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Pierwszy numer Wolnej Prasy 
Polkowic, który właśnie trzy-
masz w ręku, to nie reklama 
akcji „ Cała Polska Czyta Dzie-
ciom”. Lektura ta zawiera treści 
mrożące krew w żyłach i port-
felach. Strach pomyśleć   ile 
można zarobić w samorządzie 
w ciągu jednego roku! Uczci-
wie płącisz podatki? Przeczytaj 
na co idą. Przeczytaj sam a na-
stępnie przeczytaj  dzieciom, by 
wyciągnęły wnioski i były mą-
drzejsze, uczciwsze. Ktoś, kiedyś 
powiedział, że mądry głupiemu 
powinien ustąpić- nic bardziej 
mylnego.  Wchodząc między 
wrony też nie trzeba krakać jak i 
one. Świat który nas otacza sta-
nął w miejscu, pomiędzy 1980- 
2013 rokiem, w miejscu skąd 
ponoć nie da się uciec. Czas 
zakończyć rządy byłych PZPR-
-owców, komunistów i przefar-
bowanych polityków. Kto stoi 
w miejscu ten zmierza wstecz.

REDAKTOR NACZELNY

I n s p e k t o r  G a d ż e t  n a  t r o p i e . . .

Natrafiem przypadkiem na ciekawy wątek, związany z prze-
ta na lokal użytkowy przy ul. Dbrowskiego w Polkowicach, 
ktry jak si okazało niósł za sobą lawinę. (...). Pokaz Dziś ro-
biłem zdjęcia polkowickiej elicie zmierzającej na imprezę 
zamkniętą dla „elity”, w nowo otwartej Pizzerii, na terenie 
nowo wybudowanego parku i placu zabaw. Pokrótce, jeden 
z „Panów” nagrywał mnie na telefon i straszył sądem, drugi 
Pan chwilę później sukcesywnie zasłaniał mi obiektyw ręką 
bym nie mógł zrobić zdjęcia Panu Emilianowi Stańczyszy-
nowi, a Pan Wiesław Wabik, jak zawsze „ zwiewny, powab-
ny ( od wabik „ na grube ryby”) i z klasą, zaproponował, że 
może mi pozować jak mam kiepskie ujęcie. Także tyle w tym 
temacie, ludzie w parku chichotali aż miło. Polakom gratulu-
jemy Żywca, a polkowickim rządzącym kreatywności....str. 4

S t a r o s t w o  P O w i a t o w e  P O  -  n o w e m u .

W Polkowicach otwarto nowe starostwo POwiatowe. Czy 
aby jest takie cudowne, jak w gazecie Jedność?? Czy jest się 
czym chwalić? Na co idą publiczne pieniądze? Czytaj str. 9

Wielka Orkiestra Budżetowej PO - mocy.

Ile kosztuje nas władza? Wszyscy wiedzą, że drogo. Niestety 
nwet ja nie spodziewałem się, że aż tak „zajedwabiście drogo”. 
Kto dostaje darowizny od Gminy Polkowice.  Czytaj.....str. 5

Nie możemy pozwolić, by kazano nam żyć 
w strachu.

By strach nas przytłaczał. Uczyńmy to miasto takim, jakie chce-
my by było. Miastem demokracji, a nie totalitaryzmu. Miastem, 
którego nie musimy się wstydzić. Przypomnijmy sobie jakie 
mieliśmy marzenia o tym mieście kiedy byliśmy dziećmi. Czy 
wyglądało ono w nich tak, jak teraz wygląda? Nie sądzę...str. 8

„Kiedy religia i polityka jadą na tym samy wozie, ci co powożą 
wierzą, że nic nie może im stanąć na drodze. Zaczynają pędzić  na 
łeb na szyję...i nie pamiętają, że pędzącemu na oślep człowiekowi 

ukazuje się przepaść, kiedy jest już za późno”

Frank Herbert
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Na początku tego roku zainteresował mnie fenomen jednego 
z polkowickich przetargów na dzierżawę lokalu użytkowe-
go, położonego w samym sercu parku, który miał się dopie-
ro otworzyć. Taka lokalizacja, to samoistny motor napędowy 
klienteli. Na pewno drogo, pomyślałem. Nic bardziej mylne-
go. Otóż dzierżawa okazała się tania jak barszcz, około 2.000 
zł miesięcznie, za tak duży i dobrze zlokalizowany obiekt. Co 
jeszcze bardziej zaskakujące przyznano dzierżawcy bonifikatę 
w postaci zniżki 90% na okres pierwszych 3 miesięcy. Gest 
był. Na ulicach mówiono, że Pizzeria Verona otwiera nową fi-
lię. Po co? 
Jak się okazało nie jest to filia owej Pizzerii, a jej kopia (de-
likatnie mówiąc), prowadzona przez byłych pracowników 
Pizzerii Verona. W latach 1996- 2009 właściciele nowej piz-
zerii byli pracownikami Pizzerii Verona. Po roku 2009 Pani 
Urszula wraz z Panem Mariuszem prowadzili działalność pod 
nazwą Pizzeria Verona przy ulicy Kilińskiego 2 w Polkowi-
cach (prawdziwa Verona), dzierżawiąc lokal wraz z wysposa-
żeniem. Receptur nie dzierżawili gdyż z kwestii zrozumiałych, 
w 1996 roku sam właściciel Prawdziwej Verony przyuczał Pa-
nią Urszulę do przygotowania dań, nie biorąc pod uwagę takiej 
nielojalności ze strony tych państwa.Nowi „ kreatywni przed-
siębiorcy” nie informowali właściciela o swoich poczynaniach 
w temacie otwarcia własnej pizzerii. Do dziś nie uregulowali 
niektórych zobowiązań wobec właściciela (sprawą zajmuje się 
już kancelaria prawna) a ponadto na każdy możliwy sposób 
informowali oni również za pośrednictwem mediów iż Pizzeria 
Verona przenosi się do nowego lokalu przy ul. Dąbrowskiego- 
co jak widać od lutego nie jest prawdą, gdyż Pizzeria Verona 
była, jest i będzie zlokalizowana w rynku a jej właścicielem 
był, jest i będzie Pan Stefański. Troszeczkę nie fair play. Spra-
wa została zgłoszona na Policję w lutym, tego roku,  lecz do 
dziś nikt nie wyciągnął wobec tych Państwa konsekwencji i 
nie nakazano sprostowania, którego z własnej woli zamieścić 
nie chcieli. 
Okazało się iż dostęp do uzyskania informacji publicznej w 
urzędzie miasta i gminy graniczy z cudem. Nikt nie bardzo się 
kwapi do informowania o terminach rady miejskiej, nie można 
się dowiedzieć  praktycznie niczego. Puszka Pandory.

Tu z tyłu ręki jakiegoś pana od 
przeszkadzania, 

jest Pan Emilian =)

Temat zaciekawił mnie jeszcze bardziej, gdy dowiedziałem 
się iż impreza otwarcia lokalu jest imprezą zamkniętą, na któ-
rej bawić się będzie śmietanka władzy Polkowic. Udałem się 
spacerkiem do nowego parku, wybudowanego za 5.578.762 zł 
…..  Przechodząc przez nowy park nie mogłem się nadziwić, 
że samo kupno i nasadzanie tych kilku drzewek kosztowało 
2mln 109 tys. zł. Chyba najdroższe wkopywanie drzewek o 
jakim słyszałem. Fontanna ( to duże słowo) 372.062 zł.Plac za-
baw bardzo fajny, szkoda tylko, że nie wybudowano ekranów 
dźwiękowych, bo hałas od ulicy jest straszny.Koszt samego 
placu zabaw to 434.182 zł. Park zaj...ście drogi i jak dla mnie 
trochę za betonowy jak na plac zabaw. Ale cóż. Ogrodzenie , 
łąwki oraz kosze na śmieci to koszt 195.242 zł. Ekrany aku-
styczne????????- koszt 200.302 zł.I uwaga- hit! Toalety : 278. 
895 zł. Na miłość Boską strach osikać deskę. Nawierzchnię 
pieszą wybudowano za nie bagatela 814.275 zł. Nie deptać i 
nie szurać. Wracając do tematu. Na imprezie otwarcia same 
szyszki tego miasta. Państwo Stańczyszynowie, Wabikowie, 
Szymczykowie… z kwiatami i pięknie opakowanymi pre-
zentami. Porobię zdjęcia, pomyślałem. I to był błąd. Już po 
chwili oddelegowano do mnie jednego z Panów, który niczym 
skacząca małpka zasłaniał mi aparat fotograficzny. Pan Szym-
czyk zdecydował się nawet podejść do mnie z włączonym Tel 
komórkowym, nagrywając mnie i mówiąc, że nie mam pra-
wa robić mu zdjęć. Co jest bardziej mylne, niż to, że Ziemia 
jest płaska. Chciałbym również zauważyć iż nagrywanie mnie 
nie budziło w nim moralnego sprzeciwu. Brawo. Pan Emilian 
starał ukrywać się za żoną, natomiast Pan Burmistrz nawet za-
proponował mi pozowanie, rozpinając przy tym marynarkę… 
ale niestety chłopców lubię ale się brzydzę, więc męskie sesje 
pozowane w żadnym nawet najmniejszym stopniu nie wcho-
dzą w grę. Ciekawi mnie czy każdy prywatny przedsiębiorca 
otwierając swój biznes w tym mieście dostaje kwiaty i prezenty 
od władzy? Czy nie?=) 
Ku mojemu jeszcze większemu zdziwieniu owemu lokalowi 
udzielono koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, pomi-
mo iż jest on zlokalizowany tuż przy placu zabaw dla dzieci. 
Jeżeli mamy wydawać pieniądze z podatków na taką edukację 
dzieci w dziedzinie przeciwdziałania alkoholizmowi, to dzię-
kuję bardzo, za takie inwestycje. Nie wyobrażam sobie, że za 
moje pieniądze moje dziecko musiałoby obcować z pijanymi 
klientami lokalu. To mnie wręcz przeraża. Na szczęście nie 
mam dzieci, bo by się pewnie nie mogły nadziwić takiemu zja-
wisku i takiej głupocie. Co dziwne w zgodzie z prawem nie 
wolno wydać koncesji lokalowi zlokalizowanemu od placu za-

baw w odległości mniejszej 
niż 100 metrów. Naturalnych 
barier oddzielających obszar 
sprzedaży od miejsca zaba-
wowego i rekreacyjnego też 
nie ma. Więc na jakiej pod-
stawie wydano pozwolenie? 
Kto był taki mądry??? Nie 
wiem bo do dziś nie otrzyma-
łem wszystkich dokumentów 
związanych z tym faktem. 
Ale przecież na pewno nikt 
niczego nie ukrywa. 
Im dalej wchodziłem w po-
szukiwanie niektórych do-
kumentów związanych z 
Ukochaną Władzą, tym wię-
cej pojawiało się schodów. 
Nawet o sesjach rady miej-
skiej nie chcą mnie niestety 
informować. Zarejestrowa-
łem się nawet w systemie 
sms-owej informacji Urzędu 
Miasta. Nic to nie dało. Do-
brze, że człowiek zawsze ja-
kieś wieści zasłyszy, dzięki 
temu bywam na sesji Rady 
Miejskiej i nie wszyscy są 
szczęśliwi z tego powodu. 
Natchniony wypowiedziami 
pięknego Wiesława, prze-
wodniczącego- jaśniejącego 
nam, niczym gwiazda Polar-
na Emiliana, Arkadiusza od 
śmieci, Stasi od dzieci ( Sta-
nisławy Bocian- vice burmi-
strzówna), Marioli- dyrektor-
ki biura pięknego Wiesława, 
Marka od wąsów , Krzysia 
od niczego i Adama od ulo-
tek zapraszam Państwa na 
kolejną stronę, dedykowaną 
wszystkim propagandzistom 
politycznym naszego miasta. 

P o  n i t c e  d o  k ł ę b k a
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Drodzy czytelnicy, kto z 
was ma słabe serce, lepiej 
niech ominie tą stronę. Jest 
to strona mrożąca krew w 
żyłach, budząca lęk przy 
każdym podejściu do ban-
komatu. Na tych stronach 
poznacie prawdę. Odkry-
jecie odpowiedź na pyta-
nie „czemu w tym kraju 
jest taka bieda”???? Otóż 
prawda kryje się nieopodal 
twojego domu……Na po-
czątek zaczniemy od Pana 

Emiliana Stańczyszyna 

Oświadczenie napisane 
dnia 03.12.2012r. zło-

żone 04.12.2012r.:

O ś w i a d c z e n i e 
z a  r o k  2 0 1 1 :

Środki pieniężne zgroma-
dzone w walucie polskiej: 
165.000 zł na lokatach oraz 
58.801 zł na rachunkach.Pa-
piery wartościowe 10.000zł 
– 10 letnie obligacje SP
Dom o powierzchni 230 
m2 o wartości 700.000 zł. - 
współwłasność małżeńska.
Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 2 ha o wartości 
800.000 zł. Rodzaj zabudo-
wy : budynek mieszkalny i 
gospodarczy. Tytuł prawny : 
współwłasność w ½ części. 
Pan Emil posiada również :
Działkę z budynkiem re-
kreacyjnym o pow. 0,1581 
ha – współwłasność (tu 
będzie ciekawostka!!!!) o 
wartości 160.000 zł. PO-
nadto pan Emil ma rów-

nież:  4 działki o łącz-
nej wartości : 236.000 zł.
Prowadzi działalność go-
spodarczą Doradztwo i 
Pośrednictwo Gospodar-
cze  DPG Emilian Stań-

czyszyn, z której osią-
gnął przychód 108.000 zł!
Jest członkiem rady nad-
zorczej MPWiK w Lu-
binie - dochód 38.828 zł
Członek rady nadzorczej 
World Acoustic Group 

Inne Dochody:
Dieta Radnego Urzędu 
Miasta i Gminy Polko-
wice: 23.844 zł. Najem 
mieszkania: 10.000 zł
Związek Gmin Zagłębia 
Miedziowego: 154.485 
zł.  Sprzedaż mieszka-
nia: 200.000 zł. Sprzedaż 
Udziałów w Highquality 
PR: 23.000 zł. Samochody: 
Toyota Corolla i Citroen c5

Kredytów  brak!!!!!!!!

