie dodam tylko, 
że chyba tylko nieliczni, jak pan 
Norbert, Leszczyński, Rolska i 
Klita czytają materiały sesyjne 
od deski do deski i stąd ich py-
tania. Jeśli ktoś nie czyta ma-
teriałów trudno aby o coś pytał.
W tą wymianę zdań wtrącił się 
radny Leszczyński, ośmiesza-
jąc aktora Burmistrza stwier-
dzeniem , że nie znany mu jest 
punkt statutu zabraniający rad-
nemu zadawanie pytań na sesji.
Wielki (z racji wzrostu) prze-
wodniczący Rady w pewnym 
momencie zamruczał pod nosem, 
jakby coś sobie uświadomił w 
swojej główce. Wstrzymał się od 
wypowiedzi na głos zdając so-
bie chyba sprawę z tego, że nie 
do końca rozumie o co chodzi.
Pan Norbert zapytał jeszcze o ja-
kąś dotację a w momencie, gdy 
usłyszał wyczerpującą odpo-
wiedź z ust uroczej Pani skarbnik, 
zrezygnował z zadawania kolej-
nych pytań. Wreszcie nadeszła 
wielka chwila. Oto nasza radna 
pielęgniarka, podwładna pana 
Kwaśniewskiego (nie mylić z tym 
od realnego socjalizmu) Grażyna 
Kindra niemalże śpiewająco od-
czytała nam opinię RIO. Suchość 
materiału sprawiła, że nudziłem 
się jak mops. Zniosłem to jed-
nak bardzo dzielnie aż do chwili 
gdy opinię absolutoryjną zaczął 
czytać radny Siwiec. Boże, po-
myślałem, większego idiotyzmu 
to ja w życiu nie słyszałem. Dla 
zobrazowania wykonania bu-
dżetu posłużę się usłyszanymi 
stwierdzeniami: celowość, rze-
telność, gospodarność, budżet 
wykonany bardzo dobrze. Panie 
Siwiec kto panu to pisał? Czyż-
by sam Roman Kowalski? Gdy 
radny z Brunowa odczytywał 
kolejne zdania, na twarzy górni-
ka z przodka co rusz pojawiał się 
uśmiech. Na dźwięk wypowiada-
nych przez radnego Siwca słów 
śmiał się – jak ten przysłowiowy 
głupiec do sera. Po co tu jestem? 
Zapewne takie pytanie zadawał 
sobie w myślach radny Filipiak.
Na sesjach u Romana Kowal-
skiego nigdy nie jest nudno.

 
Radnemu Siwcowi czytanie nie-
ustannie przerywał dzwonek te-
lefonu, co radny Filipiak skwito-
wał: - to chyba wróżka dzwoniła!
W tym samym czasie na salę 
obrad powrócił prezes PWK, 
ten uroczy pan od wody i po-
dał Jurkowi Staszczakowi zwi-
niętą (tajną) kartkę, którą ten 
zaniósł do pani sekretarz Regi-
ny, a którą ta z uśmiechem na 
buźce przekazała radnej Graży-
nie Kindrze. Pan Siwiec czytał 
dalej .. Chłop tak się zmęczył, 
że myślami zapragnął pew-
nie wcześniejszej emerytury.
Następną opinię RIO, tym razem 

dotyczącą absolutorium znów, o 
zgrozo, czytała radna Grażyna.
Jakoś było.Uff….Kolejny punkt 
obrad musiał wzbudzić nasze 
emocje, ponieważ dotyczył ab-
solutorium dla burmistrza. Radna 
Rolska z sarkazmem wyraziła się 
o opinii i ocenie RIO. Zauważyła 
również, że tak naprawdę roz-
dysponowanie środków było i 
jest nadal dość dyskusyjne. Więc 
my - klub nie damy burmistrzowi 
absolutorium. Swoje zdanie wy-
raził również pan radny Norbert. 
Zauważył, że i owszem budżet, 
jego wykonanie według RIO jest 
ok, ale należałoby się przyjrzeć 
planowi wydatków. Wszędzie 
zero! Co w takim razie burmistrz 
zrobił z zaplanowanymi inwe-
stycjami? Jak można pozytyw-
nie odnieść się do opinii RIO, 
gdy wszędzie jest bezwzględ-
ne zero! Nadmienił, że masa 
zadań nie została wykonana.
Swoje pochwalne zdanie wobec 
burmistrza wyraziła radna z wio-
ski Trzebnice - pani Skawińska. 
Ta sama radna, która jak dono-
szą mieszkańcy jej wsi, wypasa 
swoje byczki na terenie rekre-
acyjno-sportowym za remizą. Ta 
sama radna, jak mówią ludzie, 
„lata” po wiosce Trzebnice i wy-
chwala Roberta promotora, który 
znów (nie) stosownie zabawiał 
się, tym razem podczas otwar-
cia WOK Trzebnice. Choć wodę 
wylewano tam wiadrami, co nie-
którym wciąż było mało. Głosy 
dochodzące ze wsi Trzebnice 
są niemalże krzykiem rozczaro-
wania działalnością pani radnej 
Skawińskiej. Były nawet pomy-
sły jej odwołania, ale niestety 
spaliły na panewce. Konfl ikt w 
Trzebnicach pogłębia się z dnia 
na dzień. Radna Zofi a miała być 
starościną tegorocznych dożynek 
w Trzebnicach.Propozycja  bur-
mistrza nie spotkała się jednak z 
aprobatą oponentów pani Zofi i i 
wstrzymali oni swoją pomoc przy 
organizacji tego święta plonów. 
Słusznie! Niech sobie obrotna 
radna radzi sama! I tym sposobem 
dożynki odbyły się w Brunowie. 

Radna „super Zosia - samosia” 
nie miała zastrzeżeń, co do in-
westycji pana burmistrza (a były 
jakieś?). Uświadomiła nam, że 
każda duża inwestycja musi za-
mknąć drogę innym mniejszym. 
Za absolutorium głosowały tyl-
ko „indywidua” z Jedności. Po 
tym rozpisanym w scenariuszu 
głosowaniu nastąpiła ceremonia 
wręczenia kwiatów. Czy Roman 
Kowalski sam sobie je ufundo-
wał czy może grupa „Jedność” 
złożyła się na nie po złotówce? 
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Swoje dziękczynne expose „premier” 
Chocianowa rozpoczął od krytyki tych, 
którzy byli przeciw. Chyba chodziło 
o mnie… Stwierdził, że nie rozumieją 
oni, jak trudno jest rządzić (np. z Haren-
zą…) i że nawet gdyby postawił Pałac 
Kultury w Chocianowie, to i tak Ba-
zylowi byłoby mało. Swoją wypowie-
dzią uratował mnie pan Leszczyński:
- Takie jest prawo demokracji, a nam 
nie trzeba budować Pałacu Kultury, bo 
i w Warszawie jest on już przeżytkiem.  
Wypowiedź Romana Kowalskiego 
tym razem zostawię bez komentarza, 
bo za mały jestem na jego wielkość.
Tak oto kolejny trudny rok panowa-
nia za burmistrzem. A przed nim tylko 
to, co najtrudniejsze – wybory 2014.
Idąc dalej. Ciekawą sprawą okazało się 
sprawozdanie fi nansowe CHOK. Przy-
znać muszę, że osobiście je studiowa-
łem i podobnie jak Pan Piotrowski, za-
stanawiałem się nad tym do czego jest 
nam potrzebny CHOK, który zatrudnia 
4 osoby i nie tworzy kultury w naszym 
mieście. Nie można uznać przecież za-
chowania abstynenta CHOK za KUL-
TURĘ.. Pan Norbert aż zacierał ręce. 
W ciągu tygodnia CHOK organizuje 4 
godziny (odpłatnych) zajęć dla naszych 
dzieci. Krystyna- dyrektorka przyznała, 
że CHOK pobiera opłaty. Odpowiedzi 
udzieliła na siedząco i dopiero po gło-
śnym zwróceniu jej uwagi przez pana 
Krzysztofa Budzenia wstała  i tym sa-
mym okazała kulturę wobec pytającego. 
W tym samym czasie wielki Harenza 
odwrócił się w stronę pana Krzysztofa i 
rzucił w jego kierunku swój nienawistny 
wzrok. 4 etaty,  na  które wydaje nasze 
miasto aż 400 000 zł, to lekka przesada. 
Bazyl wie, że promocja (Robert), to dro-
ga sprawa… Szkoda tylko, że zamykane 
są wiejskie WOK-i a CHOK nie koja-
rzy się nam z kulturą tylko z arogancją, 
chamstwem i kłamstwem. Po co zatrud-
niać dyrektora, księgową (siostra Goj-
dzia) i kadrową? Czy nie wystarczyłby 
nam sam Robert Harenza? Może wresz-
cie zacząłby pracować na miarę swoich 
możliwości, a tak być może nie może 
się skupić wśród tylu kobiet. Bidulek.
Pani Krystyna oświadczyła, że CHOK 
nie nagrywa swoich petentów (bo jaki 
tam z Bazyla petent?). Za dyrektorską 
pensję, też pewnie bym kłamał, aby chro-
nić tyłek swojego „Pana”. Jednak pie-
niądze to nie wszystko! Pan Leszczyński 
też tańczy i nawet za to płaci, więc jest 
miło i przyjemnie. Pana Radnego akurat 
na to stać. Jednak są tacy, których nie 
stać nawet na chleb. Niemniej Pana rad-
nego Krzysztofa również zainteresowa-
ły wydatki Krystyny Kozołup. Opozycja 
zawsze próbuje sponiewierać na sesjach 
Romana Kowalskiego i tym razem rad-
ny Leszczyński dał kuksańca burmi-
strzowi. Ten zaczął tłumaczyć radnemu, 
że Pani dyrektor nie musi być przygo-
towana ad hoc do wyjaśnień, więc pan 
Krzysztof dostanie wszystko na piśmie i 
już. Niestety pan Leszczyński oznajmił, 
że nie chce odpowiedzi na piśmie tylko 
prosi, aby pani Krystyna Kozołup przy-
gotowała się na najbliższą sesję. No tego 

