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Dajcie spokój !!! Towarzysze.......
Co roku ja brałem !!!! w tym roku...
Też wezmę.... trzynastkę i....

dam wam dary z PCK...

przebrane w reklamówki mojego
komitetu wyborczego: P D M P !!!!!
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PCA i SP3- znów rodzina
Nie milkną krytyczne głosy docierające do redakcji
WPP na dyrektora Polkowickiej Kultury Pana Wierdaka
oraz na jego żonę Beatę - pedagoga w SP3. Pan dyrektor
bardzo długo pracuje już na swoim stanowisku i często myli mu się jednostka kultury z prywatnym biznesem. Niektórzy z naszych czytelników namawiają mnie,
abym „uprał” sobie tam kurtkę. Nie wiem jak mam to
interpretować, ale obiecuję, że dołożę wszelkich starań,
aby prześledzić kulturalną działalność pana Andrzeja.
Żona pana Wierdaka - Beata, to osobny temat wymagający mojej konsultacji z kuratorium oświaty.
Rodziców zatroskanych postawą nauczycieli prosimy o kontakt z redakcją. Obiecujemy ,że żadnej zgłoszonej do nas sprawy nie zostawimy bez interwencji.

LUDZIE LISTY PISZĄ
(ELEKTRONICZNIE)...

...A BAZYL KOMENTUJE

ODDAJCIE NASZE PIENIĄDZE!!!
Jakiś czas temu jeden z naszych czytelników wygrał sprawę w sądzie z UG Polkowice, dotyczącą zapłaty , której jej się nie należała. Dotyczyło to wykupu mieszkań od Gminy Polkowice (temat: zwrot niewykorzystanych środków z funduszu remontowego). Najciekawszy w tym
wszystkim jest fakt, że przez kilka lat ludzie płacili pieniądze i tylko jeden z mieszkańców (nasz
czytelnik) miał odwagę się postawić. Gmina Polkowice chciała wyłudzić od Niego 3 tys.zł. Gmina przez 5 lat pobierała kasę od nieświadomych ludzi. Ciekawi jesteśmy ile mieszkań rocznie sprzedawali gminni urzędnicy? Jedno jest pewne: trzeba odebrać miastu nielegalnie pobrane wpłaty. Podkreślamy: sprawa dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków z funduszu
remontowego. Czytelników, którzy zgłoszą się do nas w/w sprawie ukierunkujemy i pomożemy.

NOWY PREZES KS POLKOWICE
- MIESZKAŃCY REAGUJĄ

Czyżby patologii samorządowej ciąg dalszy? Pytanie retoryczne, więc przejdźmy do szczegółów.
Nowym prezesem KS Polkowice został stary znajomy ludzi od władzy – Paweł Wechta. Mieszkańcy
proszą, abyśmy przyjrzeli się bliżej zarówno jemu
samemu, jak i zamiarom stowarzyszenia PdMP
względem jego osoby. Z tego co wiemy gościu już
wcześniej zarabiał na UG Polkowice. Znawcy tematu kierują nas w stronę umów podpisanych przez
pana Pawła lub jego firmę z Urzędem Polkowice.
Zajmiemy się tym. Wydaje się nam, że znów coś
śmierdzi nepotyzmem a w tle pałęta się korupcyjka.
FOTO STUDIO Paweł Wechta jest potentatem
w zakresie profesjonalnych nośników reklamowych na terenie całego powiatu polkowickiego.
Moim zdaniem nie mogło być inaczej skoro mamy
przed sobą dwa lata wyborcze. Na co i na ile liczy
pan Paweł? Na co i na ile liczy Stańczyszyn? Panu
Pawłowi jako biznesmenowi (na NASZYM) zależy zapewne na kasie, a Emiliankowi na WŁADZY.
Klub KS Polkowie ledwo zipie, czy nie jest
to więc, jak pisze nasz czytelnik : totalna arogancja wszelkich zasad moralnych?
Jest ,ale my wiemy, że PdMP- TO RODZINA
NA SWOIM, więc musi się jakoś utrzymywać….