Wa r t o ś ć  m a j ą t k u : 
2 . 1 2 9 . 8 0 1 z ł

Dochód całkowity: 

450.157 zł + 108.000  zł    
(przychód firmy). 

Razem to 558.157 zł. Co 
daje w podzieleniu na 12 
miesięcy w roku, kwotę 
46.513 zł miesięcznie!!!

Tacy to pożyją - w samo-
rządzie =). Oświadczenie 
Pana Emilian Stańczyszyna 
napisane dnia 31.12.2012r. 
(w Sylwestra!)  złożone 

czej World Acoustic Group 
– 18.148 zł ! – w poprzednim 
roku 0 zł dochodu z tego ty-
tułu. + 18. 148 zł w stosun-
ku do roku poprzedniego.

Inne Dochody:
Dieta Radnego Urzędu 
Miasta i Gminy Polkowi-
ce: 21.859 zł- pan Emil 
był tylko na 11 sesjach, to 
i przychód mniejszy z tego 
tytułu =). Związek Gmin 
Zagłębia Miedziowego: 
157.222 zł : + 2.737 zł 
w stosunku do roku po-
przedniego! Samochody: 
BMW X3 (Drive 20i) i 
Citroen c5 z 2010 roku.

cone ze stosunku pracy 
Urząd Gminy Polkowi-
ce i PTBS: 91.101,26 zł.
Z tytułu umów zleceń i 
umów o dzieło : 8.523 zł.
Z tytułu wynajmu mieszka-
nia : 8 x 1300 zł = 10.400 zł.
Kredyt hipoteczny na 
zakup mieszkania : 
do spłaty 42.791,45 zł. 
Skąd jak? Po co spłacać kre-
dyt z odsetkami jak ma się 
na koncie 108.327 zł ???????
?????????????????????????? =)

Oświadczenie z 4 stycz-
nia 2012 roku 

( wpłynęło również 4 stycz-
nia - jak to dziwnie niektóre 
oświadczenia długo idą?)
pani Sylwia Składa korek-
tę oświadczenia w której:
Na koncie środków pie-
niężnych ma 109.184 zł ale 
zarazem z korekty znika 
Wynagrodzenie wypła-
cone ze stosunku pra-
cy Urząd Gminy Polko-
wice i PTBS: 91.101,26 
zł. A zastępuje je gołe:
Wynagrodzenie wypła-
cone ze stosunku pracy 
Urząd Gminy Polkowice: 
75.531,92 zł!!! Gdzie znik-
nął PTBS i 15.569,34 zł???? 
Pani Sylwia doszła do wnio-
sku, że nie pracowała w 
PTBS czy że jej jednak nie 
płacili??? Oto jest pytanie.

Najgorsze co może czło-
wieka spotkać, to zły dobór 
towarzystwa. I to chyba jej 
jedyna wina, choć nieuspra-
wiedliwiona. Jak wybierać 
towarzystwo, to tylko Po-
lkowickie Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego!

Piotr Budzeń
„Polityka nie może 
obejść się bez jakiejś 
podstawy moralnej.”

Adam Mickiewicz

23.04.2013r. (wniosek - 
pierwsze oświadczenie zło-
żono  po jednym dniu a dru-
gie  po prawie 4 miesiącach!). 

O ś w i a d c z e n i e 
z a  r o k  2 0 1 2 :

Środki pieniężne zgroma-
dzone w walucie polskiej: 
130.000 zł na lokatach 
oraz 32.301 zł na rachun-
kach - panu Emilowi ubyło 
61.500 zł !!!! w stosunku 
do roku poprzedniego =(. 
Papiery wartościowe 
20.500 zł – 10 letnie obliga-
cje SP – wzrost wartości o 
10.500 zł. Nowość u Pana 
Emiliana: Certyfikaty Inve-
stor Gold FIZ 20 szt-  20 x 
2.473, 67 zł = 49.473, 40 zł!
Certyfikaty Investor Gold 
+ 10.500 zł na wzro-
ście wartości obligacji = 
59.473,40 zł =) Tadam!!! =)
Dom o powierzchni 230 
m2 o wartości 700.000 zł.- 
współwłasność małżeńska.
Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 2 ha o wartości 
800.000 zł. Rodzaj zabudo-
wy : budynek mieszkalny i 
gospodarczy. Tytuł prawny : 
współwłasność w ½ części. 
Pan Emil posiada również :
Działkę z budynkiem re-
kreacyjnym o pow. 0,1581 
ha – współwłasność (tu 
będzie ciekawostka!!!!) o 
wartości 160.000 zł. PO-
nadto pan Emil ma rów-
nież:  4 działki o łącz-
nej wartości : 236.000 zł.
Działalność gospodarcza 
Doradztwo i Pośrednic-
two Gospodarcze  DPG 
Emilian Stańczyszyn, z 
której osiągnął przychód 
w roku 2012 to - 113.000 
zł! + 5.000 zł w stosun-
ku do roku poprzedniego.
Jest członkiem rady nad-
zorczej MPWiK w Lubinie- 
dochód  - 31.828 zł: - równe 
- 7.000 zł do roku poprzed-
niego. Członek rady nadzor-

Pani Sylwia Stańczyszyn, 

żona Pana Eimilana jest 
równie zjawiskowo bogata 
co i przeurocza. W oświad-
czeniu majątkowym z roku 
2011 pani Sylwia istnieje, 
rok później już nie. Taka 
ciekawostka, którą posta-
ramy się ustalić w nad-
chodzących tygodniach.
 
Oświadczenie majątko-
we Sylwii Stańczyszyn 

z dnia 28.11.2011 roku

 (wpłynęło 28.11.2011 roku): 

Środki pieniężne zgro-
madzone w walucie pol-
skiej: 108. 327,91 zł. Papie-
ry wartościowe Jednostki 
Uczestnictwa w PKO TFI 
zakupione za kwotę (nie 
znamy wartości samych ak-
cji): 4.531,13 zł.Mieszkanie 
o powierzchni 40,83 m2 
o wartości: ok. 270.000 zł
Wynagrodzenie wypła-
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Już w następnym wydaniu Wolnej Prasy Polkowic
 Oświadczenia majątkowe: 

Pani Bocian, Pana Blocha, Pani Gnych, Pana Tramsia,
Pani Kośmider, Pana Ciżmara, Pana Wiesława Wabika i pozostałych osób

„Będziemy jeszcze dumni  z  PO- lkowic”
Można powiedzieć, że to prawie 
oryginalne hasełko wyborcze 
z 2010 roku zaserwowane nam 
przez najlepiej wyszkoloną grupę 
cyrkowo-manipulatorską z PdMP. 
Hasło to w propagandowej ga-
zetce widniało nad piękną buźką 
Wiesia Wabika i zapewne miało 
nam mówić,że nic tak nie wpły-
wa na samopoczucie Emiliana 
Stańczyszyna i reszty demiurgó-
w(twórców) dobrobytu Polkowic, 
jak Honor-Miłość i Polkowice. 
Mówię tutaj bezpośrednio o du-
mie za lub z…. Osobiście dumny 
jestem, że mam takiego rywala 
jak Emilian Stańczyszyn, który 
za nic na świecie nie zgrzeszy, bo 
nie wypada gdyż ojciec jego grał 
lub nadal gra Bogu w kościele na 
organach. A to zobowiązuje do 
uczciwości. Nie ukrywam, że nie 
szanuję  cwaniaczków w dobrze 
skrojonych garniturach z młody-
mi żonami i z głupim uśmiechem 
na pysku. Ale jak tu się nie cie-
szyć gdy pogoda jest dla boga-
czy – a dla płacących podatki, z 
którym opłacani są TAKIE TYP-
KI, pogoda jest zazwyczaj zła.
PdMP-owska gazetka rozbawi-
ła mnie już na samym początku, 
gdy swoje wypociny na pierw-
szej stronie zaprezentował pięk-
niś z urzędu Wiesiu Wabik. On 
to przecież zapewne dobrowolnie 
z myślą oczywiście o przyszłych 
apanażach wciskał nam ,że PdMP 
to ugrupowanie iście apolityczne. 
Niestety, z tego, co widać Wódz 
nie nauczył ich nawet kłamać 
lub pomyśleli (PdMP-owcy), 
że mieszkańcy Polkowic łykną 
wszystko. O zgrozo, matko ko-
chana Polkowic… patrzysz na 
to i nie walisz ich w PYSK! Oj 
to nie takie proste, gdyż system 
stworzony przez Wielkiego (tu 
już chodzi tylko o wzrost) Emilia-
na nadal jest sprawny i toksyczny 
dla opozycji. Tchórzliwa opozy-
cja z Polkowic nie istnieje w obie-
gu, co jednak nie oznacza ,że nie 
zaistnieje choćby pod sztandarem 
Bazylowego Wolnego Państwa 
i wtedy biada wam krwiopij-
cy(nie mylić z komarzycami).

Przejdźmy jednak do dalszej 
części „propagandówki” PdMP. 

Pisałem już o apolityczności , 
czyli o ściemach, jakich wiele 
w kołtuńskim wydaniu „rodzi-
ny pracującej na państwowym”. 
Muszą Państwo wiedzieć ,że bez 
wsparcia partii PO i ludzi Grze-
sia Schetyny polkowickie króle-
stwo dawno by się rozpadło na 

kawałki. Nie ma możliwości nie 
współpracować z rządzącą par-
tią. Gdy nam to wmawia wódz 
–to poprostu kłamie. Co prawda 
PO w Polkowicach utożsamiane 
jest z miałkim i odstawionym na 
bok panem Borkowskim, ale za 
to już sam Krzysztof Nester jest 
obrazem piękna i rozpaczy partii 
Donka. I gdzie tu apolityczność? 
Nawet taki (wszech) bywający 
na salonach politycznych - Ma-
rek Tramś, niegdyś komunista 
, obecnie potrafi ący wiele za-
łatwić dzięki znajomościom na 
szczeblu centralnej politycznej 
Polski. Jakie Pan Marek ma po-
glądy dzisiaj? Nie wiem. Wiem 
tylko tyle, że zgrzeszył ongiś 
będąc w zbrodniczym systemie 
wysoko postawioną personą i 

powiatowy Grześ znów zabłyśnie 
jakimś tekstem. Być może o wsi 
Sobin. Ptaszki (a raczej kreciki) 
donoszą, że pan Grzegorz będzie 
ubiegał się o mandat radnego 
właśnie z tego terenu. Wolałbym 
osobiście, aby zamiast tego dostał 
mandat za przekroczenie prędko-
ści. A tak na marginesie: moja 
żona Grzesiu ma na imię Wolne 
Państwo i nie z pewnością nie bę-
dzie chciała z tobą rozmawiać!!!

Pani Kośmider, to najbardziej ulu-
biona przeze mnie mama znanej 
córki, dlatego aż tak wiele czasu 
poświęcam tej istocie. Co praw-
da po tekście zamieszczonym w 
propagandówce PdMP „Zdrowie 
to dla nas priorytet” doznałem 
olśnienia i zobaczyłem ,że Mario-
la Kośmider prawa ręka (bo swo-
ją już nadużył) Emiliana Stańczy-
szyna na sesji rady Polkowice w 
tej kadencji nie wspomniała ani 
razu, że przydałby się w Polko-
wicach szpital. Pamiętajmy jed-
nak, że Oni mówią tylko to, na co 
Pan im pozwoli. Wybaczmy więc 
pionkom, że są na szachownicy.

Pod tekstem „Nie zapomnimy 
o młodzieży” widnieją trzy nie-
młode już „mordki”. Co rekla-
mują? Bloch zapewne reklamuje 
swoją przyszłą fi rmę, w której 
obecnie jest dyrektorem – i to 
się rozumie. Mumia dźwięko-
wa – Nester, to pewnie logo 
nowego Powiatu Marka. A Sta-
roń? Chłopaku, w tak młodym 
wieku i już jesteś…… (o do-
kończenie proszę czytelników).