już nie mógł znieść król i powiedział:
- To ja wydaję polecenia dyrektorom 
jednostek. Dostanie to pan na piśmie!
Ta odpowiedź zirytowała mnie ogromnie. 
Pan burmistrz zachował się jak rozdraż-
niony byk na corridzie. No cóż, chyba jed-
nak wie w co gra, a gadać to sobie może –
bo my wiemy swoje! Harenza to „król”…
Gdy zaczęto poruszać wieloletnią pro-
gnozę fi nansową budżetu gminy Chocia-
nów jak fi lip z konopi wyrwał się radny 
Leszek i zażądał zamknięcia dyskusji 
(komedii cd). Budżet miasta to poważna 
sprawa i nie powinien jej tak bagateli-
zować ten pogromca miedzi. Dobrze, 
że na sali obrad zawsze obecna jest pani 
Potoczna, która dowodzi fi nansami tego 
tonącego statku. Nieliczni z grupy opo-
zycyjnej uważają nawet, że to wina pani 
Skarbnik, która wbrew logice ratuje to, co 
i tak pójdzie wkrótce na dno. Czy odpo-
wiedzialność w 2014 spocznie na jej ra-
mionach? Po przeprowadzeniu dogłębnej 
analizy ocenimy. Już dziś widzę jednak, 
że podążamy drogą kredytów a to może 
nas drogo kosztować. Podziwiam panią 
Skarbnik za cierpliwość. Ja już się spoci-
łem. W takich bagiennych, chorych wa-
runkach nawet algebra pomyliłaby mi się 
z geometrią...uff,uff… Nie każdy jednak 
ma taki talent i doświadczenie zdobyte 
jeszcze za czasów Franciszka Skibickie-
go. Myślę, że gdyby nie jej fachowość, 
już dawno powódź zalałaby nas brudną 
wodą. A tak arkę będziemy budować już 
w październiku 2014r. – ale Romana Ko-
walskiego i innych na nią nie zaprosimy.
Najbardziej podobały mi się punkty obrad 
dotyczące złożonych przeze mnie skarg. 
Pierwsza dotyczyła bezczelnego nagry-
wania mnie - petenta na telefon komór-
kowy przez Roberta Harenzę w CHOK. 
Oczywiście skarga została uznana za 
bezzasadną, bo w CHOK-u nie nagrywa 
się petentów. Na komisje w tej sprawie 
nie raczyła przywlec swojego zadka Pani 
dyrektor CHOK. Mało tego sama ko-
misja, w skład której wchodzi Leszek i 
Stanisław jest kpiną z demokracji i pra-
worządności. Obaj panowie nie mogli 
być w tej sprawie obiektywni, ponieważ 
są mi z gburowatej natury nieprzychylni, 
a dodatkowo żona pana Leszka pracuje 
w przedszkolu a to mówi wiele. Szko-
da również, że na sesji nie dostałem od 
wielkiej rady prawa głosu, bo miałem 
przygotowany na tą okazję świetny mo-
nolog, kąśliwy oczywiście i skierowany 
bezpośrednio do promotora, który ele-
gancki i trzeźwy zaszczycił nas na tej se-
sji swoją personą. Widać demokracja w 
znaczeniu naszych radnych z klubu „Jed-
ność”, to nic innego jak lokalny totalita-
ryzm sterowany przez Oligarchę. Ktoś 
powinien wreszcie posprzątać w naszym 
mieście, bo śmierdzi w nim a lato w pełni 
i szkoda byłoby podzielić los Neapolu . 
Pan Emilian sam sobie z tym nie poradzi.
Harenza (niby pan), znów uniknął kary 
a kłamstwo znów zatriumfowało. Zo-
stawmy jednak utopię Romana Kowal-
skiego - czyli Roberta od promocji , bo 
szkoda na to mojego cennego czasu.
Jeśli chodzi o mój wniosek o wygaszenie 
mandatu radnemu Marianowi Samboro-

wi, sprawa była prosta. Gościu pobiera 
kasę z CHOK-u a jest Przewodniczącym 
Komisji Kultury, Sportu i….. jako radny 
sprawuje bezpośrednią kontrolę nad tą 
jednostką. Trudno w takim stanie rzeczy 
być obiektywnym wobec jednostki, od 
której poniekąd jest się zależnym. O tym, 
że jego synowe (w tym jedna zatrudnio-
na po objęciu władzy przez Romana 
Kowalskiego) pracują w jednostkach 
samorządowych też warto wspomnieć. 
Dodam tylko tak od siebie, że facet ma 
talent i ciekawie wypowiada się o pol-
skim prawie i obyczajowości innych, 
gdy sam i to jako radny jest okręgówką z 
ulicy. Wstyd, że tacy ludzie jak pan Sam-
bor wybierani są do rad gmin i stanowią 
o losach mieszkańców. Tak naprawdę 
Radni w radach są tylko po to, aby do-
robić sobie albo upchać swoją rodzinkę 
lub znajomych na samorządowe stołki. 
Zadałem sobie ostatnio pytanie: co takie-
go osiągnął w swoim życiu ten wodzirej 
jarmarczno-piknikowy? Odpowiedź była 
prosta –NIC! Nawet jako radny niewiele 
miał do powiedzenia a li tylko posłusz-
nie, zgodnie z wolą swojego guru Roma-
na Kowalskiego, głosować nad uchwała-
mi. Jego monotonne, nudne, nie na temat 
wypowiedzi sesyjne, to teatr jednego 
aktora, nic nie wnoszący do uchwał itp. 
Co takiego zatem osiągnął Marian? Chy-
ba tylko to ,że przed jego blokiem stanął 
rozbabrany budynek domu socjalnego, 
który zafundował swoim współmiesz-
kańcom za pozytywne rozpatrzenie jego 
potrzeb przez UMiG. Takich ludzi po-
winno wysyłać się na biegun, aby tam ko-
mentowali życie polityczne eskimosów.
Zło nadal triumfuje na tej ziemi, a 
życie polityczne tego miasta, to jed-
no wielkie bagno. Walka z takim po-
tworem jest trudna, ale w imię do-
bra zawsze warto nastawiać kark.
Zostałem z sesji wyproszony przez fe-
nomena ostatniego zjazdu delegatów 
ZGZM. Zresztą i tak po tym wszystkim, 
co usłyszałem nie mogłem dłużej na nich 
patrzeć. Stronniczość i podległość spra-
wia , że nie mam do tej rady szacunku i 
wolę czasami pobyć sam ze sobą niż pa-
trzeć tym bezczelnym sługusom w oczy.
Końcówka sesji była ciekawa .Dowie-
działem się, że znów zawsze „uczciwy” 
zawsze „trzeźwy” i nigdy nie nagrywa-
jący petentów Robert Harenza dostał 
sierpowym od radnego Piotrowskiego. 
Pan radny Norbert wspomniał o pozwie 
na Paula - Roberta Harenzę, który po-
zwala sobie obrażać Pana Radnego na 
forum vcity.pl. Przypomniał pozostałym 
radnym zwolnienie Pana Tomczaka za 
rzekome obrażanie radnych w trakcie 
zatrudnienia w CHOK. Harenza obraża. 
Nadal trwa i mąci i rządzi. Polskie prawo 
jak widać nie dotyczy Roberta Harenzy.
Roman Kowalski kolejny raz dostał ab-
solutorium. Szkoda, że nie stało się tak 
jak z Pępkowskim w Przemkowie – ale 
w Przemkowie mają mądrych radnych 
a my o takich możemy tylko pomarzyć.

Bazyl

Dlaczego wciąż siedzimy cicho? Nastro-
je większości obywateli Polski są złe, a 
obiektywna sytuacja naszego społeczeń-
stwa jest jeszcze gorsza niż przedsta-
wiają to sondaże . Dlaczego nasz naród 
nie dąży do prawdy, do buntu przeciw 
systemowi, który nas wyniszcza…?
Już nie wychodzimy jak za czasów ko-
muny na ulicę, nie strajkujemy, bo w 
sprytny sposób elita rządząca od 1989 
roku ograniczyła nam tą możliwość 
utrudniając nam próby zorganizowania 
jakichkolwiek protestów wobec np. wy-
zyskowi podatkowemu czy korporacji 
wydajających z nas ostatnie krople pol-
skiej krwi. W ankietach staramy się oce-
niać naszą sytuację materialną na wyrost 
tak, jakbyśmy wstydzili się przyznać do 
biedy. Nie dziwi mnie to, bo w zbioro-
wej wyobraźni naszego społeczeństwa 
bieda i niedostatek równa się człowiek: 
leń, niezguła, pijak, dzieciorób, cwaniak 
żerujący na systemie (nota bene chorym) 
pomocy społecznej, roszczeniowiec po-
zbawiony ambicji i nie przedsiębiorczy.
W dzisiejszej postkomunistycznej Pol-
sce przyznanie się do ubóstwa oznacza 
zgodę na potępienie w oczach otocze-
nia. Ten znikomy, jak twierdzą naukow-
cy, procent społeczeństwa biedoty jest 
marginesem tego pięknego świata-
-Polski stworzonego na potrzeby niby 
niezależnego wolnego rynku i demo-
kracji po Okrągłym Stole z 1989 roku.
Wszyscy chcemy żyć na wysokim euro-
pejskim poziomie i wielu to się udaje. Gdy 
jednak to staje się wyznacznikiem życia 
łatwo wtedy biedę uznać za patologię.
Osoby zadłużone, nieradzące sobie z 
płaceniem czynszu za mieszkanie, po-
zostawione są zazwyczaj samym sobie. 
Wtedy w łatwy sposób konsumenckie 
społeczeństwo oznacza ich jak niegdyś 
robili to naziści gwiazdą Dawida, ta-
bliczką z napisem „patologia”. Najczę-
ściej, co jest paradoksem w dzisiejszej 
Polsce , ta tak zwana „patologia”, to 
ludzie którzy nie piją, ciężko pracu-
ją…itp… Ludzie którzy opuścili świat 
klasy średniej, która w Polsce jest już 
tak marginalna, że tylko czekać jak 
proporcje pomiędzy biedą a bogac-
twem przyjmą wartości: 80% do 20%.
Niestety dziś określenie „patologia” ro-
dzi strach przed napiętnowaniem będący 
równie duży, jak obawa przed eksmisją, 
zajęciem komorniczym czy utratą pracy 
, co w obecnym czasie w dobie kryzysu 
staje się dość naturalne. W większych i  
mniejszych miastach tworzy się slum-
sy, których nikt z polityków nie nazy-
wa takim mianem, bo to zbyt brutalne 
i niezbyt popularne w katolickim kraju 
jakim mieni się Polska. Bardzo często 
eksmituje się do takich izolacyjnych 
stref ludzi, którzy tam trafi ć nie powin-
ni, a jednak dopóki trwa dominująca 
ideologia i psychologia bogatych nad 
biednymi , bunt jest nie do pomyśle-
nia. Zamiast oburzenia i gniewu , po-
rażka rodzi wstyd i upokorzenie, które 
raczej ukrywa się przed ludzkim wzro-
kiem, a nie wywiesza sztandary buntu 
i niezadowolenia. Człowiek zadłużony, 
nękany przez komorników i windyka-
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torów (pasożytów na ludzkim lo-
sie) z trudem walczy o szacunek 
do samego siebie, jest zbyt słaby i 
zdezorientowany, aby obiektyw-
nie analizować przyczyny swojej 
porażki, a tym bardziej kwestio-
nować system, który skazał go na 
tak ciężki los. Taki człowiek pod-
dany mechanizmom systemu nie-
sprawiedliwości społeczno-poli-
tycznej, zazwyczaj uznaje swoje 
położenie za słuszne. Gdzie i kie-
dy umarł więc w tych ludziach 
rewolucyjny ogień walki z tota-
litaryzmem, ogień który noszą 
jak krew w żyłach, po choćby bo-
haterskim Powstaniu Warszaw-
skim, w którym umierali nasi 
ojcowie otoczeni z dwóch stron 
dwoma zbrodniczymi systema-