SM-POLKOWICCY ANTYTERRORYŚCI
Emilian Stańczyszyn zabezpiecza się przed
Bazylem i do pomocy na sesję rady wzywa pracowników Straży Miejskiej. Ostatnia Sesja Rady Gminy Polkowice obnażyła
tym samym słabość Emilianka - a tylko niewinny się nie boi. Teraz już wiemy za co
Straż Miejska w Polkowicach dostała dwa
nowiutkie autka – do rozwożenia Gazety
Polkowickiej. Szkoda, że sprawiedliwości
jeszcze nie stało się zadość i to Bazyl jest
postrzegany jako „stadionowy bandzior”
gdy tak naprawdę cham polkowicki ma
się bardzo dobrze i knuje w zaciszu swojego luksusu kolejne akcje propagandowe.

MARIOLA I POLKOWICE.COM.PL
Usłyszeliśmy, że Mariola Kośmider tak zdenerwowała się na właścicieli portalu polkowice.com.pl, że
musiała zareagować. Niestety dzisiaj nie można już
dodawać swobodnie komentarzy pod artykułami
zamieszczonymi na w/w portalu. Uczynić to możemy teraz jedynie przez FACEBOOK. Gdy to jednak
uczynimy wielki król będzie wiedział kogo ścigać. Reakcji pani Radnej nie potrafimy zrozumieć, bo to nie
wstyd ,że rodzina dorabia się na publicznych pieniądzach. Bazyl byłby dumny gdyby jego córka zarabiała
netto 4500 pln w jednostce podległej samorządowi.
Radnej dziękujemy za cenzurę w „demokracji”.