Najbardziej ucieszyła mnie jed-
nak deklaracja trupy pod we-
zwaniem wielkiego Emiliana 
PdMP. I tu stwierdzam na koniec:
(foto)

Bazyl-Sławomir Tomczak

choćby tylko dlatego powinien 
po cichu przejść na emeryturę, 
aby uniknąć „polowania na cza-
rownice”. Osobiście mam do nie-
go słabość. Wyszedł z założenia 
,że lepiej być komuchem-lewi-
cowcem, niż cwanym królem z 
hełmem rycerza zamiast korony.

W kolejnym tekście zamieszczo-
nym w tej propagandówce, a pod 
którym podpisał się oprócz Wie-
sia nasz ulubiony Emilian, wid-
nieje zapewnienie: NIE ZAWIE-
DZIEMY WAS! To naprawdę 
urocze stwierdzenie nijak ma się 
do tego, co obecnie dzieje się w 
Polkowicach. Zawiodłeś Wiesiu, 
bo puszczasz kupę kasy w kana-
ł(raport NIK) i masz to gdzieś. 
Zawiodłeś Emilianie (wielki) 
Stańczyszynie, ty, który całe 
miasto obsadziłeś swoimi wier-
nym poplecznikami a ze związ-
ku GZM zrobiłeś sobie wygodną 
przystań zarobkową udekorowa-
ną w młode ładne panie, aby ci 
co? Stawało … słowo w gardle? 
Bazyl nie czuje się oszukany, oj 
nie. Bazyl na odległość 5 metrów 

wyczuwa smród komunistów czy 
cwaniaczków samorządowych. 
Bazyl chce, aby władza trafi -
ła do uczciwych mieszkańców 
Polkowic i nie ma zamiaru owi-
jać w bawełnę prawdy zastanej.

Powinienem na tym zakończyć 
studiowanie tej przedwyborczej 
gazetki (2010), ale moja misja 
wciąż każe mi drążyć temat. I 
Tak, na kolejnej stronie wypa-
trzyłem małą mordkę mojego 
„ulubionego” sekretarza Po-
wiatu Polkowickiego - Grzego-
rza Majewicza i jego artykuł.
Do dziś pamiętam rozmowę z 
Grzesiem, w której przekony-
wał mnie o swojej religijności 
wypominając mi oczywiście 
przynależność do Ruchu Paliko-
ta. Grześ, moi mili, był to cudo 
człek do kiedy nie poznałem całej 
prawdy o nim. Ja też lubię kobie-
ty. Lubię z nimi rozmawiać, a je-
śli już miałbym z którąś z nich iść 
do łóżka, to musiałbym się w niej 
najpierw zakochać i tyle… Nie-
stety nie afi szuję się swoim kato-
licyzmem po jarmarkach, bo ktoś 
mógłby mi rzucić w twarz: Bazyl, 
ty hipokryto. Czy mogę w takim 
razie nazwać Majewicza hipokry-
tą? A gdzież tam, Boże  broń. Sza-
nuję Majewicza tak, jak naszego 
obecnego premiera i zagrabione 
przez rząd OFE. Grzesiu jednak, 
wbrew temu co mówią o nim jego 
wrogowie, to bardzo fajny gość. 
Czasami czyta mądre książki i je 
cytuje np. profesora BOĆ. Nie, 
nie. Proszę nie mylić ze staruszką 
Bocian, bo jej akurat o napisanie 
książki nigdy bym nie posądził. 
Nie będę się jednak pochylał nad 
miernym tekstem Grzesia bo i po 
co. Dla nas powinno być ważne 
tylko to, że gdy ktoś napisze takie 
g…. przed wyborami samorzą-
dowymi , zawsze może liczyć na 
posadę w np. w powiecie. Uwa-
ga! Niebawem (być może) nasz 
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Dziś w dziale „ Rozmowy w 
PSZOK-u”,  wywiad z panem 
Arkadiuszem Kurzyńskim wła-
ścicielem Firmy Apollo, któ-
ra pomimo tańszych biletów i 
większej częstotliwości kursów,  
nie wykonuje trasy Polkowi-
ce-Moskorzyn-Sucha Górna. 
Dlaczego? Chronimy miejsca 
pracy u nas nie ma podziemia.

PB: Panie Arku w rozmowie z 
Panem Leszkiem Jasicą, byłym 
już sołtysem, dowiedziałem się 
że posiada Pan rozkład jazdy i 
zezwolenie na trasę Polkowice-
-Moskorzyn-Sucha Górna. Dla-
czego nie wykonuje pan tej linii.

AK: Szczerze mówiąc nie chce 
mi się na ten temat rozma-
wiać. Zaryzykowałem wszyst-
ko, zlikwidowałem przewozy 
pracownicze i inne trasy bo 
myślałem, że moja oferta bę-
dzie nie do przebicia. Mimo 
wysiłków jakie włożyłem w 
utworzenie tej linii nasi wło-
darze  odrzucili moją ofertę na 
dowóz dzieci do szkół w Polko-
wicach. Dziś jestem bankrutem.

PB: Jak wyglądały Pań-
skie starania, czy może pan 
opisać przebieg wydarzeń

AK: W czerwcu ubiegłego roku 
wystosowałem pisma z ofertą 
mojej firmy na dowóz dzieci do  
szkół podstawowych, gimna-
zjów, sołtysów wsi, Sucha Gór-
na, Kazimierzów, Moskorzyn, 
Burmistrzów Pana Wiesława 
Wabika, Renaty Dębek, Stani-
sławy Bocian, Rady Miejskiej, 
Wydziału Obszarów Wiejskich 
i Wydziału Oświaty w UG Po-
lkowice. Wszystkie te osoby i 
instytucje miały czarno na bia-
łym cennik oraz godziny od-
jazdów autobusów. Oprócz niż-
szych cen za bilety oferowałem 
więcej kursów niż PKS LUBIN 
oraz dodatkowe kursy  w so-
botę, o czym informowałem w 
ofercie. Jedyną odpowiedź jaką 
uzyskałem w ustawowym ter-
minie to odpowiedź z wydziału 
obszarów wiejskich, w której 
poinformowano mnie, że moja 
oferta została przekazana do dy-
rektorów szkoły podstawowej 
nr3 oraz gimnazjum nr 1 i, że 
za dowóz dzieci odpowiedzial-
ni są dyrektorzy poszczegól-
nych placówek oświatowych.

PB: Czy na tym zakończył Pan 
swoje starania, bo z tego co się 
orientuję to prawnie dopusz 
czalne jest, aby dyrektorzy 
podejmowali decyzje w spra-
wie dowozu dzieci do szkół.

AK: Oczywiście, że nie. Posta-

na może realizować obowiązek 
dowozu dzieci do szkół na dwa 
sposoby:  poprzez zapewnienie 
bezpłatnego transportu i opieki 
w czasie przewozu lub poprzez 
zwrot kosztów przejazdu środ-
kami komunikacji publicznej i, 
że nasza gmina korzysta z tej 
drugiej opcji. Podano do tego 
wykaz dyrektorów placówek 
oświatowych którzy to według 
pani Trzmielewskiej samodziel-
nie podejmują decyzje co do 
wyboru najkorzystniejszej ofer-
ty. Nie ma żadnej wzmianki o 
przetargu w  gim. nr1 a nie mó-
wiąc już o mojej ofercie, którą 
złożyłem w czerwcu, na którą 
sama odpisała, abym się zgłosił 
do dyrektorów.

PB: Czyli z odpowiedzi  na 
wniosek o udzielenie informa-
cji publicznej nie dowiedział 
się Pan nic więcej niż Pan 
wiedział a wręcz przeciwnie 
z  informacji, które Pan po-
siadał wynikało, że wie Pan 
więcej niż dyrektor Wydziału 
Oświaty Pani Trzmielewska.

AK: Dziwiło mnie to  bardzo, 
że osoba na takim stanowisku 
w Gminie nie posiada informa-
cji na temat przetargu w gim. 
nr 1.  Postanowiłem sprawdzić 
jak realizowane są zadania prze-
widziane w specyfikacji prze-
targu przez PKS LUBIN. Mu-
szę dodać iż przetarg dotyczył 
zakupu biletów miesięcznych 
dla uczniów dojeżdżających   
do gim. z terenu całej gminy, 
w którym  były podane miej-
scowości z terenu całej gminy 
oraz ilość uczniów z każdej z 
nich.   Zgodnie ze specyfikacją 
dowóz uczniów powinien odby-
wać się w różnych kierunkach 
zgodnie z zaleceniem w godz. 
13:45; 14:45; 15:35 ; 17:10. 
Czyli zgodnie z tym punktem w  
podanych godzinach powinny 
odjeżdżać autobusy do każdej 
miejscowości na terenie gminy 
Polkowice. Niestety w praktyce 
wyglądało to tak, że PKS LU
BIN jeździł tak jak jeździł czyli 
nie wywiązywał się z wa
runków umowy, bo jeżeli na-
wet miał kurs w godzinie wy-
znaczonej przez urzędników to 
w jednym kierunku, a nie we 
wszystkich. Kurs o godz. 
17:10  w ogóle nie był realizo-
wany. Ten przetarg to fikcja.

PB: Wysuwając takie oskar-
żenia, może się Pan narazić 
na sprawę w sądzie – oczy-
wiście o stare dobre samorzą-
dowe pomówienie uczciwych 
urzędników. Nie boi się Pan?

AK: Teraz już mi wszystko jed-

nowiłem spotkać się osobiście 
z dyrektorami tych placówek. 
Najpierw jednak poszedłem do 
sołtysów tych miejscowości po 
opinie na temat mojej propozy-
cji. Wszyscy wydali pozytywną 
opinię na temat mojej oferty na 
piśmie, którą również dostar-
czyłem do szkół. Poszedłem do 
Gim. nr 1, ale Pani dyrektor nie 
miała ochoty ze mną rozmawiać, 
a w sekretariacie dowiedziałem, 
że w lipcu odbył się przetarg 
na dowóz dzieci do Gim. nr 1, 
który ku mojemu zdziwieniu 
wygrał PKS LUBIN! Na moją 
ofertę nie odpisali bo przetarg 
był nieograniczony i było ogło-
szenie w BIP-ie, że trzeba było 
samemu sprawdzać. Natomiast 
dyrektor SP3 Pan Liberski po-
informował mnie, że odbyło się 
spotkanie dyrektorów placówek 
oświatowych i przedstawicieli 
UG Polkowice na którym usta-
lono, że dowóz dzieci do szkół 
będzie nadal wykonywał PKS 
LUBIN. Zapytałem dlaczego 
skoro moja oferta jest dla dzie-
ci mieszkańców i dla Gminy 
korzystniejsza odpowiedział, 
że takie są ustalenia i on nic 
na to nie poradzi. Poprosiłem 
tylko o pisemną odpowiedź 
w tej sprawie i taką dostałem.
 
PB: Czyli wynika z tego, że 
odbył się przetarg, a Pan do 
niego nie przystąpił, a co 
za tym idzie to Pana wina?

AK: No cóż, powiem tak. Od 
kiedy Polska stała się demokra-
tycznym krajem czyli od 1989 r 
w Polkowicach nie odbył się ani 
jeden przetarg na dowóz dzieci 
do szkół. Nie wiem czy ten prze-
targ był zaplanowany wcześniej 
czy nie, ale na miejscu osób 
odpowiedzialnych za przetarg 
starałbym się o jak największą 
liczbę oferentów, najwidocz-
niej Pani Dyrektor Gim. nr 1  
Elżbiecie Kich-Wiśniewskiej 
nie zależało na tym żebym wy-
startował ze swoją ofertą. Nie 
rozumiałem dlaczego jest tak, a 
nie inaczej i złożyłem wniosek 
do UG Polkowice o udostęp-
nienie informacji publicznej w 
dniu 24.08.2012. We wniosku 
prosiłem o przekazanie infor-
macji na temat warunków wy-
boru przewoźnika obsługująceg 
dowóz dzieci do szkół podsta-
wowych i gimnazjów w Polko-
wicach ,wykaz  osób odpowie-
dzialnych za organizację takich 
przewozów i za wybór prze-
woźników, oraz poprosiłem o 
wykaz ofert przewoźników za 
lata 2008-2012 dotyczące takich 
usług. W odpowiedzi było napi-
sane, że w związku z obowiązu-
jącą ustawą o samorządach gmi-

no, zresztą na wszystko mam 
potwierdzenie w dokumentach.

PB:Reasumując czuję się pan 
pokrzywdzony w zaistniałej 
sytuacji.

AK: Szczerze mówiąc przesta-
ję wierzyć w naszą demokra-
cje, gdzie urzędnik opłacany 
z moich podatków podejmuje 
decyzje, za które nie odpowia-
da działając na szkodę gminy 
i jej mieszkańców. Nie wiem 
jakimi prawami rządzi się w 
Polkowicach ale na pewno nie 
jest to demokracja. W naszym  
mieście zamiast wspierać małe 
i średnie firmy dające zatrud-
nienie dla lokalnej społeczności 
podwyższa się stawki za bilety i 
wyprowadza duże pieniądze do 
PKS-u Lubin. Moim zdaniem 
to jest przynajmniej nie gospo-
darność a może i coś więcej.