mi : nazizmem i komunizmem?
Niestety Okrągły Stół w 1989 
roku pokazał nam jak komuni-
zmowi  stawia się w Polsce po-
mniki chwały. Dał też postkomu-
nistom „boskie” prawo władania 
nami (robotnikami) pod sprytnie 
zaadoptowaną na własne potrze-
by nazwą „demokracja”. Proto-
plaści zła usadowieni przy Okrą-
głym Stole wrzucili nas w swoje 
manipulacje, skazując na iluzję. 
Taki Matrix postkomunistyczny. 
Wystarczy sięgnąć pamięcią do 
tego nie tak odległego czasu i 
odczytać na głos nazwiska osób, 
które w Magdalence i przy Okrą-
głym Stole decydowały o naszym 
losie – aż włos się, nie jednemu 
z nas, na głowie zjeży. Ci ludzie 
nadal tworzą w Polsce prawo. 
Ci ludzie nadal bogacą się na 
zwykłych podatnikach-robotni-
kach, którzy zostali podani na 
tacy komunistom, choćby przez 
naszego noblistę. Ale On akurat 
nie chciał, ale musiał….(To po-
dobnie, jak z naszymi Radnymi).
Moim zdaniem wina biedy „za-

aby miał prawo zabrać głos 
w sprawach publicznych.
Dziś wiemy doskonale jak nie-
wygodni a nawet niebezpieczni 
dla obecnych elit politycznych 
są rzecznicy pokrzywdzonych 
warstw społecznych. Odrodze-
nie się narodu Polskiego jest 
koniecznością tych czasów. O 
Wolnym Państwie będzie można 
mówić tylko wtedy, gdy post-
komuniści i ich sprzymierzeńcy 
z obrad przy Okrągłym Stole 
odejdą raz na zawsze od wła-
dzy, odejdą, ale wpierw zostaną 
rozliczeni ze zbrodni lub jej ak-
ceptacji na narodzie Polskim.
Biedni nie powinni wstydzić 
się swojej biedy i nie powinni 
siedzieć cicho! Nie wiemy tak 

naprawdę tylko jednego: ilu nas 
jest. Ta prawda jest skrzętnie 
przed nami ukrywana, bo ona 
właśnie mogłaby stanowić o sile 
ruchu antysystemowego. Gdyby-
śmy zdali sobie wreszcie sprawę, 
że stanowimy większość społe-
czeństwa moglibyśmy pomyśleć 
np. o politycznym zorganizowa-
niu się i wygraniu wyborów a 
tego elity postkomunistów wo-
lałyby uniknąć. Jak długo im to 
się jeszcze uda zależy tylko od 
nas samych i ich siły zwalcza-
nia nieprzychylnych im ruchów.
Dlatego wymyślają całą masę 
kłamstw, które mają stworzyć ob-
raz biedy jako zjawiska dotyczą-
cego zdecydowanej mniejszości 
społeczeństwa a fakty przecież są 
zupełnie inne, bo z badań wyni-
ka jednoznacznie, że osób z do-
chodem na poziomie 5 000 netto 
i więcej jest w Polsce zaledwie 
650 000. Takie badania pokazu-
ją nam jak rozpaczliwie władza 
chce rozmnożyć statystyki i licz-
by. Tak, 5 000 złotych miesięcz-
nie to kwota, za którą można w 

winionej”, to wytwór sprytnego 
układu spadkobierców komuny. 
To zbrodnia na narodzie Polskim. 
Śmiem twierdzić, że ten naród 
nigdy nie odzyska swojej kato-
lickiej tożsamości dopóty jako 
naród będzie czcić postkomuni-
stycznych zbrodniarzy i pozwa-
lać im na manipulacje i kłamliwe 
wygłaszanie swoich wywodów z 
sejmowej mównicy. Wmawianie 
nam w dzisiejszej Polsce, że bie-
da obywateli jest zawiniona przez 
nich samych, wypacza znaczenie 
słowa „człowiek” we wszystkich 
znanych mi aspektach. Niestety 
ludzie cierpliwie znoszą wyrze-
czenia i robią dobrą minę do złej 
gry. Żyją w niedostatku przez 
dłuższy okres i w końcu przy-

wykają do niego. Tracą bowiem 
wiarę w poprawę swojego losu i 
nie chcą się już więcej szarpać, 
gdyż nadzieja staje się ułudą, a 
dążenie do tego, aby ją zrealizo-
wać staje się ich dodatkową męką 
w ich i tak „obozowym” życiu.
Nie możemy zgadzać się na to, 
co zrobiło pokolenie powojen-
ne twierdzące, że: „dopóki nie 
ma wojny i jest chleb, wszystko 
jest w porządku”. Dziś po po-
nad dwudziestoletniej polityce 
rozwarstwienia, trwałego wy-
sokiego bezrobocia, obniżenia 
socjalu, malejącego udziału płac 
w dochodzie narodowym rodzi 
się w nas podobny do powojen-
nego syndrom akceptacji trud-
nych warunków, który obniża 
społeczne aspiracje, zreduko-
wane do pragnienia elementar-
nego poczucia bezpieczeństwa.
Nie bez znaczenia jest fakt do-
minacji na naszym rynku wiel-
kich korporacji, które wmawiają 
naszemu społeczeństwu ska-
lę, którą dany człowiek musi 
osiągnąć (skala materialna), 

miarę normalnie żyć, ale bez sza-
leństw. Niestety w sytuacji, gdy 
Państwo nie gwarantuje żadne-
go poczucia bezpieczeństwa w 
postaci wydajniejszego systemu 
np. ochrony zdrowia czy pomo-
cy społecznej – nasze oszczęd-
ności są jedynym sposobem na 
zabezpieczenie warunków życia 
w razie utraty pracy. Rząd ma bo-
wiem inne w tym temacie wizje.
Dwie trzecie polskiego społe-
czeństwa nie posiada żadnych 
oszczędności, a jedynie długi. Te 
same dwie trzecie Polaków nie 
osiąga płacy średniej i nie może 
sobie pozwolić na choćby ty-
godniowy urlop poza miejscem 
zamieszkania. Braki – na swoją 
zgubę- w domowych budżetach 
uzupełniają pożyczkami, bo po-
moc społeczna praktycznie nie 
istnieje. Dane GUS są bezlitosne! 
Mówią o tym ,że co druga rodzi-
na w Polsce nie może pozwolić 
sobie na to, aby raz do roku pójść 
do restauracji. W tym samym 
czasie zależne od władzy media 
pokazują na antenie, głównie do-
bre,według nich, wiadomości, np. 
że rośnie liczba milionerów. Po-
mija się przy tym fakt, że w tym 
samym czasie w dużo większym 
tempie rośnie liczba niedożywio-
nych dzieci. To wstyd. Ta mani-
pulacyjna polityka jest niczym 
innym, jak holokaustem tych 
czasów pod sztandarem obowią-
zującego prawa (ustaw i często 
ignorowanej konstytucji RP). Jak 
na ironię pierwsze dane o biedzie 
i niedożywieniu dzieci w Polsce 
ujawnił Unijny Eurosat, którego 
polscy politycy nie mogą zignoro-
wać. Ich raport mówi, że aż 25% 
polskich dzieci jest wciąż zagro-
żonych ubóstwem i wyklucze-
niem społecznym, co tłumacząc 
na język Polski oznacza niedo-
żywienie i mieszkanie w warun-
kach nadmiernego zagęszczenia.
Ludzie , którzy nie mają oszczęd-
ności, zadłużeni, nie mogący 
pozwolić sobie na urlopy, bied-
ni, stanowią w Polsce większość 
społeczeństwa. Dlaczego jeżeli 
jest nas większość nie buntuje-
my się? Być może dlatego, że 
nie wiemy, że jesteśmy biedni, 

bo nie chcemy tego wiedzieć, bo 
w masowej wyobraźni Polaków 
biedni są odrażający i źli. Płodzą 
zbyt wiele dzieci i nadużywają 
alkoholu. Naszą biedę kojarzy 
się z bezrobociem, a nie ze zbyt 
niskimi zarobkami, śmieciowymi 
umowami, dorywczą a nie stałą 
pracą. Rzeczywistość jest jednak 
bardziej okrutna, bo większość 
Polaków ledwo wiąże koniec 
z końcem albo popada w coraz 
większe zadłużenie, ale nie chce 
nazywać tego biedą, skoro – we-
dług badaczy- biednych jest w 
Polsce najwyżej kilka procent i 
są to prawie sami nieudacznicy. 
Z danych GUS wynika jedno-
znacznie, że dziś dominującą pła-
cą jest 1 500 zł – jak więc za to 
żyć? Na pewno nie jest to tema-
tem rozważań postkomunistów , 
którzy okradając nasz narodowy 
majątek wrzucili te wszystkie 
osoby z pogranicza dochodów 
1500 zł do jednego wora biedy, 
i o których przypominają sobie 
tuż przed wyborami, aby użyć 
tego „mięsa” (nas) wyborców do 
wywalczenia kolejnych tłustych 
lat dla siebie i swoich rodzin.
Polacy chętnie godzą się z nie-
równościami, które niby są 
„zasłużone”. Czy w takim ra-
zie elita polityczna, która tak 
umiejętnie okłamuje swoje spo-
łeczeństwo zasługuje na swoje 
przywileje? O tym oby zade-
cydowała większość, kiedy już 
się dowie jak jest naprawdę.
Obecnego systemu nie moż-
na nazywać „demokracją” – bo 
nim nie jest i nie będzie dotąd 
dokąd nie zacznie się dbać o 
tożsamość i dobro wszystkich 
warstw społecznych naszego 
kraju. Dokąd ta obecna władza 
wciąż będzie dzierżyć w swoich 
łapach władzę i manipulować 
obywatelami, podatnikami, do-
tąd ten naród nie będzie wolny.
Wolne Państwo Polskie cze-
ka na odrodzenie. Nadszedł 
czas roczników 70/80/90/. Czas 
rozliczyć i wygnać postko-
munistów i ich kolesi, którzy 
zaraz po 1989 roku rozkradli 
całą Polskę… i całą nadzieję.