PGMiKM – przechowalnia
PGMiKM to jednostka samorządowa zatrudniająca prawdopodobnie niemal wszystkich „znajomych” znajomych, nie nadających się do innych
bardziej prestiżowych jednostek w Polkowicach.
Wśród tych osób ludzie wymieniają : kochanki ważniejszych person i innych nieudaczników, którzy nie są w stanie spełnić warunków w
innych jednostkach podległych UG Polkowice.
Czyżby była to kolejna jednostka funkcjonująca
na podłożu szeroko rozumianego NEPOTYZMU?
Mieszkańcy donoszą , że w biurach o powierzchni ok.
50 m2 pracuje tylko po dwóch pracowników. Brawo.
SANEPID
ciasno jak w przepełnionym
tramwaju
Tytuł nie jest żartem. Pracownicy polkowickiego sanepidu pracują w okropnych warunkach. Dziwi mnie
ten fakt w sytuacji, gdy jednostka ta odgrywa ważną
rolę dla zdrowia społecznego. Nawet dyrektor Sanepidu pracuje w ciasnej kanciapie, a jego pracownicy gnieżdżą się na paru metrach kwadratowych.
Gdy popatrzy się na nowy budynek starostwa i przepych jaki tam funkcjonuje to słowo patologia samo
nasuwa się na usta. Zastanawiam się dlaczego taki
Majewicz – tuba propagandowa Stańczyszyna czy
Krzysztof Nester członek zarządu powiatu i członek rządzącej partii PO, odpowiedzialny tylko- Bóg
wie za co … mają takie wielkie gabinety, podczas gdy
pracownicy Sanepidu tłoczą się jak śledzie w puszce.
Dyskryminacja pracowników Sanepidu ,którzy w
warunkach polowych odwalają kawał dobrej roboty, powinna wreszcie zainteresować naszego starostę
,który częściej przebywa w Warszawie i Brukseli niż
ja w Polkowicach. W komfortowych warunkach powinni pracować ludzie, którzy na to zasługują -a takimi moim zdaniem są pracownicy sanepidu a nie
członkowie ugrupowania politycznego PdMP. Panie
Majewicz i Nester, nie wstyd wam rozpychać się swoimi zadami na tylu metrach, gdy inni muszą zapieprzać w warunkach obozowych. Wstyd starosto!!!
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Drodzy czytelnicy,
Dziękujemy za ogrom maili i telefonów jakie od Was otrzymaliśmy. Niestety nie jesteśmy w stanie odpisać na wszystkie maile oraz
porozmawiać z każdym z Was, niemniej jednak jesteśmy szczęśliwi, że Wolna Prasa Polkowic cieszy się takim zaangażowaniem
społecznym. Podjęliśmy kilka interwencji na prośbę mieszkańców,
jesteśmy dumni z tego, że darzycie nas swoim zaufaniem. Zawsze
pomożemy, w miarę naszych skromnych możliwości, rozwiązać problem z jakim się do nas zwracacie. Dziękujemy serdecznie
Wszystkim, którzy dostarczają nam materiałów, cennych informacji
i życzliwości, która napędza nas do pracy. Z przykrością informujemy naszych czytelników iż Wolna Prasa Polkowic nię będzie tygodnikiem ani miesięcznikiem. Powodem tego nie jest bynajmniej
brak tematów, lecz finanse. W odróżnieniu od Gazety Polkowickiej
czy Jedności jesteśmy gazetą, którą wydaje się za własne pieniądze. Wielu osobom będzie ciężko w to
uwierzyć, lecz Wolna Prasa Polkowic jest prowadzona dla idei. To nasza odpowiedź na sytuację jaka
panuje wokół nas: na bezrobocie, na ogromne pensje urzędników, na podnoszenie podatków, afery.....
etc. Prawda to jedyny oręż jaki obywatel ma do obrony w walce o swoją wolność. Gazetę finansuję z
własnych uczciwie zarobionychpieniędzy, więc częstotliwośc Wolnej Prasy może być czasmi nieregularna. Wszelkich informacji mogą się Państwo dowiadywać na bieżąco na portalach internetowych:
www.wolnepolkowice.pl
www.wolnychocianow.pl
www.wolnylubin.pl
W powstanie każdego wydania wkładamy ogrom serca i ciężkiej pracy, toteż cieszymy się niezmiernie z Waszego zainteresowania poruszanymi przez nas tematami. Nie żyję z pisania ani wydawania
prasy, piszę ją w wolnym czasie, wyszarpanym kosztem snu i odpoczynku, dlatego też zdarzają nam
się błędy literowe, interpunkcyjne etc. O 4 nad ranem ciężko jest wychwycić błąd interpunkcyjny.
Wiemy, że wielu mieszkańców nie otrzymało pierwszej gazety gdyż przez Polkowice przeszła
plaga stonki gazetowej, i nasze „ kuriozalne” wydawnictwo znikało ze skrzynek pocztowych.
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POranek LEWY Grudniowy