PB: Pan Jasica opowiedział mi 
jak to w zeszłym roku Policja 
w Polkowicach zatrzymała au-
tobus PKS LUBIN, w którym 
jechało ponad 100 dzieci i, że to 
on zlecił tą kontrolę, a w TVN 
24 powiedziano, że to akcja 
policji „bezpieczny dojazd do 
szkoły”. Jak Pan to skomentuje?

AK: Takie postępowanie utwier-
dza mnie w przekonaniu, że w 
tej gminie jest coś nie tak. Po 
takich naruszeniach jakie wy-

kazała tamta kontrola, Policja w 
Polkowicach miałaby już tylko 
jedno zadanie gdybym to ja lub 
inny prywatny przewoźnik prze-
woził te dzieci. Nie dopuścić do 
ruchu żadnego z moich pojaz-
dów. A tu jak nam wiadomo po-
mimo pisemnych próśb o kolej-
ną kontrolę zamiast sprawdzać 
autobusy postanowiono pozbyć 
się Pana Jasicy ze stanowiska 
Sołtysa co zresztą poczyniono.

PB: Od Pana Jasicy dowie-
działem się również że PKS 
LUBIN wykonywał ten kurs 
niezgodnie z rozkładem jazdy 
bo na taki kurs mieli zezwo-
lenie dopiero od 1.10.2012. 
Czy to normalne praktyki 
w firmach transportowych.

AK: Za jazdę niezgodnie z roz-
kładem jazdy są odpowiednie 
kary finansowe. Gdybym ja 
nie posiadał takiego doku-
mentu nie odjechałbym  stam-
tąd bo by mnie nie puścili.   

Dziękujemy serdecznie na-
szemu rozmówcy i zachęca-
my prywatnych przedsiębior-
ców oraz osoby prywatne do 
kontaktu z redakcją. Każdy 
ważny temat poruszymy, a 
każdą patologię będziemy 
zwalczać. PKS-owi Lubin 
życzymy szerokiej drogi=) 

Piotr Budzeń
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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 
sprawiedliwych się prześladuje. Ludzie nienawi-
dzą się nawzajem, zamiast się wzajemnie wspie-
rać i kierować swoją agresję na władze, która 
jest odpowiedzialna za obecny stan rzeczy. Ko-
munizm udało się „obalić” ( choć wcale go nie 
obalono), tylko dzięki temu, że naród zjednoczył 
się przeciw systemowi. Ludzie sobie nawzajem 
pomagali. Wielu ludzi oddało za to swoje życie. 
W 1989 roku rzucono narodowi dobrobyt, któ-
ry stanął nam komuną (a w zasadzie totalitary-
zmem) w gardle. Społeczeństwo zafascynowane 
pomarańczami, bananami, proszkami do prania, 
czekoladą … zapomniało dokończyć dekomuni-
zację. Nie dokończyło dzieła, do którego krwa-
wo dochodziło. Sprzedaliśmy demokrację za 
banany i jesteśmy za to odpowiedzialni. Jest to 
plama honoru na pokoleniu solidarności.  To po-
kolenie jest odpowiedzialne za to, że do dziś rzą-
dzi aparat nacisku. Nie dokończyliście roboty i 
trzeba to zmienić w nadchodzących wyborach. 
W naszym kraju nie potrzebujemy ani lewicy, 
ani prawicy. Potrzebujemy prawdziwych patrio-
tów, o poglądach ludzkich. Musimy stworzyć 
nowe pokolenie Polaków. Polaków szczerych, 
uczciwych, odważnych. Podejmujących rozważ-
ne decyzje i odpowiedzialnych za swoje miasta. 
Takich, którym na czymś zależy. Człowiek musi 
zacząć pomagać człowiekowi, bo dzisiaj czło-
wiek, człowiekowi wilkiem. Większość Polaków 
budząc się rano nie myśli o tym „ jak zarobić” 
tylko „jak ukraść”. Przez takie postrzeganie świa-
ta utknęliśmy w zaklętej pętli zawiści, z której 
wciąż korzysta władza. Skłócony naród to stado 
baranów, które można straszyć, ujarzmiać i kie-
runkować. Obywatele świadomi i zorganizowa-

W tym kraju nie ma już Boga i nie ma się  co cie-W tym kraju nie ma już Boga i nie ma się  co cie-

                                      Ojciec Kryzys- Matka Polska.
ni nie dadzą się wykorzystywać. Wkurza mnie fakt, że dorastające społe-
czeństwo intelektualistów zmuszane jest poprzez państwową prowokację 
do zaprzestania edukacji. 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 spieprzaj za granicę albo zostań spawaczem. Z pustym żołądkiem 
nie rozmawia się o fi lozofi i. 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 transparent. Bochenek chleba z 
margaryną kosztuje dziś prawie godzinę pracy. Średnio dwa litry paliwa 
by dojechać do pracy to kolejne 2 h pracy. Śniadanie w pracy, amortyza-
cja auta, coś do picia, nie daj Bóg ze 4 papierosy to kolejne 2 h. zapłacisz 
podatki, rachunki za gaz, prąd, wodę… czynsz, proszki do prania, i wycho-
dzi na to, że pracujesz na przetrwanie. Na wegetację. Do tego jak będziesz 
się spieszył do domu to dostaniesz z 500 zł mandatu. Buntuj się nędzarzu. 
W  TV  Debacie Politycznej jeden z posłów temi oto słowy odpowiedział na 
pytanie: „ to rytualny ubój kością nienawiści”. Takiej metafory nie powsty-
dziłby się nawet Goethe, ba! Nawet Dzierżyński. Poseł- poeta ( do kobiety 
lekkich obyczajów żyjącej w biedzie – zainspirowani owocem kultury.=) )
Cytat ten rodem z głębokiego, realnego socjalizmu uświadomił mi iż bez 
względu czy partia prawicowa, czy lewicowa… skoro dziś są przy władzy i nie 
przeszkadza im taki system, świadczy wybitnie o tym iż przy okrągłym stole 
wszyscy się sprzedali. W pełni wyszkoleni przez służby, prawicowo- lewi-
cowi , parszywi komuniści ciągle rządzą. Tyle, że są multikolorowi, a nie jak 
kiedyś czerwoni. Totalitaryzm pełnym ryjem. Pełną świńską mordą.  Po co się 
zarzynamy płacąc podatki, składki zdrowotne, emerytalne…. w państwie na-
kazowo- zakazowym, kiedy mówię „wolność !- władza mówi, że nie wolno. „
„Wszyscy położycie głowy, za Pana przewodniczącego- wol-
ność, po co wam wolność? Macie przecież tyle pieniędzy!”
Na co mnie ten kaktus.
A na co mi taka władza???

Piotr Budzeń

„Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki”.

Stanisław Jerzy Lec



                               

Dziadostwo                                        Powiatowe.

9

Odpowiadając na sło-
wa Pana Marka Tramsia 
(misia), które opubliko-
wane na łamach przecu-
downej, propagandowej 
gazety „Jedność” niosły 
chwałę i cześć budowli 
nowej siedziby Staro-
stwa Powiatowego, - po-
stanowiłem zweryfiko-
wać realny stan rzeczy. 
Pan Marek  twierdzi, 
że to wielki sukces iż w 
dobie kryzysu finanso-

wego i gospodarczego, 
udało się wybudować 
tak wielki i drogi budy-
nek administracji pu-
blicznej. Chmm… był-
by to sukces, gdyby Pan 
Marek był prezesem 
prywatnej firmy i wy-
budowałby starostwo 
za zarobione pienią-
dze. Pan Marek z ekipą 
kryzys, wybudowali, a 
my, podatnicy, plebs-
-zapłaciliśmy. I nikt się 

nas o zgodę nie pytał. 
Osobiście nie uważam 
iż budowa luksusowe-
go kompleksu dla Mar-
ka, była mi do szczęścia 
koniecznie potrzebna. 
Marek ma lepiej, bo 
ma klimatyzację i duże 
okna. Ja mam gorzej, 
bo Marek nie ma pie-
niędzy dla biura pracy, 
m.in. na staże i otwar-
cie nowych działalno-
ści.  W zamian za moż-

liwość pracy, możemy 
na bezrobociu skoczyć 
do starostwa i posie-
dzieć przy ogrodzie na 
dachu - jak Marek wpu-
ści, oczywiście. Mam 
nadzieję iż w końcu 
otrzymam odpowiedź 
na swoje zapytanie do 
Biuletynu Informacji 
Publicznej  Starostwa 
Polkowickiego, doty-
czące kosztorysu i roz-
liczenia finansowego 

tej cudownej inwestycji. 
W innym przypadku ta 
sprawa zostanie skiero-
wana do odpowiednie-
go organu. Osobiście 
sądzę iż nie jest to bu-
dynek Starostwa, a dzia-
dostwa Powiatowego.
 

D l a c z e g o ?

 Proszę spojrzeć
 samemu.

na początek poczekalnia- czy chory Żart???
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Biorąc pod uwagę fakt iż obrazy mówią same za 
siebie, nie będę się zbytnio rozpisywał na temat 
wyciągniętych wniosków. Chcę jednak zwró-
cić uwagę na fakt iż według wszelkich prawi-
deł ekonomii w dobie kryzysu gospodarczego 
i ekonomicznego w żadnym państwie nie wy-
konuje się takich inwestycji w sektorze admini-
stracji państwowej gdyż jest to bezproduktyw-
ne obciążanie budżetu. Pieniądze z inwestycji 
państwowych przeznacza się na pobudzenie 
gospodarcze małych i średnich przedsiębiorstw 
gdyż ich dochód stanowi około 97 % całego PKB 
kraju. Wspieranie wielkich koncernów zniżka-
mi podatkowymi oraz budowanie w sektorze 
administracji a także  jej przerost, prowadzi do 
załamania gospodarki jaki obecnie przeżywa-
my. Na szczęście Panu Markowi i ekipie kryzys 
będzie przytulnie i bezpiecznie jak bezrobotni 
będą strajkować pod budynkiem domagając się 
chleba i igrzysk. Zapraszam serdecznie do przyj-
rzenia się stanowi tej inwestycji, i zobaczenia 
na własne oczy jak zmarnotrawiono pieniądzę, 
za które można byłoby otworzyć od groma ma-
łych firm, które z odprowadzanych podatków 
zafundowałyby nam taki budynek. Wtedy i wilk 
syty i owca cała, a tak tylko Marek ma lepiej.                                      

Piotr Budzeń
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{tekst z www.wolnepolkowi-
ce.pl po korekcie i dostoso-
waniu do wymogów gazety}
Wmawiano mi zawsze, że po-
lkowicki Goliat nie ma swo-
jego Dawida. Okazało się jed-
nak ostatnio, że nie taki diabeł 
straszny jak go malują, bo tuż 
obok Polkowic, w Chocianowie 
opozycja polkowickiej władzy 
ma się dobrze i Rewolucjonista 
Dawid nie odpuszcza. To tak 
jakby praworządność powoli 
wracała na ziemię miedzianą i 
tylko wypatrywać,  jak posady 
zaczną się trząść, a wielka wła-
dza pozostanie wspomnieniem. 
To dobre oznaki na przyszłość, 
bo wciąż mamy w Polsce kry-
zys korupcyjno-moralny i trze-
ba się cieszyć choćby z tak nie-
wielkich sukcesów. Diety dla 
delegatów i zarządu ZGZM zo-
stały zablokowane, dzięki zgło-
szeniu do wojewody niepra-
widłowości przez Krzysztofa 
Budzenia. Niestety z ostatnich 
krecich doniesień dowiedzia-
łem się, że „twórca Polkowic” 
i jego wesoła trupa, kombinują 
jak tu nie stracić przychodu z 
tych diet, choćby na te waciki, 
które Wiesiowi Wabikowi ( bo 
mi się należy...- oryginalna wy-
powiedź burmistrza) jak sam 
twierdzi się należą. Jak pamię-
tam w komunie było takie po-
wiedzenie: ”czy się siedzi czy 
się leży  dniówka się należy”. 
Ktoś mi teraz powie, że docze-
piłem się do pięknego burmi-
strza jak rzep do psiego ogona. 
Nic z tego, bo Wiesław jest 
dla mnie tak naprawdę nudną 
personą o niskich wartościach 
wodzowskich, taki lekko cu-
kierkowy chłopak od gminnych 
uroczystości, za to urzędowy 
kot to ma dopiero jaja. Wiesła-
wa pożegnamy już za rok, taka 
wola Jego Pana. Może jest to  i 
dobra informacja dla nas, bo tak 
naprawdę po głębszej analizie 
tego co zrobił dla gminy Polko-
wice nasz Burmistrz przy bli-
sko 300 milionowym budżecie, 
nie wiem czy mam się śmiać 
czy płakać. Jednak Mu jak kro-
wie trawa- się przecież należy.