Bazyl  
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Dla władzy RENTĘ i rozum stra-
ci ten, komu się wydaje, że może 
wydać więcej niż ma, ten kto nie 
bacząc na mieszkańców próbu-
je utrzymać władzę za wszelką 
cenę strasząc i grożąc albo też 
ten komu się wydaje, że zwalczy 
opozycję bezwzględną, kłamliwą 
propagandą. Burmistrz marzy o 
reelekcji a mieszkańcy marzą o 
końcu jego kadencji, odliczając 
dni i wyrywając kolejne kartki z 
kalendarza, oczekując upragnio-
nej daty wyborów niczym dziec-
ko oczekujące własnych urodzin. 
Kompania Jedności (bezradni 
radni ubabrani w błocie politycz-
nych zależności) nie próbuje na-
wet podjąć próby wyciągnięcia z 
błota Topielca, tylko sama wska-
kuje do niego nie umiejąc pływać. 
Armia   ,,króla” tak przyzwyczaiła 
się do darmowego koryta, że jest 
gotowa zamienić religię na ma-
monę, zmienić poglądy i partię a 
nawet wyrzec się jakiegokolwiek 
logicznego myślenia, aby tylko 
nikt nie odsunął jej od źródła 
darmowej wody życia. Nie moż-
na służyć dwóm panom: Bogu i 
mamonie. Rządzi jeden człowiek 
a reszta głosuje nie zastanawiając 
się nad konsekwencjami. Może 
chodzi o rodzinę i znajomych za-
trudnionych po wyborach albo 
o pro� ty w zamian za milczenie? 
Towarzysze niedoli szamoczą się 
niczym ubranie po praniu na wie-
trze ,,myślące”, że gdy wyschnie 
to si wybieli. Towarzysze niedo-
li w myśl powiedzenia Gomułki 
,,Władzy raz zdobytej, nigdy nie 
oddamy” nie próbują podjąć wy-
siłku myślenia o gminie, o miesz-
kańcach, o � nansach, wychodząc 
z założenia, że wystarczy, że Są. 
Skarbiec jest pusty. Burmistrz 
wydał więcej niż mógł wydać i 
nie pozostało mu nic innego, jak 
zaciąganie długów (obligacji, kre-
dytów, pożyczek), aby przetrwać i 
spłacać obiecanki wyborcze. Czy 
radni Jedności wierzą w te bred-
nie? Wola przetrwania i pro� ty są 
silniejsze, niż rozum czy jakiekol-
wiek merytoryczne i racjonalne 
przesłanki. Po trupach do celu. 
Za chwilę może się okazać, że 
niczym z Titanica Radni zaczną 
uciekać w popłochu. Burmistrz 
by im to na jednak nie pozwolił. 
Z zemsty zabrałby im wszystko, 
ujawniając powiązania i zależno-
ści. Strach przed Odcięciem od 
wody życia jest tak silna, że rad-
nym wydaje się lepszym dalsze 
babranie w błocie i udawanie, że 
nic się nie dzieje - niczym � gurki  
trzech małp z napisami „NIC NIE 
MÓWIĘ, NIC NIE WIDZĘ, NIC 
NIE SŁYSZĘ” niż przyznanie się 
do błędu. Kto zetknie si ze złem 
musi się ubrudzić czy tego chce 
czy nie. Nie chodzi tylko o ma-
monę i zależności, ale o ,,ABC” 
rozumiane jako:  Arogancja, Buta, 

Cynizm,  a i też przez niektórych 
czytane wspak: ,,CBA” (Centralne 
Biuro Antykorupcyjne), które już 
zawitało do naszej gminy. Czyżby 
radni bali się rozliczeń po upły-
wie kadencji? Dzisiaj są w sta-
nie zrobić wszystko, aby nikt nie 
ujawnił ich poczynań. Ze strachu. 
Boi się również trójka łotrów sza-
brujących w kurniku niczym lisy, 
dusząc i kradnąc co popadnie. 
A My mieszkańcy czego powin-
niśmy się bać? Najbardziej ,,po-
mysłów” burmistrza i jego PRO-
ZYSKOWNYCH INWESTYCJI 

– COKOLWIEK ONE ZNACZĄ. 
Optujący za Pryncypałem Radni 
Jedności ciągną gminę w zapaść 
� nansową. Płace rosną i rosną, 
jak GRZYBY po deszczu, które w 
MAJU zbiera sam BEREŻAŃSKI, 
robiąc przy tym ZDJĘCIA, aby 
pochwalić się nimi za pośrednic-
twem artykułów HARENZY w 
INFORMATORZE GMINNYM. 
Z tych zebranych w maju grzy-
bów pani Izabela Boczniewicz 
(ta od Harenzy) za pieniądze z 
CHOK-u, rękoma radnych gmin-
nych przygotowuje zupę grzybo-
wą podczas „Dnia Grzyba z Ra-
diem Plus”. Radni Kowalskiego 
argumentują: ,,miasto się rozwija 
i pięknieje w oczach”. Zapewne 
chodzi im o zasób ich kont i port-
feli. A chodniki? Ostatnio można 
zauważyć co się w mieście dzieje. 
Burmistrz dostanie kolejny or-
der, tym razem jako: ,,CHODNI-
KOWY BURMISTRZ”. A tak już 
na poważnie i merytorycznie: 3 
lata rządów burmistrza (budżet 
ponad 100 mln): budowa chod-
ników, dom socjalny ponoć pra-
wie dochodzio do rękoczynów), 
świetlica w Trzebnicach nazy-
wana świetlicą CBA i umorzenia 
podatków dla Bereżańskiego (nie 
wspominając o cateringu podczas 
Dnia Jagody i podczas innych im-
prez gminnych - nawet podczas 
zeszorocznej Wigilii dla ubogich 
organizowanej przez OPS). W 
samym tylko 2013r. przy okazji 
wizyty gości z Francji z budże-
towych (patrz CHOK) pieniędzy 
wydano w hotelu Pod Dębem i re-
stauracji Słoneczna blisko 20tys.
zł, przy czym nie karmiono tylko 
Francuzów. Liczną grupę uczest-

K T O  D L A  W Ł A D Z Y  R E N T Ę  „ S T R A C I Ł ” . . .

ników poczęstunku w Słonecznej 
stanowili nasi radni z Jedności. To 
te PROZYSKOWNE INWESTY-
CJE? Większość inwestycji wyni-
ka z kredytów albo obligacji, które 
po odejściu burmistrza będziemy 
musieli spłacić. Gdzie te 100mln? 
Przejedzone i przehulane. Rad-
ni Jedności powinni zafundować 
burmistrzowi ,,czerwony dywan”, 
po którym będzie się przechadzał. 
i ... A oni niech ustawią się na ro-
gach ulic i wszem i wobec niech 
oznajmią mieszkańcom jak wzro-
sły wynagrodzenia i  zatrudnienie 

w gminie w kręgu ich rodziny i 
znajomych oraz kręgu rodziny 
i znajomych burmistrza. Niech 
ogłoszą zwiększenie  wydatków 
wynikających z niegospodarności 
i zatrudniania niekompetentnych 
ludzi oraz stwarzania niepotrzeb-
nych stanowisk (np. prokura w 
PWK Sp. z o.o.).  Niech opowie-
dzą wszystkim mieszkańcom 
jak zadłużyli gminę. Rządy Jed-
ności nie znają co to: GOSPO-
DARNOŚĆ, RACJONALNOŚĆ, 
CELOWOŚĆ w wydatkowaniu 
środków publicznych. Co więcej. 
Rządy Jedności w Chocianowie, 
to popularyzowanie kłamstwa. 
Nikt już się przed tym nie wzbra-
nia, nawet Przewodniczącemu 
i Wiceprzewodniczcej Rady nie 
przeszkadza to, że podpisują się 
pod kłamstwami swoich współ-
towarzyszy z Jedności i nie tylko 
z Jedności a później w pierw-
szych szeregach zmierzają do 
ołtarza pozostawiając po sobie 
ludzkie zgliszcza. Prawda została 
uznana przez nich za kłamstwo, 
a kłamstwo za prawdę. Ale nie-
którzy, nawet Ci (pro)Kowalscy 
sprzed wyborów już dziś mówią 
otwarcie: aby do wyborów.  Cze-
kają na odeście Kowalskiego i 
na pokój i sprawiedliwość. Co 
to za burmistrz, który pozbawia 
mieszkań i pracy?  Rządy kłam-
stwa dobiegną końca. Chocianów 
powoli odbije się od dna. Radni 
jednak nie przeproszą mieszkań-
ców, duma im na to nie pozwo-
li. Każdy kto widzi co się dzieje 
dookoła, nie ma nawet ochoty 
uczestniczyć w uroczystościach 
gminnych organizowanych przez 

pryncypała i promotora gminy 
w osobie Harenzy - bezkarnego 
PAULA z forum www.vcity.pl. 
Mieszkańcy stronią od kontaktu z 
Kowalskim, bo jak twierdzą, mają 
już dość kłamstw i obietnic bez 
pokrycia. Niektórzy mówią, że to 
wina Harenzy lub Bereżanskie-
go. Pewnie też. Ale za całokształt 
polityki odpowiada burmistrz  i 
Radni, a ci którzy im wtórują albo 
boją się utraty pracy albo mają 
osobiste korzyści (zatrudnianie 
członków rodziny w jednostkach 
gminnych lub zlecenia). Tymcza-
sem bal na gminnym TITANICU 
trwa. Oby nie było za późno.  Oby 
,,gospodarz” nie rozpoczął jakiejś 
baśniowej inwestycji  zapewne 
,,prozyskownej”, która zapewni 
naszej gminie 1 miejsce w ran-
kingu Polski na... Obyśmy w tym 
rankingu nie wyprzedzili Prze-
mkowa. Zatrudnianie znajomych 
oraz rodziny burmistrza i radnych 
nie przyczyniło się do zmniejsze-
nia bezrobocia w gminie Chocia-
nów. Świadczą o tym statystyki 
PUP Polkowice. Kolejny rok to 
kolejne 38 mln zł. w budżecie. Za 
rok burmistrz Kowalski będzie 
się leczył z własnej kasy (może 
nawet z RENTY).  Do tego cza-
su pewnie jeszcze niejedno obie-
ca. Może kolejne miejsca pracy: 
jedno miejsce pracy na każdy 
dzień urzędowania w następnej 
kadencji, co dałoby po 4 latach 
(2014-2018)  - 1460 lub 1461 no-
wych miejsc pracy, ale na to, to 
nawet nie stać bogatych Polko-
wic z 300mln budżetem rocznie.