Zobaczcie ile wynoszą pensje urzędników najwyższego samorządowego szczebla oraz ich podwładnych. Drodzy czytelnicy Wolnej Prasy, możemy być dumni z Polkowic. W pierwszej 15 mamy 6 reprezentantów. Diabelska liczba. Sześcioro samorządowców z Polkowic to najbogatsi urzędnicy na Dolnym Śląsku. Miejsce 3 zajmuje nasza emerytka i pani
vice burmistrz Stasia Bocian. Brawo dla Pani Stasi. No, ale to była nasza faworytka, nie za darmo dostaje się darowizny
od gminy. Na miejscu 7. Wiesiek Wabik. Biedniejszy od Stasi o prawie 3 tys. złotych miesięcznie. Zaraz zanim o 34 zł
biedniejszy nasz Emilio Stańczyszyn. Ale nie płaczmy, to i tak o 2 tysiące złotych więcej niż zarabia Prezydent Wrocławia i Lubina. Więcej od Prezydenta Wrocławia i Lubina oraz marszałka województwa, zarabiają nie tylko Wiesiek,
Emil i Stasia, ale również nasze urzędniczki: Krysia Kozłowska, Krysia Marków i ulubiona przez nas Renatka Dembek.
Dziewczyny, zagadka. Czyje oświadczenia majątkowe mogą się ukazać w następnym numerze Wolnej Prasy Polkowic?
19 675 zł - Lech Dłubała, sekretarz Lubina
18 500 zł - Marcin Urban, skarbnik Wrocławia
17 959 zł - Stanisława Bocian, zastępca burmistrza Polkowic
17 187zł - Wojciech Adamski, wiceprezydent Wrocławia
16 776 zł - Adam Myrda, starosta powiatu lubińskiego
15 643 zł - Irena Rogowska, wójt gminy wiejskiej Lubin
15 138 zł - Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic
15 104 zł - Emilian Stańczyszyn, przewodniczący Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
14 863 zł - Alicja Michułka, skarbnik Lubina
13 500 zł - Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej Góry
13 498 zł - Krystyna Kozłowska, skarbnik gminy Polkowice
13 363 zł - Krystyna Marków, sekretarz gminy Polkowice
13 362 zł - Robert Raczyński, prezydent Lubina
13 294 zł - Renata Dembek, zastępca burmistrza Polkowic
13 284 zł - Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia
Polkowice. Za to wice się płaci. Nic dodać nic ująć. Gdzie tam prezydentowi Wrocławia do takiego przewodniczącego Związku Gmin Zagłębia „Śmieciowego” Emiliana. Co wolno wojewodzie to nie tobie…! Co do Stasi Bocian, to
chylę czoła. Brawo. Prawdziwa Polska Złota Jesień. U Stasi jeszcze dochodzi do tego zajebiaszcza emerytura. Zastanawiam się gdzie Pani Stasia w PRL-u pracowała, że ma taką emeryturę. O to jest pytanie ??? Podsumowując całościowo pozwolę sobie stwierdzić, że lepiej niż prezydentowi Wrocławia płacą chyba nawet sekretarkom w Polkowicach.
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ŚWIĄTECZNE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Stanisława Bocian - z-ca Burmistrza Polkowic. Jak się dowiedziałem, że Pani Bocian
urodziła się tego samego dnia
i miesiąca co Bazyl (02.12),
tyle tylko, że 24 lata wcześniej, to już ją chciałem polubić. No, ale bez przesady,
bo gdy przyjrzałem się bliżej
jej oświadczeniu majątkowemu za rok 2012, poczułem się
od razu tak ubogi i tak mało
sprytny , że aż mi wstyd. Myślę więc, że Pani Stanisława to
jeden z nielicznych fenomenów Polkowic. Pewnie za czasów KOMUNY musiała bardzo dobrze zarabiać, bo dziś
ta kobitka jest na emeryturze o
jakiej niejedna jej rówieśnica
może tylko pomarzyć - 54.665
zł. A do tego kosi jeszcze emerytka kasę z urzędu gminy
Polkowice, bagatela- 160.854
zł. Nie jednemu z nas taka
roczna kwota w zupełności
by wystarczyła - 215.549 zł.
– ale oczywiście Pani Bocian
to wciąż mało. Dlatego „staruszka” dorabia sobie na wynajmie mieszkania – 19.524
zł i sprzedaży akcji – 1.001 zł.
Wszystko to razem daję fortunę – 236. 064 zł, a miesięcznie kwotę : 19.672 zł. Żyć,nie
umierać. O zgrozo, babciu
ty moja kochana – byłabyś
gdybyś była moją babcią.
Młodzi Polkowiczanie pomyślcie: dla Was po studiach
nie ma w waszym rodzinnym
mieście pracy, a ten członek PdMP dorabia sobie do
emerytury ponad 160.000
zł. Wstyd Bocian, wstyd.
Babcia, że już wiekowa to porusza się po mieście Toyotą z
2011 roku. A co? Nie stać jej?
Pani Stanisława na drobne
wydatki odłożyła sobie na
koncie tylko 214.463 zł i trochę papierków wartościowych
na kwotę 8.759 zł. Bogactwo
(ciekawe gdzie ta kobitka pracowała (poza państwowymi
posadkami)? Panią Stanisławę zobrazuje nam również jej
dom o powierzchni 168 m2