Po Polkowicach poruszam się 
najczęściej w towarzystwie Pio-
tra Budzenia  i czasami zdarza 
mi się  znaleźć bliżej radnego - 
dyrektora Blocha, który ostatnio 
unika mnie, jak diabeł święconej 
wody. To jednak dobry chłopak 
i taki posłuszny, że aż zaczynam 
zazdrościć mu jego pokory i 
służalczości wobec „społeczeń-
stwa Polkowic”. Osobiście je-
stem mniej ułożonym obywate-
lem , ale mi nikt za to, jak jemu, 
nie płaci, czyli można mi to wy-
baczyć. O Panu Arku mógłbym 

rzają , tym bardziej w uczciwej 
grupie Porozumienia dla Miasta 
Polkowic Emiliana Stańczyszy-
na. Warto dodać, że na pewno 
nie ma nikogo o tak wysokich 
kwalifikacjach na Polkowic-
kiej ziemi jakie posiada nasz 
obecny dyrektor i dlatego wy-
grał ten nasz przystojniaczek.

Jak Państwo zauważyli w tek-
ście powyżej pojawiło się 
bardzo znane nazwisko. Tak, 
chodzi mi tutaj o uroczą  Pa-
nią radną Mariolę Kośmider, 
która zapewne tak jak jej szef 
z PdMP już od przeszło 20 lat 
odnosi tylko sukcesy na arenie 
politycznej (o finansach nie 
wspomnę) Polkowic. Czym za-
tem wróżnia się ta kobieta od 
innych naszych mieszkanek, że 
zaszła aż tak wysoko w hierar-
chii PdMP?(pozycja 3). Przy-
znać muszę, że chyba niczym 
specjalnym, bo po pierwsze 
nadal mieszkańcy nie posta-
wili jej pomnika za zasługi dla 
miasta, a po drugie cuchnie od 
tej Pani nepotyzmem, choć jak 
wiemy w Polkowicach nazywa 
się to RODZINNA ATMOSFE-
RA PdMP. Musicie jednak Pań-
stwo przyzwyczaić się trochę do 
mnie, ponieważ zazwyczaj jest 
tak , że to co ludziom z PdMP 
pachnie fiołkami mi po prostu 
śmierdzi. Nepotyzm jest bardzo 
modnym i twórczym do tego 
słowem w obecnej Polsce. Nie 

ma co się więc wstydzić tego 
typu stwierdzeń i w Polkowi-
cach. Nikt przecież nie ośmieli 
się podważać kompetencji ta-
kiej np. Kingi z ZGZM, córki 
radnej Kośmider, która prawdo-
podobnie za rozłożenie skrótu 
RIO na czynniki pierwsze już na 
start (informacja zasłyszana w 
Polkowicach) dostała uposaże-
nie rzędu 4.500 netto. Na pew-
no nie jest to w żadnej mierze 
przyczyna znajomości jej mamy 
z Przewodniczącym Związku. 
Nigdy nawet tak nie przypusz-
czajcie, bo aż strach pomyśleć 
gdybyście zaczęli tak przy-
puszczać-co by się stało. To po 
prostu, tak zresztą jak w wielu 
przypadkach na arenie samorzą-
dowej w Polkowicach, jest tylko 
zbieg kompetencji i okoliczno-

napisać esej, ale szkoda czasu 
na wysokich lotów literaturę, 
bo po pierwsze nie będę ubiegał 
się o nagrodę NIKE, a po dru-
gie temat jest lekko śmierdzący, 
a nie chcę zostać posądzony o 
sprzyjanie marionetkom władzy. 
Niemniej skuszę się na napisa-
nie paru zdań, bo Pan Bloch to 
fenomen Polkowic. Swego cza-
su potrafił nawet pracować na 
trzech etatach opłacanych zresz-
tą z budżetu a na dodatek jesz-
cze udzielać musiał się w PdMP 
i radzie miasta. Czy nie jest to 
„cudowne” dziecko Polkowic? 
Jest! Nie mam wątpliwości, bo 
szkolił go i przysposabiał  do 
zawodu sam Wódz Emilian. Nie 
wiem co robił Pan Arkadiusz w 
Aquaparku, bo moja ulubiona 
blondynka Beata Betka, nijak 
nie chce mi udzielić informacji 
i dopiero chyba sąd administra-
cyjny przekona tą humanistkę 
do przestrzegania przepisów 
prawa. Wiem tylko z doniesień, 
że bywał tam tak często, jak ja 
bywam w Warszawie i na od-
wrót Warszawa u mnie. Nie 
powinniśmy jednak zazdrościć 
Panu Arkowi jego apanaży i tak 
ciężkiej pracy, bo długo chłop 
był jedynym żywicielem rodzi-
ny, a rodzina to rzecz święta i 
trzeba dosłownie zapierdzielać 
na wielu etatach aby spełnić mi-
sję małżeńską. Niestety po pew-
nym czasie żona pana Akra zro-
biła mu żarcik i dostała umowę 
o pracę (pewnie konkurs na jej 
stanowisko był okropnie cięż-
ki-lub w ogóle go nie było) nie 
gdzie indziej jak tylko w przy-
chodni zdrowia,  którą kieruje 
Mariola Kośmider (radna Po-
lkowic i prawa ręka, może i już 
noga Emiliana Stańczyszyna). 
Dziś żona pana Arka jak dono-
szą mi kreciki, jest zastępcą  kie-
rownika rehabilitacji z zajebi-
stym uposażeniem. Jak Państwo 
widzą rodzinna atmosfera w 
Polkowicach to podstawa utrzy-
mania władzy w ramach „przy-
zwoitości”. Dziś Pan Arkadiusz 
Bloch jest „zasłużenie” dyrek-
torem w Związku Śmieciowym 
i dumnie kroczy drogą prawa i 
sprawiedliwości, aby wszystkim 
nam było dobrze. Ciekawostką 
natomiast może być informacja 
, że już przed konkursem na sta-
nowisko dyrektora ZGZM Pan 
Bloch pracował już od kilku 
lat w związku. Co w tym takie-
go dziwnego, chyba nic oprócz 
tego, że konkursik na dyrek-
tora odbył się 26.08.2012r., a 
nasz ulubiony radny Bloch już 
01.09.2012r. podpisał dyrektor-
ską umowę i otrzymał wysoką 
pensję. Nie, nawet nie chcę my-
śleć, że był to ustawiony kon-
kurs, bo takie rzeczy się nie zda-

ści. I tego się trzymajmy moi 
mili. Na koniec wykładu o Pani 
radnej od zdrowia przypomniała 
mi się wizyta na sesji rady gdy 
klasycznie ubrana radna Kośmi-
der przedstawiała swój referat 
dziękczynny na cześć księdza 
jubilata. A było to tak cudowne, 
że aż z nudów ziewałem. Potrafi 
kobitka pobudzić do… Niestety 
na koniec stwierdziłem ,że ak-
torka z Pani Kośmider żadna, a 
w tym wieku wymagać powin-
niśmy od tej Pani znacznie wię-
cej…, tym bardziej w chwilach, 
gdy uroczystości jubileuszowe 
trwają znacznie dłużej niż sama 
sesja rady. My jednak wiemy, 
że sesje w Polkowicach są bar-
dzo dobrze wyreżyserowane z 
uwagi na fakt przekazu video 
online do internetu. W takich 
sytuacjach na pewno nie wolno 
pozwolić sobie na jakąkolwiek 
gafę, bo…. Bazyl czuwa, jak 
sęp głodny sensacji. Sensacje 
jednak się zdarzają i dlatego 
wciąż cieszą mnie wizyty na 
takich sesjach, bez względu 
na to, kto pisał ich scenariusz. 

Nie oszukujmy się, nie ma feno-
menów również w ratuszu. No, 
może emerytkę Bocian mógł-
bym zaliczyć do tego grona, bo 
tak ustawić się to nawet Wiesław 
Wabik nie potrafił. No, ale Pani 
Bocian przybyła do urzędu gmi-
ny z Pałacu króla Polkowic, tuż 
po wyborach, więc nie mogło 
być inaczej. Nie będę zaglądał 
już w oświadczenie majątkowe 
tej pani bo zrobił to pan Piotr, 
dodam tylko, że chciałbym 
tak jak ta vice dostać kiedyś 
od miasta „coś” za darmochę-
-chociaż Panie Emilianie jakąś 
koszuleczkę z pana imieniem i 
nazwiskiem, bo odkąd jestem 
Pana idolem jakoś goło jest mi 
na ciele. Co prawda koszulka to 
nie to samo co lokal , ale trzeba 
pamiętać , że ja akurat jestem 
z tych co nie kłaniają się wła-
dzy, a idą raczej po ich głowę.

I w tym przypadku nie wolno 
nam zapominać o prorodzinnej 
polityce władz Polkowic. Tak 
, Pani Stanisława również do-
chowała się potomstwa. Dziś 
są to już dorosłe kobiety, mało 
tego są to szczęśliwe kobiety, 
bo jedna jak wiemy jest dy-
rektorem biblioteki w Polko-
wicach i zgarnia (niebywałe) 
miesięcznie ponad 10tyś., co 
już pozwoliło jej na odłożenie 
aż 184.000 w walucie polskiej. 
Co prawda w jej oświadczeniu 
nie ma nic o jej mężu, ale my 
wiemy, że rozwódką nie jest, bo 
jej mąż prowadzi firmę BHP i 
prawdopodobnie ma licencje na 
(nie zabijanie) cały powiat, nie 
wspominając już o pierwszeń-
stwie na pielęgnację zieleni w 
Polkowicach. Sztuka to zawsze 
jakieś dzieło…. O zgrozo, Pani 
Bocian proszę mnie adopto-

wać.. Druga córka to już temat 
bardziej kosmetyczny, bo pro-
wadzi salon kosmetyczny w Po-
lkowicach, który ma taką reno-
mę, że aby ubiegać się o karnet 
trzeba wpierw zasłużyć się dla 
Polkowic. Niestety jak nie trud-
no się domyśleć Bazyl jeszcze 
nie zasłużył. Trudno-paznokcie 
i tak obgryzam. Mąż tej Pani jak 
donoszą mi kochający „inaczej” 
PdMP, pracuje w DWSPiT…. I 
zajmuje się tam finansami lub 
(do wyboru) projektami unij-
nymi – czyli sól ziemi tej-kosi. 
U Pani Bocian zastanawia mnie 
tylko jedno, dlaczego ta kobieta 
wciąż jest tam gdzie jest, gdy na 
rynku pracy w Polkowicach jest 
tylu zdolnych, kompetentnych 
i liberalnie myślących młodych 
ludzi, którzy głowę sobie daję 
ściąć, nie myślą starymi kate-
goriami socjalizmu realnego, 
bo po prostu go nie znają tak 
namacalnie, jak pani Bocian – 
klientka ZUS-u i naszego bu-
dżetu. No cóż, ale i Pani Bocian 
ma podzielić na koniec kaden-
cji los cukierkowego chłopca. 
A szkoda, bo taka była amery-
kancka, a król powie jej dość!

Ostatnio znów zaczynam za-
stanawiać się nad moim ulu-
bionym- byłym, pewnie nie 
zlustrowanym członkiem 
PZPR- starostą Markiem Tramś. 
Szczerze to miałem już Panu 
Markowi odpuścić, bo chłop 
już wiekowy i za bardzo wypro-
mowany na arenie ziemi mie-
dziowej. Jednak jak ostatnio w 
Pałacu starostwa, zobaczyłem 
rozkwitającą na nowo przy-
jaźń z Romanem Kowalskim, 
stwierdziłem jednoznacznie , 
że chyba czas obu panów po-
lityków dobiega już końca. A 
może po prostu obaj są siebie 
warci. Nie wiem. Odkryłem za 
to w wywiadzie jakiego udzielił 
telewizji Lubin Roman Kowal-
ski, że burmistrza dopada chy-
ba jesienna psychoza. Tak moi 
mili. Roman Kowalski stwier-
dził kręcąc przed kamerą łbem, 
że podpalacz PSZOK-ów w 
Chocianowie, to zapewne jego 
wróg polityczny. Niczego głup-
szego nie słyszałem nawet z ust 
członków Platformy Obywa-
telskiej. Dlaczego? To proste, 
bo ten facet jak miałem okazję 
nadmienić na jednej z komisji w 
UMiG Chocianów, nie ma już 
wrogów politycznych na ziemi 
chocianowskiej, ponieważ już 
go nie ma politycznie-pozostał 
tylko smród. Nie ma- szansy 
na kolejną kadencje. Być może 
to wina jego partnera od pro-
pagandy Roberta Harenzy, że 
Roman wierzy jeszcze w cud. 
Chłopie idź do kościoła i po-
módl się lepiej o to, by Twój 
następca nie posłał cię do celi 
prawdy, bo tam przyjaciela 
Tramsia na pewno nie spotkasz. 