Krzysztof Kamil Budzeń 

-macji publicznej uzyskanej od NFO-
ŚiGW oraz WIOŚiGW wynika, że nie-
prowadzono żadnej koresponden-
cji z PWK Sp. z o.o. ani w sprawie 
budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków ani w żadnym innym temacie.
Z notatki z rozpytania prezesa Franciszka 
Bereżańskiego  wynika, że Gminy Chocia-
nów nie było stać na realizację inwesty-
cji z powodu problemów fi nansowych.
Z uwagi na brak środków fi nansowych 
Robert Harenza był prokurentem PWK 
w Chocianowie tylko przez okres od 1 
czerwca 2011r. do 31 grudnia 2012r.
Pan Robert Harenza od 1 czerwca 2011r. 
za umowę zlecenie w PWK otrzymywał 
2.500 zł brutto/m-c, natomiast z tytułu 
umowy o pracę (1/2 etatu) podpisaną w 
kwietniu 2012r. z PWK - 1.920 zł brutto-
/m-c (dane o wysokości wynagrodzenia 
pochodzą ze sprawozdania fi nansowego 
Społki PWK Sp. z o.o. za 2012r. uzyska-
nego w ramach dostępu do informacji 
publicznej). Łącznie pan Robert Harenza 
za to, że pełnił funkcję prokurenta w okre-
sie od czerwca 2011r. do grudnia 2012r. 
otrzymał wynagrodzenie w wysokości 

42.860,00 zł, pomimo tego, że jak wy-
nika z notatki z rozpytania prezesa spółki 
w trakcie trwania prokury nie zrealizo-
wano żadnego zadania z powodu pro-
blemów Gminy. Za co zatem Robert Ha-
renza dostał kasę? Czyżby za to, że był ???
Sprawa trafi ła do Prokuratury Okręgowej 
w Legnicy i oczekuje tam na swój fi nał.

franco

SPRAWA PWK SP. Z O.O. 
Z HARENZĄ 

PROKURENTEM W TLE

Uchwałą nr 1/2011 Zarząd Spół
ki PWK Sp. z o.o. w osobie pana Fran-
ciszka Bereżańskiego – prezesa Spół-
ki powołał na stanowisko prokurenta 
Spółki PWK Sp. z o.o. Roberta Harenzę.
Uchwałą nr 2/2011 Zarząd Spółki 
PWK Sp. z o.o. określił zakres obowiąz-
ków prokurenta: składanie oświad-
czeń woli w imieniu PWK Sp. z o.o. 
w zakresie pozyskiwania Funduszy 
Europejskich dotyczących przedmio-
tu działalności spółki i ich realizacji.
Z pisemnej informacji udzielonej przez 
Prezesa F. Bereżańskiego wynika, że Ro-
bert Harenza w okresie pełnienia pro-
kury zajmował się projektem budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków w 
ramach programu Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej – Program Priorytetowy „Dofi -
nansowanie przydomowych oczyszczalni  
ścieków oraz podłączeń budynków do 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.
Z pism stanowiących odpowiedź na 
wniosek w ramach dostępu do infor-

RADNI POLKOWIC
 „OLALI” 

MIESZKAŃCÓW
PARCHOWA

Emilian Stańczyszyn i rada gminy 
Polkowice ostudziła starania wsi 
Parchów o przyjęcie w granice 
gminy Polkowice. Uzasadniając 
swoją decyzję „wielki” Emilian po-
wiedział, że nie jest to dobry czas.
My to rozumiemy, bo nie można 
robić takiego świństwa swojemu 
koledze Romanowi Kowalskiemu.
Drodzy Mieszkańcy PARCHO-
WA! Niebawem nastąpi zmiana 
władzy w Chocianowie a wtedy  
Wasza wioska wreszcie zacznie 
oddychać świeżym powietrzem.

Bazyl

Stefan Trochanowski
sołtys Parchowa
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Był piękny „Słoneczny” pora-
nek, Robin leżał „pod dębem” 
i spozierał na kościół.  Wtem 
zza krzaka wyłonił się, Gon-
zales, znany miejscowy rzezi-
mieszek. Szelma jakich mało. 

- Na co tak spozierasz Robinie? 
Zapytał. Na kościół spozieram 
i myślę… skoro ci biedni nic 
nie mają, to nic nie stracą, a 
bogatym przybędzie i będzie-
my mieli więcej. Toż to chyba 
właśnie odkryłem kapitalizm 
Gonzalesie. Zabierzmy bied-
nym i oddajmy bogatym!!!!

W oczach Gonzalesa zapło-
nął złoty Denar. Gonzales był 
osobą znaną z chulaszczego 
życia. Mnóstwo pieniędzy 
przepuszczał na jarmarcznych 
gościńcach, tonąc w winie i 
chwytając dziewki za etaty.
Lekko chwiejnym krokiem

wanym momencie. Pracował  
pod ziemią, na pierwszym 
froncie, więc możliwe też, 
że został zraniony w głowę 
odłamkiem skały… i teraz 
chciałby mądrze ale nie może.
Filipowi wtórowała elokwen-
cją i sprytem Ruda Dżi, znana 
jako PiS-ica. W szajce odpo-
wiedzialna była za opatrunki, 
zaopatrzenia w medykamen-
ty i opiekę w Lazaretach. Nie 
mylić z Nazaretem. Przywią-
zała do siebie Braciszka Taga i 
miało to korzyści dla watachy.
Zza siwego wąsa, Rudej PiS-
-icy przyglądał się Marianno 
Itallianno. Słynny kompozytor 
pieśni na grzebień oraz szczot-
kę klozetową. Głos ludu. 
Gminny jarmarczny błazen, 
który duszę diabłu sprzedał za 
złoto i jadło. Marianno zajmo-
wał się wizerunkiem watachy. 
Był najprawdopodobniej pro

podszedł do Robina, popatrzał 
mu w oczy, poprawił okulary 
na garbatym nosie i rzecze:

- Robinie, plan twój wcielę w 
życie. Zbierzemy ekipę rzezi-
mieszków i hultai, będziemy 
w biały dzień na gościńcu łu-
pić głupich podatników. Tylko 
skąd wziąć taką menażerię…?

- Nie bój Bazyla, Gonzales! Ja 
wiem.

Dwa tygodnie później banda 
była kompletna. Robin wziął 
najlepszych w swoim fachu:
Przodownika grabieży i zło-
tej myśli, krasnoluda Filipia 
z Konopii. Najprawdopo-
dobniej jarał on za dużo ba-
giennego ziela, bo mówił bez 
sensu i głupio się uśmiechał.  
Zwykł wyskakiwać ze swo-
ją głupotą w najmniej oczeki

paGAŃDZIstą, bo zdarzało 
mu się widywać postacie z 
Hogwartu. Kiedyś zobaczył 
po kilku głębszych, skrza-
ta  Zgredka, któremu wyznał 
miłość. Niestety rano okazało 
się, że to był tylko Gonzales.
Na końcu sali siedział ksią-
że wychodka - Partyzant 
Franco. Partyzant Franco 
był specjalistą od okopów. 
Kopał rowy, kanały … i 
upłynniał wodę pitną w eks-
Krementy.  Potrafi ł nasmro-
dzić, ale tylko za dużą kasę.
Ostatni był Rysiek z Klanu. 
Był przywódcą. Przynajmniej 
tak myślał. Dali mu gumowe 
berło i powiedzieli, że będzie 
rządził, przy czym berło wy-
glądało jak wyglądało, a księ-
stwo nazywało się Pacanów. 
Rysiek nie bardzo wiedział 
o co chodzi w tym wszyst-
kim, ale miał dobry kontakt z 
braciszkami. Wiadomo. Lud 
za sobą, wino zakonne, i za-
konnice. I chór anielski gdzie 
przyfałszowywała Ruda!
 
- PiS Dał Watykanowi sporo 
złota, zagrabmy to dla siebie! - 
zakrzyknął ochoczo Gonzales.

- Za wysokie progi Gonzale-
sie! Zakrzyknął rozbawiony 
Robin.

Pierwszy wspólny skok wy-
konali na domy biedoty. Kra-
dli im wodę, ścieki i kubiki. 
Tę robotę nagrał Partyzant 
Franco. Nie był zbyt mą-
dry więc wpadli w ręce Woja 
Wody - Strażnika Oceanów.

Robin strzelił z długu i 
tylko to ich uratowało.
Następny skok nagrał Gonza-
les. Napadli na bardów, graj-
ków, malarzy i komediantów. 
Gonzales wiedział, że kultu-
ra i sztuka jest w cenie. Na-
pchali tam mieszki do pełna. 