CWANY LALKARZ NA KOLANACH
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Ostatnio bardzo upodobałem so-
bie Kszysia Nestera. Tak, chłopak 
ma pecha, że jako jedyny z PO-
-owców nie ukrywa się ze swo-
ją polskością czyli tuskowością. 
Zresztą partia to partia i nie ma 
co wybrzydzać. Czy wypomi-
na ktoś na przykład Emilianowi 
Stańczyszynowi ,że podobnie 
pachnie – nie! No, tu jest raczej 
powód strachu, ale jak widzicie 
ja piszę otwarcie, bo smród to 
smród i tyle. Co do Krzysia to 
aż tak mnie do niego nie ciągnie, 
bo fajniejsza jest jego żona, którą 
ostatnio widziałem w DWSPiT  z 
naszymi udziałami, gdzie jak się 
domyślam dostała stołek, bo ją 
lubią i szanują. Niemniej Krzysiu 
coraz bardziej unika występów 
artystycznych lokalnych poli-
tyków tak, jakby nie chciał już 
promować swojej wielkiej partii 
PO na terenie, gdzie prym wie-
dzie trupa artystów spod znaku 
PdMP z wielkim wodzem, sym-
patykiem Polski Obywatelskiej. 
Cóż, jaka partia, taka promocja 
i nie ma co się dziwić młodemu 
Krzysiowi - dojrzeje to zrozumie.

Jak widzą Państwo czasami 
czuję się osamotniony w swo-
ich poglądach na polkowickich 
ulicach dobrobytu, bo niechby 
tak, chociaż taki radny Bloch ze 
mną porozmawiał o śmieciach , 
poczułbym się znacznie lepiej. 
A on ani be, ani me, ani kukury-
ku, tak jakby miał zakaz dialo-
gowania ze „świrem” Bazylem. 
Swoją drogą, jak potwierdziłem 
informację o tym, że w Polko-
wicach promowany jestem pod 
tym tytułem, w pierwszej chwi-
li poniosła mnie moja emocjo-
nalność, jednak zaraz potem 
ucieszyłem się i  stwierdziłem, 
że lepiej być „świrem” niż ….. 
(zostawiam państwu do wybo-
ru)… dupkiem w hełmie rycerza.

Tak, można powiedzieć, że cza-
sami identyfi kuję się z główną 
postacią fi lmu „Dzień Świra”, 
a to następuje np. w chwili, gdy 
odwiedzam Cyrk Polityczny Po-
lkowic. Potem, gdy mam zrela-
cjonować te cyrkowe akrobacje 
znów wpadam w basen Beaty 
Betki  i czuję, jak woda Cha-
nel nr 5 wypala mi mózg. I tak 
tworze dla Państwa pogrzebową 
satyrę i odmawiam modlitwę o 
uzdrowienie pozostałej reszty.

Wspominałem już wcześniej o 
dyrektorze-radnym Blochu, więc 
dodam tylko, tak dla uzupełnie-
nia i wizualizacji, że gościu jest  
zimny jak metal, który zbiera po 
naszych gminach,  i sztuczny, jak 
pet z PSZOK-ów. A mówią w ku-
luarach, że facet dopiero rozpo-
czął swoją drogę kariery i obrał 
kurs na vice burmistrza Polkowic. 
Ups… czyli co? Nic, po prostu 
dopóki zasłania mi Bloszek słoń-
ce nie dostanie rogalika. Dobrze, 

że Arek tego nie zrozumie i karmi 
się mrzonkami wyborczymi tak 
jak zieloni z PSL-u czy Solidarna 
Polska. Ale kto wie, może jego 
król wie lepiej…… Bazyl jednak 
ma gdzieś króliki i ich płodność 
w Polkowicach, bo nie ważne kto 
co ma panie Emilianie, ale kim 
jest.  Wiem, jestem bezczelnie 
nieskromy, ale jak to mówi mój 
kolega: jak nie zamierzasz wejść, 
na którąś z gór w Himalajach, to 
zrezygnuj i z Tatr. Tak więc idę 
królu złożyć ci do stóp HAŁDĘ 
(nie mylić z Hołdem Pruskim).

Czasami moi mili i ja doznaję 
olśnienia. Teraz np. w Polkowi-
cach  wreszcie zaczął działać ze-
gar na ratuszu. Wreszcie Wiesław 
Wabik siedzi przy głównym stole 
obrad na sesji, wreszcie burmi-
strza potraktowali jak burmistrza, 
a nie jak Latający Cyrk Monty 
Paythona. To chyba oznacza, że 
warto walczyć o godność tych 
„godnych”, bez względu na to, 
co o tym myślą inni. Moim pry-
watnym zdaniem, Pan Wiesław 
zasłużył już na krzesło przy stole 
wielkich, bo za rok los już może 
nie być tak przychylny dla niego, 
a wszystkie zaszczyty trafi ć mogą 
(o co zabiegam) np. do opozycji.

RELIGIA,RODZINA,NARÓD- 
to przewodnie słowa Wolnego 
Państwa, stowarzyszenia , które 
go zadaniem jest uwolnić polko-
wicką ziemię od Oligarchy, któ-
ry jak wskazał już w tej gazecie 
Piotr Budzeń dorobił się na sa-
morządzie ogromnych pieniędzy 
o jakich my możemy tylko poma-
rzyć. Tak moi mili, po tylu latach 
oligarchicznych rządów w Polko-
wicach nadszedł czas na zmiany. 
Czuję się usatysfakcjonowany, 
że skarga Krzysztofa Budzenia 
przyczyniła się do tego, że od te-
raz delegaci i zarząd ZGZM nie 
dostaną diet, oprócz oczywiście 
króla, który jest jakby poza pra-
wem. To jest już fakt. Można po-
wiedzieć, że tym samym pośred-
nio zaoszczędziliśmy dla budżetu 
Polski kupę kasy, za co Bronisław 
powinien nas odznaczyć, tak jak 
ostatnio uczynił to w stosunku do 
powiatowego radnego Tadeusza 
Kowalskiego - jakimś medalem. 
Cieszą nas również pochwały 
typu: że to co było nie do rusze-
nia przez ponad 20 lat teraz upada 
na kolana. Tak, ZGZM i wiodąca 
rola „partii” PdMP muszą prze-
łknąć wreszcie widmo porażki. 
My jednak zdajemy sobie spra-
wę, że to dopiero początek, ale 
jakże już ważny w perspektywie 
przyszłorocznych wyborów sa-
morządowych, gdzie na pewno 
takim personom jak: (według 
listy ) Stańczyszyn, Tramś, Ko-
śmider, Traczyk, Bocian, Ciż-
mar, Wabik, Betka, Bloch, Ko-
walczyk, Kulikowska, Liberski, 
Majewicz, Nester, Trybka.- nie 
będzie już do śmiechu, a przy-

najmniej tak jak powiedziałem 
ostatnio rolniczemu-prawnikowi 
Majewiczowi , pociągną ich te 
wybory po kieszeniach jak ni-
gdy dotąd w historii Polkowic.

Zapewne ponad 750 członków 
PDMP zostanie przez górę uświa-
domionych, że tak naprawdę nic 
się nie stało. Proszę w to nie wie-
rzyć, gdyż będzie to tylko niskiej 
klasy propaganda na potrzeby 
stabilizacji w szeregach PDMP. 
Zapewniam ,że jest to ich łabę-
dzi śpiew, o czym moi czytel-
nicy niebawem się przekonają. 

Wolne Państwo = Wolne od 
PdMP Polkowice.

Bazyl - Sławomir Tomczak

www.wolnepanstwo.pl
(od połowy listopada 2013)

ZGZM 
–  jak  zarob ić  rob iąc 

sob ie  związek.

Powiem szczerze, że ten kto wy-
myślił idee Związku  był bliski 
geniuszu. Kilka gmin (obecnie 
8), które się zrzeszą i dobrowol-
nie będą sponsorować i nie wtrą-
cać się w decyzje Wodza i pomy-
słodawcy Emiliana, to idealne 
gniazdko w którym zasiada sobie 
Wielki Pan. To, że dla siebie wy-
myślił etat z wysokim dochodem  
to norma, ale on dobry Ojciec 
tego miasta zadbał o członków 
rodziny   PdMP  i nie tylko. Dla-
czego takie stwierdzenie? Już 
wyjaśniam. Droga kariery i pro-
mocji Pana Krzysztofa Nestera 
i Arkadiusza Blocha zaczęła się 
intensywnie rozwijać od dnia za-
trudnienia w ZGZM. Obaj Pano-
wie z „szeregowych” pracowni-
ków stali się nagle „śmietanką” ( 
szkoda tylko że nielojalną wobec 
Wodza i samych mieszkańców 
którzy oddali na nich swoje gło-
sy) tego miasta. Krzysiu to dziś 
Członek Zarządu z ciepłą posad-
ką w Starostwie Polkowickim 
oraz Radny Powiatowy. Arka-
diusz Bloch od wyborów prze-
pracował już etaty w Aquaparku, 
ZGZM na stanowisku doradcy 
ds.promocji, Radzie Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej CU-
PRUM w Polkowicach do Dy-
rektora Śmieciowego w ZGZM. 
Dużo tego, ale chłopak bardzo 
ambitny jest. Boję się teraz o 
karierę córki Pani Kośmider bo 
Kinga Jędrzejewska również ma 
obecnie etacik w ZGZM. Pyta-
nie na kogo wypromuje ją Wódz 
Emilian? Na nowego dyrektora 
w ZGZM czy może kogoś de-
cyzyjnego w ratuszu. Strach się 
bać. Może nie bał bym się tak 
bardzo gdyby nie to, że  miałem 
wątpliwą przyjemność poznać 
Panią Kingę, która zalotnie eks-
ponowała kolor swoich majtek 
na jednym ze spotkań zgroma-
dzenia ZGZM. Jednak na Bazyla 
biel bielizny tej Pani nie działa. 
Natomiast  działa na mnie jak 
płachta na byka inteligencja tej 
czar blondyny. Prowokujący 
ubiór i nie powalająca inteligen-
cją wypowiedź tej Pani karze mi 
sądzić, że uczciwie w drodze na-
boru tego stołka nie dostała. Im 
dłużej i częściej wpadam sobie z 
odwiedzinami do ZGZM widzę 
na czym polega urok zatrudnia-
nia młodej kadry z przewagą płci 
pięknej. Biegające w mini spód-
niczkach i dużych dekoltach. Pa-
nie tak zajmują sobą Dyrektora 
Blocha, że ten biedny skupić się 
nie może i ucieka od meryto-

 
torycznej rozmowy z Bazylem.
Ciekawym jest fakt, że te  cuda 
zatrudnione na etatach za na-
sze pieniądze (jak donoszą in-
teresanci związku) nie potrafi ą 
odpowiedzieć na podstawowe 
pytania z zakresu gospodarki 
śmieciowej, a poziom obsługi 
petenta na poziomie o zgrozo 
niższym niż niski. No cóż skoro 
kryterium naboru była fi gura, a 
nie doświadczenie i kompeten-
cja to Bazyl też chce siedzieć, 
pachnieć i patrzyć na cud maliny 
dziewczyny ze związku. Mam 
nadzieje, jednak że cud nastąpi i 
Wódz zatrudni tam ludzi z wie-
dzą i doświadczeniem, bo ktoś 
nasze śmieci musi mądrze roz-
liczać. 

P a m i ę t a j m y : 

MY ZA TO PŁACIMY

BAZYL
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Kontrola Urzędu Gminy Polko-
wice w zakresie zadań związa-
nych z nadzorem właścicielskim 
Burmistrza Polkowic, (tu cho-
dzi o Wiesia.W) nad spółkami 
prawa handlowego z udziałem 
Gminy Polkowice w latach 
2010-2012, ze szczególnym 
uwzględnieniem stanu realizacji 
wniosku pokontrolnego skie-
rowanego przez NIK w 2010- 
to lektura, która powinna być 
przysłowiowym gwoździem do 
trumny polkowickiej władzy. 
To właśnie ta władza,  która od 
przeszło 20 lat robi W Polko-
wicach to, co chce i jak chce.

Przyszedł czas aby przyjrzeć 
się dokładniej jak trwonią nasi 
(w tym jeden wielki) wodzo-
wie pieniądze mieszkańców 
Polkowic. Aby Państwu przed-
stawić temat, który chcę po-
ruszyć postaram się trzymać 
pionu, tak jak to często robi 
nasz polkowicki polityk pan 
Emilian. Bo kim On jest – aby 
nie móc być od niego lepszym? 