Robin strzelał z długu, Ruda 
PiS-ica strzelała z ucha. Do-
wiedziała się na bazarze, że 
Woja Wody wezwali Rycerze 
z zakonu Zwycięstwa. Teraz 
wiedzieli, że będą kłopoty. 
Gonzales musiał na jakiś czas 
kraść połowę mniej, by nie 
wychodzić z cienia. Robin rza-
dziej strzelał z długu. Party-
zant Franco zadeklarował  się, 
że zdobędzie ich wizerunki, 

jak tylko uda się z Księciem 
Darrrem na grzyby w maju. Na 
haju. Marianno nie chciał pójść 
na kompromisy i dalej okradał 
ludzi na festynach. Zagadując 
ich przy tym bzdurami. Filip 
mniej pił. Stało się tak, bo ktoś 
doniósł do straży, że parkuje 
swoją karocę w niedozwolo-
nym miejscu pod pałacem. 
Rysiek z Klanu bawił się ró-
żowiutkim berłem, beztrosko 
pogrążony w nieświadomości. 
Robina aż nosiło. Dzień bez 
grabieży był dniem straconym. 
Przypominał sobie czasy kiedy 
kradł węgiel z wozów. To były 
czasy…. Pomyślał. Trzeba 
działać. Udał się na spacer le-
śną ścieżką, planując kolejny 
skok. Nagle spostrzegł młodą 
dzierlatkę zbierającą jagody.

- Nie boisz się, że cię okrad-
ną z cnoty w tym lesie ??? Nie 
bardzo - odpowiedziała nowo 
napotkana dziewka.

- Cóż tam zbierasz ślicznotko? 
Zagaił ponownie Robin.

 
- Grzyby w maju zbieram.
 
Robin przyjrzał się uważnie 
dziewce i spostrzegł ku swoje-
mu zdziwieniu, że to Partyzant 
Franco przebrany za małą, le-
śną dzieweczkę. Brawo Franco 
To jest myśl! Przebierzemy się 
za uczciwych ludzi i będzie-
my grabić jeszcze z 10 lat!!! 

C Z Y Ś  T Y O Ś W I N I A Ł 
R O B I N I E  ! ! ! ! ! ! ?

C. D. N.
Piotr Budzeń

*wszelkie podobieństwa do 
prawdziwych osób, miejsc 
i zdarzeń są przypadkowe.

R O B I N  G Ł Ó D  –  c h ł o p a k i  w  r a j t u Z a c h .  Z a c h ł a n n o ś c i .
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Red: Nie zauważyłeś jeszcze, że to bardzo niebez-
pieczna zabawa?

Bazyl: To nie zabawa! Razem z Piotrem Budzeniem 
oraz z kolegami z Polkowic i Jerzmanowej bardzo 
poważnie podchodzimy do tego tematu i jak wiesz 
staramy się zrobić jak najwięcej dla całego polkowic-
kiego powiatu. Moje stowarzyszenie liczy na mło-
dych , niezależnych i odważnych ludzi. Po prostu 
wierzymy, że w nich jest właśnie siła do zmian, nie 
tylko w Polkowicach, ale i w całym naszym kraju.

Red: Najpierw zostałeś „wyrzucony” z pracy. Po-
tem sam burmistrz przyczynił się do pozbawie-
nia cię dachu nad głową… Wszystko to z powodu 
poglądów politycznych czy może raczej z zemsty?

Bazyl: Raczej za patrzenie na „łapy” samorządowcom. 
Myślę, że faktycznie i moje poglądy polityczne wielu 
osobom w Chocianowie i Polkowicach przeszkadza-
ją. Dziś już mało kto wierzy w spontaniczną ideologię 
i walkę o innych bez korzyści dla siebie. Ja nie obiecu-
ję tylko robię…, więc coś w tym musi być…

Red:  Wolne portale, wolna prasa, wolne sto-
warzyszenie. Chyba lubisz słowo „wolność”?

Bazyl: Oczywiście, ale zdaję sobie też sprawę z tego, 
że to słowo w Polsce straciło na wartości. Jest pu-
ste. Nie pytaj dlaczego! Sam wiesz, że gdy uwolni-
my się od jednej zależności wpadamy zaraz w drugą 
i tak do końca życia. Nawet podatek VAT za chleb, 
to też swego rodzaju zależność i niewolnictwo.

Red: A od kogo lub od czego zależny jest Bazyl?

Bazyl: W chwili obecnej chyba od wszystkie-
go. Jest więcej zależności egzystencjonalnych 
niż wolnościowych. Co prawda staram się coś 
z tym zrobić, ...ale sam  wiesz jakie to trudne.

Red: Mówi się dużo, że w niedalekiej przeszłości mia-
łeś niefortunne zdarzenie z jednym z księży lokalnego 
kościoła. Co się wtedy wydarzyło?

Bazyl: To bardzo osobista sprawa. Obiecałem, że 
nie będę się wypowiadał na ten temat i niech tak 
pozostanie. Niemniej wszyscy wiemy, że kościół w 
Polsce przechodzi kryzys. Czasami czuję się jak-
by sprzedawano ewangelię a przy tym próbują 
wciskać nam, że kościół jest czysty itp…  Nie po-
zwolę, aby obrażano mojego Boga i nie pozwolę żad-

nemu księdzu na podważanie mojej wiary w Niego.

Red: Nie boisz się ekskomuniki?(śmiech)

Bazyl: Choćbym szedł ciemna doliną , zła się nie ulęk-
nę, bo Bóg idzie ze mną...

Red: Czy przypadkiem nie stymuluje tobą chęć ze-
msty lub nienawiść?

Bazyl.: Nie. Nie znam już tego uczucia. Dawno wy-
zbyłem się go z serca. Prawdą jest jednak to, że je-
stem bardzo emocjonalnym człowiekiem i potra� ę 
wybuchnąć w najmniej oczekiwanym momencie, 
ale zaraz równie szybko gasnę. Trudno mnie osobi-
ście skrzywdzić, ale gdy ktoś lub coś chce skrzyw-
dzić kogoś kogo kocham, to wpadam w szał!

Red: Co czułeś, gdy „wyrzucili” Cię z CHOK-u?

Bazyl: Straciłem poniekąd pracę w CHOK-u dlatego 
, że sprzeciwiłem się poczynaniom człowieka , któ-
ry nadal jest wszechwładny w gminie Chocianów. 
To naprawdę zły człowiek. Wielu ludzi przez niego 
płakało. Teraz z perspektywy czasu nie mam do tego 
człowieka z krzywym nosem aż takiego żalu. Bardziej 
odczuwam złość na ludzi, którzy przyglądali się temu 
wszystkiemu beznamiętnie. Nie zaufam im już nigdy!

Red: Co czułeś, gdy musiałeś w jednej chwili opuścić 
mieszkanie, które wynajmowałeś na dodatek z psia-
kiem którego bardzo kochałeś?

Strach. Okropny strach…

Red: Czego się bałeś najbardziej?

Bazyl: Utraty wiary w Boga i dobroć…

Red:  Ale…

Bazyl: Ale są jednak dobrzy ludzie i właśnie dla nich 
idę dalej. Próbuję walczyć z patologią polityczną tego 
miasta.., a teraz chyba już całej Polski.

Red: A są tutaj politycy? (śmiech)

Bazyl: Chyba nie ma! Ale są za to sprytne cwaniaczki , 
które upuszczają krwi temu miastu. Zwykli mieszkań-
cy, którzy nie mieli okazji poznać tego wszystkiego 
od środka, nie mają pojęcia co tu się dzieje. Zapew-
niam, że jest to patologia o jakiej nam się nie śniło.

Red: Franciszek Skibicki- mówią na mieście, że 
współpracujecie ze sobą. Czy to prawda? 

Bazyl: Z każdym będę współpracował w imię dobra 
dla tego miasta. Pan Franciszek to bystry strateg, były 
samorządowiec i jeszcze dość sprawny polityk na te-
renie Dolnego Śląska . Niestety nie można tego same-
go powiedzieć o obecnym burmistrzu Chocianowa 
, bo po lekturze raportu RIO albo NIK , aż włos mi 
się na głowie zjeżył. Szok! Co oni wtedy wyprawiali.. 
Ja nie mam doświadczenia samorządowego, dlatego 
muszę uczyć się od najlepszych. Pan Skibicki od czasu 
swojego „upadku” w 2010 roku, bardzo się zmienił i 
wierzę, że w jakiś sposób pomoże temu miastu odzy-
skać utraconą w 2010 roku godność.

Red: Mówią, że wszędzie jest Cię pełno, że cią-
gle o coś wnioskujesz, chodzisz na komisje, se-
sje, ganiasz po sądach, a do tego jeszcze portale, 
gazety i stowarzyszenie. Jak sobie z tym radzisz?

Bazyl: Nie radzę-improwizuję. Robię w danej chwili 
to, co jest konieczne, a że czasami wszystko zwala się 
na raz na głowę to, co mogę z tym zrobić? Wnioski 
o informację publiczną, komisje, sesje – nie da się 
inaczej w sytuacji, gdy chce się kontrolować poczy-
nania władzy. Jest coraz trudniej, bo radni podlegli 
burmistrzowi  z klubu „Jedność” utrudniają transpa-
rentność, a sam burmistrz zachowuje się jak kowboj 
na ranczo.

Red.: Da się coś z tym zrobić?

Bazyl: Odpuściłem Chocianów, bo wierzę, że  Kowal-
ski już przegrał przyszłoroczne wybory na burmistrza 
Chocianowa. Niech się jego poczynaniom zaintere-
suje wreszcie prokuratura , bo jak tak ma wyglądać 
demokracja, to ja dziękuję. Idę dalej! Nie mogę nagle 
przestać i przestraszyć się typów, którzy nadużywają 
władzy dla swoich interesów. Nie miałem i nie mam 
sobie nic do zarzucenia. Świadomie obrałem ten kie-
runek i zrobię wszystko, aby tą patologię obnażyć.

Red: Dlaczego Polkowice? Potrzebowałeś więcej przestrze-
ni? 

Bazyl: Wiesław Wabik nazwał mnie ostatnio OB-
CYM, ale nie zanegował tego co napisałem w Wolnej 
Prasie Polkowic. Mieszkańcy Polkowic potrzebują 
wolności od „cwaniaków z elity” tworzących już taką 
pajęczynę zależności, że 300 milionów budżetu za-
cznie niebawem nie wystarczać do ich wykarmienia.

Red: Czy ktoś Was wspiera w tej walce?

Bazyl: Owszem. Po kolportażu Wolnej Prasy Po-
lkowic obudziło się wielu mieszkańców Polko-
wic, którzy chcą z nami współpracować. Jak mó-
wią, mają już dość zakutego łba rycerza i jego 
hałastry. Chcą zmian i my właśnie po to jeste-
śmy , aby im pomóc w walce o „niepodległość”.

Red: Czego Ci życzyć?

Bazyl: Zdrowia i sił oraz wielu członków Wolnego 
Państwa, bo tylko wspólnie jesteśmy w stanie poko-
nać zło, które niszczy cały nasz kraj.

Red: Tego ci życzymy.

B A Z Y L  WC IĄ Ż  Ż Y W Y  ( w y w i a d  n i e k o n t r o l o w a n y. . . )  -  d o k o ń c z e n i e

OSOLIŃSKI I CÓRECZKA – 
GMINNI SPRZĄTACZE

Jak poinformowano nas w ZGZM, nasz radny Henryk Osoliński znów 
czerpie korzyści na zadaniach gminnych. Nie ma w tym nic dziwne-
go, bo w Polsce to już norma. Pytanie jakie  rodzi się w moim umy-
śle brzmi: Co chciał „wykombinować” Emilian Stańczyszyn dając 
naszemu radnemu , poplecznikowi Romana Kowalskiego, zlecenia 
na porządkowanie PSZOK-ów? Widać , nadal co niektórzy nie re-
spektują prawa, albo to prawo jest tworzone pod nich i dla nich… 
Gdybyśmy prześledzili całą twórczość polityczno-biznesową Emi-
liana Stańczyszyna wiedzieli byśmy, że śmieci to jego konik, a takie 
docenianie „posłusznych” to norma na całym miedziowym terenie.
U nas radni czerpią korzyści za swoją posługę narodową w przeróżny 
sposób. (dla rodzinnki nie więcej niż 14.200zł za 3 m-ce pracy plus kilo-
metrówka) - BRAWO. Pamiętajmy władza w Polsce wzbogaca.. i to jak.
Szczegóły tej patologii już niebawem na łamach WOLNYCH mediów.

Sławomir Tomczak
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Był początek tygodnia, start i meta miesiąca
Od gorąca opowieść się sączy.

Pisana o wschodzie,
Na wschodzie europy.

Historia o dzikim zachodzie.

Zasiadajcie dzieciaki, starcy, dziwki, Stańczyki
Stare pryki, posłowie, naukowcy.

Będzie to bajka z morałem niebrzydkim
O kim? O nas. W zasadzie o wszystkich.

Na krańcu wszechbytu gdzie czas  figle płata
Rzeczy dziwne się dzieją uwierzcie.

Na jednego mieszkańca, pół złodzieja przypada
Idioci grasują po mieście.

Kiedy zegar południe zwiastuje
Za broń łapiesz i stajesz się dziki

Takie jest ludzkie plemię od wieków
Że wzajemnie skacze sobie do grdyki.

Samowola, charce, swawole
bandyterka obecnie jest w modzie

oddaliśmy się tym świniom w niewolę
u nas gorzej niż na dzikim zachodzie.

Nikt tu przecież niczego nie kradnie,
Co najwyżej coś weźmie z roboty.

Niepojęte są wszakże rozmiary, współcześnie
Czystej, pięknej, zwierzęcej głupoty.

Do klatki, za kratki, za kratki.
Bo pójdę na skargę do matki.
Do klatki, za kratki, za kratki.
Uczciwie zapłaćcie podatki.

D Z I K I  T E N C Z A S

W tym kraju nie ma już 
Boga i nie ma się  co cie-
szyć z tego powodu. Dziś 
Bogu do nas tak daleko, 
jak nam do Boga. Ideami 
wyciera się mordy, a spra-
wiedliwych się prześla-
duje. Ludzie nienawidzą 
się nawzajem, zamiast 
się wzajemnie wspierać 
i kierować swoją agresję 
na władze, która jest od-
powiedzialna za obecny 
stan rzeczy. Komunizm 
udało się „obalić” (choć 
wcale go nie obalono), 
tylko dzięki temu, że na-
ród zjednoczył się prze-
ciw systemowi. Ludzie 
sobie nawzajem pomaga-
li. Wielu ludzi oddało za 
to swoje życie. W 89 roku 
rzucono narodowi do-
brobyt, który stanął nam 
komuną (a w zasadzie to-
talitaryzmem) w gardle. 
Społeczeństwo zafascy-
nowane pomarańczami, 
bananami, proszkami 
do prania, czekoladą … 
zapomniało dokończyć 
dekomunizację. Nie do-
kończyło dzieła, do któ-
rego krwawo dochodziło. 
Sprzedaliśmy demokrację 
za banany i jesteśmy za 
to odpowiedzialni. Jest 
to plama honoru na po-
koleniu solidarności.  To 
pokolenie jest odpowie-
dzialne za to, że do dziś 
rządzi aparat nacisku. Nie 
dokończyliście roboty i 
trzeba to zmienić w nad-
chodzących wyborach. 
W naszym kraju nie pot-

-rzebujemy ani lewicy ani 
prawicy. Potrzebujemy 
prawdziwych patriotów o 
poglądach ludzkich. Mu-
simy stworzyć nowe po-
kolenie Polaków. Polaków 
szczerych, uczciwych, 
odważnych. Podejmują-
cych rozważne decyzje 
i odpowiedzialnych za 
swoje miasta. Takich, 
którym na czymś zale-
ży. Człowiek musi zacząć 
pomagać człowiekowi, bo 
dzisiaj człowiek człowie-
kowi wilkiem. Większość 
Polaków budząc się rano 
nie myśli o tym „ jak za-
robić” tylko „jak ukraść”. 
Przez takie postrzeganie 
świata utknęliśmy w za-
klętej pętli zawiści, z któ-
rej wciąż korzysta władza. 
Skłócony naród, to stado 
baranów, które można 
straszyć, ujarzmiać i kie-
runkować. Obywatele 
świadomi i zorganizowa-
ni nie dadzą się wyko-
rzystywać. Wkurza mnie 
fakt, że dorastające społe-
czeństwo intelektualistów 
zmuszane jest poprzez 
państwową prowokację 
do zaprzestania eduka-
cji. Wmawia się im, aby 
szli do zawodówek, a nie 
na studia. Dla młodego 
pokolenia nie ma pracy. 
Nie ma kredytów budow-
lanych i mieszkaniowych. 
Nikt nie ma zdolności 
kredytowych. Jednym 
słowem wyjeżdżaj za gra-
nicę albo zostań spawa-
czem. Z pustym żołąd-
kiem nie rozmawia się o 
filozofii. Najpierw trzeba 
się najeść. Kiedy pozbawi 
się obywateli pieniędzy, 
naśle się na nich policję, 
prokuratury, urzędy skar-
bowe, fotoradary … to 
przytłacza się obywatela 
tak, aby nie miał nawet 
siły się buntować. Nie 
stać go nawet na transpa-
rent. Bochenek chleba z 
margaryną kosztuje dziś 
prawie godzinę pracy. 
Średnio dwa litry paliwa 
by dojechać do pracy, to 
kolejne 2 h pracy. Śniada-
nie w pracy, amortyzacja 
auta, coś do picia, nie daj 

Bóg ze 4 papierosy, to ko-
lejne 2 h. Zapłacisz podat-
ki, rachunki za gaz, prąd, 
wodę… czynsz, proszki 
do prania, i wychodzi na 
to, że pracujesz na prze-
trwanie. Na wegetację. 
Do tego jak będziesz się 
spieszył do domu, to do-
staniesz z 500 zł manda-
tu. Buntuj się nędzarzu. 
W TV Debacie Politycz-
nej jeden z posłów temi 
oto słowy odpowiedział 
na pytanie: „ to rytual-
ny ubój kością nienawi-
ści”. Takiej metafory nie 
powstydziłby się nawet 
Goethe, ba! Nawet Dzier-
żyński. Poseł - poeta (do 
kobiety lekkich obycza-
jów żyjącej w biedzie – 
zainspirowani owocem 
kultury.=) Cytat ten ro-
dem z głębokiego, real-
nego socjalizmu uświa-
domił mi, iż bez względu 
czy partia prawicowa czy 
lewicowa… skoro dziś są 
przy władzy i nie prze-
szkadza im taki system, 
świadczy wybitnie o tym 
iż przy okrągłym stole 
wszyscy się sprzedali. W 
pełni wyszkoleni przez 
służby prawicowo - le-
wicowi , parszywi komu-
niści ciągle rządzą. Tyle, 
że są multikolorowi, a 
nie jak kiedyś czerwoni. 
Totalitaryzm pełnym ry-
jem. Pełną świńską mor-
dą.  Po co się zarzynamy 
płacąc podatki, składki 
zdrowotne, emerytal-
ne…. w państwie naka-
zowo - zakazowym, kiedy 
mówię wolność !- wła-
dza mówi, że nie wolno.
„Na co mnie ten kaktus.”
A na co mi taka władza???

Piotr Budzeń

Ojciec Kryzys- 
Matka Polska
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Wywodzę się z pokolenia, które żyło w dwóch syste-
mach, a teraz ma szanse i chce zrealizować swoje am-
bicje i marzenia. Widzę dokonania minionych poko-
leń ze swojej własnej perspektywy, którą oferuje mi 
moje własne doświadczenie i otoczenie. Doświadcze-
nie to kształtowało mnie do momentu transformacji 
ustrojowej (1989) i od tej chwili po dzień dzisiejszy. To 
w świetle tego oceniam dokonania przodków i wy-
znaczony przez nich zakres moich życiowych szans.

Jestem RADYKALNY! Wypomni mi to zapewne cała 
banda postkomunistów. I co z tego? To moje prawo być 
tu i tworzyć DOBRO. Nie tylko moje. Nie jestem sam. 
Nadszedł czas ludzi ukształtowanych przez to samo do-
świadczenie. Piszę do Was, nie do tych, którzy zakła-
mują naszą rzeczywistość, aby czerpać indywidualne 
korzyści z naszej niewolniczej pracy dla zaspokojenia 
swoich potrzeb i interesów swoich partyjnych kolesi.