Muszą Państwo już na samym 
początku wiedzieć, że Gmina 
Polkowice (czyli my) ma aż 
100% udziałów w czterech spół-
kach. Pierwsza z nich to sławny 
i skrajnie nierentowny Aqu-
apark, zarządzany przez radną 
powiatową (pomyślmy czy to 
przypadek?) Panią Beatę Betkę. 
Warto również wspomnieć o ko-
lejnej spółce i  ciepłej posadce 
żony wodza Pani Sylwii Stań-
czyszyn, która co prawda ma 
gabinet mniejszy od jej męża, za 
to chyba gustowniej urządzony i 
milsza w nim atmosfera. Mowa 
o  PTBS czyli takie tam towa-
rzystwo od budowy mieszkań 
dla………(?) Pani Sylwia to 
numer 1 w tej firmie bez wzglę-
du na to co mówią klakierzy 
lalkarza . Ta spółka również w 
100% jest podległa gminie Po-
lkowice. Trzecią spółeczkę, jak 
się niedawno dowiedziałem, 
tworzył sam Emilian Stańczy-
szyn,  (czego to chłopisko już 
nie stworzyło…uuu) a jest nią 
spółka PGM, która jak wszy-

szą moi informatorzy (Emilian 
mam prawo tak zbierać infor-
mację!!!) pracę tam również 
dostała ( na kierowniczym sta-
nowisku) żona dyrektora od 
śmieci Pani Bloch, żona Mar-
ka Stańczyszyna jak również 
sama radna Beata Kulikowska
( taka tam „specjalistka” od sys-
temu EWUŚ). Nic w tym dziw-
nego bo to miasto jest przecież 
tak rodzinne jak żadne inne w 
naszym kraju. Aby nie być go-
łosłownym dodam, że wakat w 
ZGZM na bardzo dobrych wa-
runkach finansowych i nie tyl-
ko…. (to też pewnie przypadek) 
dostała córka radnej Kośmider 
pani Kinga Jędrzejewska. My-
ślę, że gdybym miał napisać 
książkę (tak jak obiecał Emilian 
Stańczyszyn) książkę o „rodzi-
nie” Polkowic zajęło by mi to 
bardzo dużo czasu i pewna by-
łaby nagroda NIKE. Nie jestem 
jednak tak łasy na pieniądze jak 
KOMUNA (dzieci kwiaty) PO-
LKOWICKA, bo miłość mną 
tylko kieruje, a PdMP motywuje. 

Kolejne udziały, którymi  za-
rządza nasz uroczy Wiesław 
Wabik to 98,9% w Zampolu. Co 
to jest zatem Zampol,  szczerze 
Państwu mówię - nie wiem, bo 
po co grzebać we wszystkich 
majtach. Dla nas ważna powin-
na być informacja, że spółka 
Zampol prowadzi DWSPiT. W 
szkole tej pracuje zupełnie przy-
padkowo żona mojego ulubio-
nego członka Platformy Oby-
watelskiej terenu Polkowic oraz 
radnego powiatowego -Krzysz-
tofa Nestera. I pewnie dlatego 
do dzisiaj ta przynosząca straty 
„wyższa” szkółka nadal (zalece-
nie NIK) nie została zamknięta. 
Nieważne, gdzieś nasze dzieci 
muszą się uczyć więc nie gry-
maśmy tylko wspierajmy edu-
kację pieniędzmi, bo nic jak 
kasa nie podnieca naszych wiel-
kich. Wiesław, tak ten od kota 
(gmina Polkowice) ma również 
udziały w Legnickiej Specjal-
nej Strefie Ekonomicznej. Jest 
to tylko 27,3% , ale już daje to 
prawo do decydowania o tym i 
o tamtym. DFG czyli Dolnoślą-
ski Fundusz Gospodarczy „za-
fundował” gminie Polkowice 
zaledwie 2,4% udziałów i ta in-
formacja niech nam wystarczy.

Wymieniłem Państwu, Pań-
stwa majątek którym zarządza 
nasza urocza władza w Polko-
wicach. Znamy ich nazwiska, 
szczególnie to jedno, które 
uważane za alfa i omega spryt-
nie kontroluje swoje marionety.

Niestety tak NIK jak i ja nie jest 
eśmy do końca zadowoleni z 
działalności naszych włodarzy. 
Straty jakie przynoszą swoją 
działalnością w gminie Polko-
wice są ogromne, czego oczy-

scy już wiedzą wygrała przetarg 
(wraz z Holendrami) na realiza-
cję (czyli wywóz śmieci) ustawy 
śmieciowej w całym powiecie 
polkowickim i nie tylko. Jest to 
również spółka w 100% zależna 
od humoru Wiesia z „ kotem” i 
rady gminy Polkowic. Ten już 
właśnie fakt mówi nam, że war-
to by się przyjrzeć bliżej ostat-
niemu przetargowi, który odbył 
się w ZGZM, a w którym beza-
pelacyjne wygrała spółka PGM. 
Nie przejmujmy się jednak tak 
bardzo śmieciowym interesem 
bo to i tak śmierdzi, a smród ten 
dochodzi nawet do samej War-

szawy więc nie warto promować 
Polkowic wyziewami z PSZOK-
-ów. Najmniej chyba wiem o KS 
Polkowice.., w którym również 
100% udziałów ma gmina Po-
lkowice. Czym to jest spowodo-
wane? Chyba tylko faktem, że 
sport nawet gdy  przynosi defi-
cyt, to i tak nadal jest to jakaś 
profilaktyka zdrowia. Niemniej 
i tu trzeba przyglądać się pazer-
nym łapom co niektórych nie-
koniecznie grających fair play. 

Aby dodać smaczku temu tek-
stowi muszę Państwu powie-
dzieć, że to nie koniec Państwa 
inwestycji. Na przykład taki 
Aquapark ma swoją spółkę 
córkę. Jest nią Aqua Hotel, w 
którym wiodącą rolę odgrywa 
radny Trybka (czy to kolejny 
przypadek?). Tak więc jak nie 
trudno zrozumieć znów moi 
mili nasza gmina pośrednio ma 
100% udziałów Hotelu. Mu-
szę Państwu uzmysłowić, że 
ten akurat zabieg jest szeroko 
stosowany na terenie całej Pol-
ski, oczywiście na budżetowym 
majątku. Gmina Polkowice ma 
również zdrowie Polkowiczan 
pod swoja władzą, bo 95.1% 
akcji Polkowickiego Centrum 
Usług Zdrowotnych- Zakład 
Opieki Zdrowotnej SA. Co to 
znaczy dla nas? Nie wiem, bo 
chyba zdrowsi nie jesteśmy 
za to dzielnie sobie tam radzi 
radna Mariola Kośmider, któ-
ra zarządza tym przybytkiem 
zdrowia. Mało tego, jak dono-

wiście do tej pory nikt oprócz 
NIK-u nie zauważył. Przyznać 
muszę Państwu, że ja również 
nie miałem ochoty na wącha-
nie tego smrodu i może dlatego 
tak długo zwlekałem z NAJAZ-
DEM na Polkowice. Stało się! 
Dziś ochrzczony przez wodza 
Polkowic mianem „świra”, tre-
panuje czaszkę rodziny Polko-
wic i brakuje mi już 24 godzin 
na usystematyzowanie informa-
cji, które do mnie codziennie 
docierają. Oczywiście również 
muszę uważać na to co piszę 
bo „niewinni i sprawiedliwi” 
wysyłają mi pogróżki, że trafię 
pod sąd. Tak więc wybaczcie 
Polkowiczanie, że wspomogę 
się metaforami bo wiadomo co 
to mądremu do łba przyjdzie.

Przejdźmy jednak do meryto-
ryki bo ona jest najważniej-
sza w tym tekście,. To ona ma 
pokazać Państwu jak wiele 
marnowanych jest naszych 
(budżetowych) pieniędzy.       

Aquapark to temat rzeka, ale 
dziś skupimy się na stratach tej 
gminnej spółki. Cofając się da-
leko wstecz można zauważyć, 
że już od co najmniej 2006 roku 
Aquapark jest katastrofalnie 
zarządzany i ciągle ma deficyt. 
Dziś jednak zasługuje na uwagę 
w tej materii radna powiatowa 
Beata Betka, naturalna blondyn-
ka i nienaturalna wrażliwa hu-
manistka. Ile w tej Pani wiedzy 
ekonomicznej to sam pewnie 
Emilian nie wie, bo straty nie są 
reklamowane na terenie gminy 
Polkowice. Niestety z raportu 
NIK wynika, że 2010-2012 to 
odpowiednio straty na pozio-
mach 3.804,2 tyś i 3.068,2 tyś. 
Dla mnie osobiście jest to kwota 
nie do wyobrażenia, tym bardziej 
nie miałbym sumienia jej spusz-
czać do kanału. Cóż, my jednak 
wiemy, że pieniądze budżetowe 
nie bolą. Nie zapomnijmy rów-
nież, że jeszcze parę miesięcy 
temu w Aquaparku zatrudniony 
był ( na stanowisku kierownika 
obsługi klienta) nie kto inny, jak 
sam Arkadiusz Bloch – radny 
naszej gminy, a obecnie dyrek-
tor od śmieci w ZGZM. Możli-
we, że to znów tylko przypadek, 
że umowę o pracę podpisał za-
raz po wygranych przez PdMP 
wyborach samorządowych i 
pewnie pracowałaby tam bez 
pracowania jeszcze długo gdy-
by nie……, ale czy przypad-
kiem może być utrudnianie mi 
dostępu do informacji publicz-
nej przez Panią Beatę Betkę w 
sprawie dotyczącej kariery za-
wodowej w Aquaparku Pana Ar-
kadiusza? Nie sądzę. Coś musi 
być na rzeczy, bo sprytny Bloch 
potrafił w jednym czasie być na 
trzech etatach. Jak on to robił? 
Niestety tego nie dowiemy się z 
oświadczenia majątkowego tego 

„przystojniaka” z ZGZM. Ale 
fakt jest faktem Aquapark przy-
nosi milionowe straty na któ-
re nas nie stać – ich za to stać.

Aby zająć się kompleksowo 
PGM musiałbym otworzyć 
przewód doktorski, a na to mnie 
nie stać. Przypomnę tylko, że 
twórcą tego przybytku był twór-
ca niemal wszystkiego w Polko-
wicach nasz-wasz a może ICH 
Emilian Stańczyszyn. Samo już 
przez się wyjaśnia wiele i zbęd-
ny byłby dodatkowy komentarz. 
Niestety jest to jedyna chyba na-
sza spółka która przynosi zyski. 
Tak, moi mili PGM przynosiło 
w 2010-1012 zyski – 446,6 tyś i 
741,8 tyś. Niestety i tu nasi wło-
darze posunęli się za daleko bo 
aby wyrobić takie zyski musieli 
dokapitalizować PGM aż kwotą 
wielomilionową (6.060,0tyś.). 
Jest to naprawdę trafna inwe-
stycja i pewnie (ironio kochana) 
nawet sam Rockefeller by się 
jej nie powstydził. Bazyl- zwró-
ciłem się do siebie-ucz się od 
najlepszych a będziesz bogaty. 
Jak nie trudno wywnioskować 
odliczając zyski i tak straty mi 
wychodzą. No chyba, że księ-
gowi z Polkowic potrafią mi to 
jakoś wyjaśnić.  Piszę się od 
razu do nich na korepetycje.   

Firma Marioli Kośmider to dość 
sprawna (zdrowotnie) instytu-
cja. Co prawda zalicza wpadki 
ze stratami finansowymi, ale 
powszechnie wiadomo, że w 
Polsce dopłaca się do takich 
usług.    Jedyne co można za-
rzucić prawej ręce Emiliana 
Stańczyszyna to nepotyzm, ale 
czy ja gdybym miał wpływ na 
władzę nie postarałbym się o 
zatrudnienie mojego syna głąba 
w strukturach samorządowych 
? A właśnie NIE! (wybacz mój 
synu-tata twój jest okropny).   .

Spółka Zampol to fenomen na 
skalę chyba całej tej  „rodzin-
nej firmy”. Niemniej zawsze w 
październiku nasi polkowiccy 
notable z fajerwerkami otwiera-
ją  rok akademicki w DWSPiT. 
Dlaczego tak się dzieje gdy NIK 
już wcześniej zalecał zamknię-
cie tej spółki? Tego niestety nie 
wiemy. Pewne na pewno jest 
tylko to, że każda spółka zależ-
na od UG Polkowice to ciekawe 
miejsca pracy, choćby dla człon-
ków grupy PdMP, a że jest tego 
luda masa (ok. 750 sztuk czyn-
nych) to jest to dla wodzostwa 
nielada wyzwanie logistyczne.  

Ostatnio i to naprawdę dość przy-
padkowo odwiedziłem ciekawe 
towarzystwo, a ściślej - PTBS i 
też chyba przypadkowo trafiłem 
do samej –UWAGA - Sylwii Stań-
czyszyn. Moje zdziwienie, zasko-
czenie prawie trauma były tak 
ogromne, że do dziś czuję w sobie 
tą przychylność niebios za ten dar.

N i k t  n i e  w i e  t o  c o  w i e  N I K
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Nie każdy jak wiemy ma przy-
jemność usiąść tak blisko Pani 
Stańczyszyn i tak swobodnie za-
dawać jej pytania jak to miałem 
okazję uczynić ja. Nie zabiega-
łem o to – a stało się. Niestety z 
dialogu nie byłem zadowolony 
bo nijak nie sprowokowała mnie, 
na co liczyłem tuż po ujrzeniu jej 
postaci. Przejdźmy jednak do zy-
sków i strat towarzystwa budow-
niczego. I tu jest zmiennie raz 
wzlot, a raz upadek, czyli zyski 
jednego roku, a straty następne-
go. Taka atrakcyjna wymiana. 
Losy Pani Sylwii Stańczyszyn 
na arenie samorządowej gminy 
Polkowice są tak ciekawe, że z 
szacunku dla niej  poświęcę jej 
więcej łam w następnym wyda-
niu Wolnej Prasy Polkowic. Teraz 
dodam tylko, że spółka PTBS nie 
wzbudza, aż tak mojego zaintere-
sowania, aby się nią zajmować. 
Być może dzieje się tam dobrze. 
Więc niech się dzieje wola nieba, 
z nią się zawsze zgadzać trzeba.

Na tym mógłbym już zakończyć 
swoje wywody, jednak winien je-
stem państwu ogólną kwotę jaka 
jest spuszczana do kanału przez 
naszych zarządców. Z moich 
przybliżonych obliczeń to kwo-
ta (2010-1012) ok. 16 milionów. 
Gdy dodamy do tego podniesie-
nie przez radę Polkowic kapitału 
zakładowego PGM i KS Polkowi-
ce o prawie 10 milionów, mamy 
już jasność co w trawie piszczy. 
Dla porównania dodam, że rocz-
ny budżet takiego Chocianowa to 
ok. 34 miliony, a Polkowice po-
trafi ą utopić ok. 26 milionów w 
niespełna dwa lata swojej egzy-
stencji na eksponowanych siedzi-
skach we władzy polkowickiej.

Komu to zawdzięczamy? Odpo-
wiedź jest nad wyraz prosta, bo 
w Polkowicach mamy jednego 
demiurga (= twórca ,sprawca), 
którego zresztą ok. 85% społe-
czeństwa boi się jak diabli.  Ci  
którzy, czytają ten tekst chyba 
już zauważyli, że nie taki diabeł 
straszny jak go malują PR-owcy, 
którym zapewne płacimy i tak 
my. System, który przyszło mi 
poznać był jeszcze do niedawna 
doskonałą machiną, której przez 
ponad 20 lat nikt nie potrafi ł roz-
szyfrować bez dotkliwych kon-
sekwencji. Tylko jeden epizod 
przytrafi ł się w niedalekiej prze-
szłości gdy wsadzono „ofi arę” do 
aresztu, ale i to nie było w stanie 
obnażyć sytemu – bo i jak, gdy 
wszyscy się wokoło boją? Chciał 
nie chciał, dziś wbrew wiedzy 
„nie świra” spiskowcy nadal zaj-
mują eksponowane stanowiska 
we władzy i udają, że kochaj mą-
dralę. To akurat dobry kierunek 
dla opozycji, bo przecież nic tak 
nie boli jak zdrada przyjaciół, 
których się karmi i ratuje …
 
Jak Państwo zauważyli nie poru-

szałem specjalnie nierentownego 
KS Polkowice i koszykówki pod 
zacną reklamą fi rmy Pana Miłka 
CCC, ponieważ jak wszyscy po 
obiedzie lubię coś na deser, a Pan 
Piotr Budzeń dał mi tylko parę 
stron tej gazety do wypełnienia 
swoim słowotokim. Wybaczcie 
mi Państwo, ale na razie KS spi-
suje się sportowo bardzo prze-
ciętnie a buty z CCC wciąż ko-
jarzą mi się z Chinami, a przede 
wszystkim smrodem jaki wydo-
bywa się po otwarciu kontenera z 
butami przy transportowego pro-
sto z państwa środka (panie Miłek 
to nie jest pomówienie bo mia-
łem nieprzyjemność wąchać ten 
smród osobiście - pozdrawiam).

Warto chyba również zwrócić 
Państwa uwagę na defi cytowy 
Aqua Hotel, którym zarządza 
Pan radny Trybka.  Nie wiem 
czy kompetencja tego Pana jest 
i czy jest wysokiej klasy. Przy-
puszczam, że wódz wiedział co 
robi, gdy to ROBIŁ. Ja jednak 
gdy mijam ten stylowy hotel 
widzę cyfry 574.000 (2010-
2012), które ciurkiem spływają 
do ścieków i żadna oczyszczal-
nia nie zrobi już z tego wody.     

Ostatnio modne jest w Polko-
wicach słowo: recykling -robi 
na mnie wrażenie takie samo 
jak niegdyś pewne nazwisko. 
Dziś nazwisko to już spowsze-
dniało, a słowo „recykling” 
nabrało swojego kolorytu. Go-
spodarka śmieciowa to również 
temat rzeka, brudna co praw-
da rzeka, ale czy nie zauważyli 
państwo, że właśnie ta gazeta 
rozpoczęła jej oczyszczanie?

Z doniesień wiem, że żadne za-
lecenia NIK nie są ambitnie wy-
konywane. Proszę się jednak 
temu nie dziwić. Prawo w Polsce 
zostało tak skonstruowane przez 
postkomunistów, że  nawet św. 
Walenty tu nie pomoże. Co nam 
pozostaje: WYBORY. Tak, kam-
panie jak słyszałem ruszyły w 
całym polkowickim powiecie. 
Zbroi się i PdMP i JEDNOŚĆ. 
Na pocieszenie napiszę tylko: 

WÓDZ JEST JUŻ NAGI!!!

Sławomir Tomczak (Bazyl)

„TO, CO W POLITYCE 
ZACZYNA SIĘ OD LĘKU, 

KOŃCZY SIĘ 
SZALEŃSTWEM”.

Samuel Taylor Coleridge

Na każde dziecko niepeł-
nosprawne w przedszko-
lu zarówno publicznym 
jak i niepublicznym prze-
znaczona jest subwencja 
oświatowa z Państwa.

W zawiązku z wyrów-
nywaniem szans edu-
kacyjnych, na każde 
dziecko posiadające 
orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego  
przekazywana jest kwo-
ta z subwencji oświa-
towych 1734,31 zł, a w 
przypadku, gdy dziecko 
posiada niepełnospraw-
ność sprzężoną kwota  
to 4118,98zł. Placów-
ki publiczne integra-
cyjne dostają dodatko-
we dotacje państwowe. 
W Niepublicznym An-
glojęzycznym Punk-
cie Przedszkolnym:” 
Magic Nursery II” 
i Niepublicznym Anglo-

języcznym Przedszkolu: 
„Magic Nursery” w Po-
lkowicach w ramach po-
mocy psychologiczno-pe-
dagogicznej ustalany jest 
zakres, w którym uczeń   
wymaga pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej 
z uwagi na indywidual-
ne potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne oraz indywi-
dualne możliwości psycho-
fi zyczne. Dzieci w Niepu-
blicznym Anglojęzycznym 
Punkcie Przedszkolnym 
i Niepublicznym Anglo-
języcznym Przedszkolu 
w Polkowicach, zgodnie 
z zaleceniami orzeczenia 
o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydanym 
przez Poradnie Psycho-
logiczno-Pedagogiczną 
mają indywidualną tera-
pię ze specjalistami- psy-
chologiem, pedagogiem, 
logopedą, artoterapię, 
logorytmikę, indywidu-

alizację metod i form 
pracy dostosowanych 
do potencjalnych możli-
wości psychofi zycznych 
i potrzeb rozwojowych 
wynikających z niepełno-
sprawności umysłowej. 
Zatrudnieni są terapeuci, 
nauczyciele wykwalifi -
kowani do pracy indy-
widualnej z dzieckiem, 
do zajęć rewalidacyjnych 
w kierunku globalnej 
stymulacji rozwoju po-
znawczego, percepcyj-
no-motorycznego oraz 
społeczno-emocjonalne-
go.  Część dzieci odbywa 
terapię poza placówka-
mi w specjalistycznych 
gabinetach.  Przedszko-
la: ‘ Magic Nursery’ 
współpracują i wspie-
rają rodzinę w procesie 
edukacyjnym i wycho-
wawczym, w postaci in-
dywidualnych konsultacji 
z terapeutami i nauczy-
cielami.  Wszystkie te 
działania mają prowa-
dzić do wyrównania 
szansy przyszłego ucznia 
szkoły podstawowej.

                                                    
Marta Zbrzeska

Stowarzyszenie Przed-
szkoli Niepublicznych

Bardzo dobre warunki dzieci niepełnosprawnych 
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W dziale „Karnych Wacławów” redakcja przyznawać będzie nagrodę za najgłupszą wypowiedź polityków, w minionym 
czasie i tak oto:

Do pierwszych „Karnych Wacławów” nominowaliśmy:
Jego Ekscelencję Emiliana oraz jego nadwornego „ Tołdiego” Pana Arkadiusza Blocha. 

                                                                Emilian Stańczyszyn, przewodniczący rady miejskiej, 
                                       przewodniczący Związku Gmin  Zagłębia Miedziowego (pot. Śmieciowego), przedsiębiorca, doradca, przyszły literat.                                                      

„ Jedność nr 5/13”

W kwestii swojego uniewinnienia :
Redaktor:  Ale prokurator ponownie może wnieść apelację…
Emilian: W naszym państwie obowiązują długie procedury.

Emilian: (…)„ Cały czas z różnych środowisk zgłaszają się osoby, które uzupełniają moją wiedzę o wydarzeniach i motywach działań „w sprawie 
Stańczyszyna”. Do przeszłości więc jeszcze wrócę – w swojej książce. „

Zgłaszam wniosek o to by nową kładkę nad dwupasmówką nazwać imieniem Najuczciwszego Samorządowca Emiliana Pisarza .

                                                                Arkadiusz Bloch, dyrektor działu Gospodarki Odpadami w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, 
radny rady miejskiej, wróżbita.

                                                             

                                       Jedność wydanie specjalne. Wypowiedź Pana Arkadiusza opublikowana 27. Czerwca 2013.
„ Roboty budowlane powinny ruszyć w połowie czerwca.”

Brawo Arku !!!
                                                         W związku z faktem iż na łamach Jedności nie ważne co się pierdzieli, byleby była możliwość pokazania facjaty 
i                                                                                                                               przypomnienia o sobie swoim wyborcom za pieniądze podatników, również 

zamieszczam  zdjęcie Pana Arkadiusza, aby wszyscy wiedzieli kto takie głupoty pierdzieli.
Pan Arek od śmieciarek, otrzymuje od redakcji ksywę Wernyhora, i jest naszym kandydatem na stanowisko wróżbity Macieja. 

Karnego Wacława w tym wydaniu, otrzymuje bez-
sprzecznie Pan Emilian!

Oprócz statutetki zwyciężca otrzymuje propozycję okładki do książki:
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7 wrzesień Roku bez-pańskiego 2013r.

Anegdota zasłyszana.

Rozmawia  ojciec z synem.  Ojcze czemu tylko ludzie 
biedni sobie pomagają? Czemu bogaci nie widzą proble-
mów  innych ludzi? Ojciec zamyślił się…. spójrz przez 
okno synu i powiedz co widzisz. Widzę ludzi jeżdżą-
cych na rowerze,  jakąś parę spacerującą po parku, ba-
wiące się dzieci, starszego pana siedzącego na ławce, wi-
dzę kwitnące krzewy, kwiaty, motyle…… a teraz spójrz 
w zwierciadło i powiedz co widzisz. Teraz widzę siebie.
No właśnie synu… wystarczy dodać trochę srebra i 
człowiek widzi już tylko siebie. I zwierciadło to nic in-
nego  jak szkło do którego dodaje się srebro lub glin.)

……… 

K r ó t k a  m y ś l  p i ą t k o w a .

Czy gówno powinno się przewracać widłami czy łopatą? 
O tuż moi drodzy nie ma to większej różnicy, gdyż polity-
ka to nie pole i na nic zda się nawożenie tego gównem. Na 
gównie nic dobrego w polityce nie wyrasta. Podkreślić i 
zapamiętać. Lepiej komuś wchodzić w drogę niż w dupę.

13 marzec roku bezpańskiego 2013r.

Ostatnio dzięki głupkowatemu Niesiołowskiemu, przypomniałem
 sobie jak w dzieciństwie zamiast serdecznego słowa spier…aj!  

dzieci krzyczały do siebie „ spadaj na szczaw” – i mirabelki. Dziś, dzięki 
wypowiedzi Szanownego Pana POsła wiem, że i mirabelki i szczaw mogą 

być użyte w celu wyrażenia własnej bezczelności wobec ludzi i  jako logotyp 
debilizmu politycznego. 

W odniesieniu do mojego miasta rzeczę ku przestrodze dla władzy:
Jeśli się na zarządzaniu miastem nie znacie to….

Szczaw i mirabelki uprawiać, a nie kur...a za politykę się brać!

17. marzec  
Dziś odkryłem Asa w rękawie władzy. Człowieka o nieprzeciętnym sprycie i erudycji. 
Oto on, Staszek Pępkowski ( burmistrz zaprzyjaźnionego Przemkowa - Jedność górą!) w 
Teleekspresie. Otóż Pan Staszek za pieniądze gminy zakupił…. Urządzenie do szukania 
podsłuchów we własnym biurze. No AS jakich mało=) Czyżby się członkowie Jedności 
Polkowickiej obawiali podsłuchów? Ci co nie mają niczego do ukrycia bać się nie muszą. 
PS. Może Staszek Markowi i Romkowi pożyczy po znajomości, takie oto głupoty swej 
cudo.
Znowu znana melodia, zaśpiewajmy wspólnie:
„ Aniooołowie się raadują, chybaaa Staszka poodsłuuchują
Gloooooria, Gloria, Gloooooria  Staszek już wykryyywacz ma!”

Na koniec, zdradzę władzy kto mi 
donosi te wszystkie informacje. Wiem, że szukacie kreta, więc pójdę wam na rękę! 

Oto ON: 