Politykierzy obecnej dekady, postkomuniści i zdrajcy 
„Okrągłego Stołu” patrzą z pogardą na Nasze pokolenie 
manifestujące swoje poglądy i ideały, zupełnie sprzecz-
ne z ich egoistycznym interesem. Jest Nas na tyle dużo, 
że ONI nie mają szans, aby stłumić nasze głosy i chęci 
działania. Chcemy naprawić błędy starego pokolenia 
przekazując nowy wzorzec postępowania. Wierzymy 
w uczciwość, honor, zasady i odwagę w wypowiadaniu 
słów, stajemy zawsze w obronie WOLNOŚCI i człowieka.

Kluczem do zmian jest nasza aktywność i działanie. 
Sprzeciwiamy się kategorycznie bierności i pasywności 
społeczeństwa i jednostek, bo jest to wbrew wspólnej 
idei Wolnego Państwa. Człowiek z natury jest kreatywny 
i twórczy. Potrzebuje jedynie bodźca, by tworzyć. Nasze 
stowarzyszenie ma być właśnie tą siłą napędową  nowej 
wolnej ideologii. Potrzebą człowieka jest praca, dzięki 
niej spełnia się i jest szczęśliwy. Każdy człowiek ma prawo 
wkładać energię we wspólny proces tworzenia i otrzymy-
wać owoce tej pracy.  Praca nie jest towarem i nigdy nim 
być nie powinna. Zapłata za pracę musi być podyktowana 
jej wartością a nie wyceną rynkową. Czas zakończyć okres 
„niewolnictwa”, które produkuje biednych pracujących. 
Życie społeczne kształtować musi świadoma współpraca 
dla dobra ogółu społeczeństwa. Tym mechanizmem po-
winien być tylko rynek i jego bezosobowa, niewidzialna 
ręka. Stabilność i bezpieczeństwo musi zastąpić samowolę 
kapitału i niepewność jutra. Dobro wspólne jest dobrem 
każdego z nas. Własność wspólna jest własnością wszyst-
kich ludzi, a nie tylko uprzywilejowanych grup politycz-
nych, które nadużywając swojej władzy bogacą się na nas, 
w per� dny sposób tworząc pod siebie przepisy i prawo. 

Wszyscy ludzie mogą i powinni decydować o własno-
ści wspólnej w sposób demokratyczny – tak w zakładzie 
pracy, przestrzeni publicznej, jak i w państwie. Człowiek 
jest podmiotem i celem. Każdy ma prawo żyć w dobro-
bycie. Wspólnota ma obowiązek chronić swoich człon-
ków. Nikt arbitralnie nie może decydować o wartości 
innych. Wszyscy ludzie są równi i różnorodni. Normal-
ność nie istnieje, a normatywizm odrzucamy. Każdy 
człowiek jest wolny i ograniczyć go mogą jedynie pra-
wa wspólnoty w której żyje oraz jego własne sumienie. 

Społeczeństwo to rodzina, powiązana ze sobą wspólno-
ta. Postęp osiągamy dzięki indywidualnym cechom oraz 
współdziałaniu i współżyciu z innymi. Nie jesteśmy od-
izolowani od otoczenia i dla dobra nas samych musimy 
wspierać społeczeństwo. Każdy ma prawo do kolejnej 
szansy. Każdy ma prawo mylić się i popełniać błędy. Każdy 
ma prawo uczyć się i ulepszać samego siebie. Wybieramy 
logikę postępu, demokratyczne rządy, odpowiedzialny i 
zrównoważony rozwój oraz równość. Odrzucamy logikę 

zysku, rząd pieniądza, sztuczne potrzeby i bat hierarchii.

Pokojowo i stopniowo rozpoczynamy budowę nowe-
go systemu, odrzucając stary. Przez alternatywę i ne-
gację, nie przez przemoc. Przez demokrację bezpo-
średnią, odpowiedzialność, świadomość i postęp, nie 
przez manipulację, brutalność i dyktaturę rewolucyjną.

Jesteśmy zwykłymi ludźmi, a obszarem naszego życia 
jest Polska. Jesteśmy ludźmi pracy, którzy codziennie 
zarabiają na życie i lepszą przyszłość dla wszystkich wo-
kół. Niektórzy z nas są bardzo progresywni, inni bar-
dziej konserwatywni. Jedni są religijni, inni nie. Jedni 
są określeni politycznie, inni – apolityczni. Ale wszy-
scy jesteśmy zmartwieni i oburzeni tym, jak wygląda 
obecnie scena polityczna, system ekonomiczny i życie 
społeczne. Przerażeni jesteśmy korupcją świata poli-
tyki , biznesu, bankowości i innych obszarów życia pu-
blicznego. Stajemy się bezradni wobec patologii jaka 
przetacza się przez instytucje państwowe, organy usta-
wodawcze i organy sprawiedliwości. Sytuacja ta czyni 
nas pokrzywdzonymi każdego dnia. Musimy się wszy-
scy zjednoczyć , bo wtedy będziemy mogli ją zmienić.

Wybiła godzina mobilizacji – budowy lepszego społe-
czeństwa.

Oto nasze postulaty:

1. Priorytetem każdego rozwiniętego społeczeństwa są 
równość, solidarność, wolny dostęp do kultury, dobrobyt 
i szczęście.

2. Istnieją prawa podstawowe, które powinny być zapew-
nione przez system społeczny: prawo do zatrudnienia, 
edukacji,  opieki zdrowotnej, mieszkania, dostępu do 
kultury  udziału w polityce, nieskrępowanego rozwoju 
indywidualnego, zdrowego i szczęśliwego życia i prawo 
do wolności.

3. Obecny system polityczny i ekonomiczny nie za-
pewnia tych praw i stanowi przeszkodę w rozwo-
ju społecznym. Dyskryminuje i wykorzystuje słab-
sze jednostki, które bez wsparcia państwa nie są w 
stanie dalej się rozwijać i czerpać ze wspólnego dobra.

4. Demokracja to władza ludzi (demos – los, kreateo 
– rządzę). A zatem rząd powinien reprezentować lud 
– reprezentować nas Polaków. Jednak w naszym kraju 
większość klasy politycznej nawet nie słucha głosu ludu. 
Politycy powinni reprezentować nasze interesy, ułatwiać 
uczestnictwo obywatelskie i zabezpieczać dobrobyt spo-
łeczeństwa, a nie bogacić się jego kosztem, odpowiadając 
jedynie na potrzeby wielkich jednostek gospodarczych i 
trzymając kurczowo władzę w systemie „dyktatury par-
tyjnokratycznej”, kierowanej niezmiennie przez te same 
partie (PO,PSL,PiS,SLD).

5. Żądza władzy i koncentrowanie jej w rękach mniejszo-
ści powoduje nierówności, napięcia i niesprawiedliwość 
społeczną. Starzy aparatczycy minionego systemu wciąż 
manipulują i kontrolują główne gałęzie gospodarki, eko-
nomii i polityki w Polsce. To prowadzi do przemocy, któ-
rą odrzucamy. Obecny przestarzały i nienaturalny model 
ekonomiczny blokuje rozwój społeczny i zamyka go w 
samonapędzającej się spirali, która pozwala na bogacenie 
się tylko garstki ludzi bezpośrednio powiązanej z partia-
mi, które są u władzy, a resztę wpędza w biedę.

6. Celem i jedyną drogą obecnego systemu jest akumu-
lacja kapitału kosztem efektywności i dobrobytu społe-
czeństwa – kosztem zasobów naturalnych i środowiska, 
generujące bezrobocie i nieszczęśliwych konsumentów.

7. Większość obywateli Polski to tryby w maszynce do 
bogacenia się mniejszości nie znającej nawet jej potrzeb. 
W większości jesteśmy anonimowymi jednostkami, ale 
bez nas ten system nie mógłby istnieć, bo to my pchamy 
nasz kraj do przodu.

8. Jeśli polskie społeczeństwo nauczy się nie powierzać 
naszej przyszłości abstrakcyjnej rentowności ekonomicz-
nej, która nigdy nie przynosi korzyści większości, będzie 
można wyeliminować nadużycia i braki, z którymi spoty-
kamy się na co dzień.

9. Potrzebna jest Rewolucja Etyczna. Uznaliśmy kapitał za 
wartość nadrzędną nad ludzkim życiem. Czas wreszcie, 
aby to kapitał służył ludziom. Jesteśmy przecież ludźmi, 
nie towarami, nie niewolnikami. Nasze życie to nie tylko 
to , co kupujemy, dlaczego i od kogo. 

Posłużę się teraz słowami mojego ulubionego polityka 
Viktora Orbana:

Mówię otwarcie: Polacy nie dadzą się! Nie będziemy 
sługusami Europy. Nie będziemy sługusami banków i 
korporacji. My, Polacy jesteśmy sami sobie panami i nie 
chcemy aby inni mówili nam jak mamy żyć we własnym 
domu. Z chęcią zaś będziemy partnerami i sojusznikami 
każdego, kto za takich będzie nas uważał. Dlatego po-
winniśmy zawierać umowy strategiczne  z odnoszącymi 
sukcesy, dużymi, międzynarodowymi � rmami produk-
cyjnymi i usługowymi z takimi , które szanują Polaków. 
Z takimi i tylko takimi, które zainteresowane są współ-
pracą i wzajemnymi korzyściami, a nie wyzyskiem. Wie-
rzymy w konkurencyjność , w mądrze uformowany ry-
nek, w przedsiębiorczość i jej ducha. Szanujemy pracę, 
cenimy osiągnięcia, ale nie uznajemy chciwości i braku 
skrupułów. Cenimy nowoczesną światową gospodarkę 
z jej złożonym układem stosunków i wzajemnych od-
działywań , ale nie uznajemy prawa do kolonizacji. Dla-
tego musimy bronić niezależność gospodarczą Polski. 

W związku z powyższym jestem przekonany, że wspól-
nymi siłami możemy zmienić otaczającą nas rzeczy-
wistość. Możemy pomóc naszej ojczyźnie. Wiem, że 
razem możemy o wiele więcej niż nam się wydaje.
TO NASZE PRAWO-KORZYSTAJMY Z NIEGO.

Samo mówienie o tym, że  jest źle nie wystarczy, dlatego za-
kasajmy rękawy, by poprawić Państwo, w którym żyjemy. 
Jesteśmy spadkobiercami tej ziemi, mamy prawo wyboru. 
Jesteśmy pokoleniem decydującym o tym, jak się będzie 
żyło w przyszłości w WOLNYM PAŃSTWIE – POLSKA.

M A N I F E S T  W O L N E G O  P A Ń S T W A