wyceniony na 400.000 zł oraz
mieszkanie własnościowe 58
m2 – 200.000 zł. Aby być dokładnym dodam, że Pani Bocian ma jeszcze działkę o powierzchni 669 m2 – 46.936 zł.
Ciekawostką dla Państwa
może być informacja , że Pani
Stanisława - bogaczka łasa
jest również na darowizny i
taką właśnie dostała od miasta – lokal użytkowy. My wychodzimy z założenia , że kto
jak kto, ale Stasia na pewno
zasłużyła na taki podarunek
od mieszkańców Polkowic.
Z oświadczenia majątkowego Pani Bocian nie wynika,że ma męża. Co może tylko
oznaczać, że GO NIE MA
lub coś przed nami chce babka ukryć. Być może również
Pani Bocian ma ogromne
potrzeby, bo na coś tą kasę
musi wydawać. Pewnie nie na
ciuchy gdyż przyjrzałem się
jej z bliska i przyznać muszę
, że wygląda tak, jak ja. A ja
jestem biedny i bezdomny.
Renata Dembek – z-ca
Burmistrza
Polkowic
Druga wiceburmistrz nie jest
w stanie ﬁnansowo konkurować z Panią Bocian. Co prawda zarobki mają podobne bo
– 159.539 zł plus z wynajmu
3.900 zł, ale uboższa jest o
emeryturę, na którą zapewne
jeszcze nie zasłużyła. Warto w jej przypadku zwrócić
również uwagę , że i ona nie
wykazuje w oświadczeniu
swojego męża. Pytanie dlaczego? Nie ma Go czy po prostu się go wstydzi? Nieważne!
Ważne jest to, że obie damy
unikają ze mną kontaktu podobnie zresztą,, jak polkowicki piękniś Burmistrz.
Na koncie Renata odłożyła sobie zaledwie 5.000 zł na waciki, ale za to ma dwa mieszkania 66,9 m2-200.000 zł. i 25,5
m2 -45.000 zł. To też zresztą
plasuje ją daleko za elitą samorządową Polkowic. Po prostu jest biedna i szkoda na nią
mojego DROGIEGO czasu.
Bazyl

ZAPRASZAMY OD 1 STYCZNIA 2014

PIZZERIA VERONA
PONIEDZIAŁEK CZWARTEK

PIĄTEKSOBOTA

12-22

14-24

PIZZERIA VERONA
ZAPRASZA
POLKOWICE 59-100
ul.Kilińskiego 2
www.verona-polkowice.pl
ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE

76 - 845 00 00
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WESOŁE PARÓWKI ANTONIEGO
Ostatnimi czasy polska scena polityczna staje się obrazem koszmarnej nędzy intelektualnej. Przypuszczam iż zbliżamy się do apogeum głupoty polskich
polityków. Kiedy widzę jak wyglądają badania nad okolicznościami tragedii Tupolewa to myślę, że politycy dostali małpich mózgów. Po 1,5 rocznej
pracy komisji boskiego Antoniego i jego ekspertów, którzy czasem blefują, finansowanej z publicznych pieniędzy ( eksperci Antosia i sam Antoś nie
pracują charytatywnie ), udowadniają zamach na parówkach i pustych puszkach po RedBullu. Takiej ilości głupoty na metr kwadratowy budżetu już
dawno nie widziały me oczy. Uwielbiam RedBulle i parówki, ale ni ch..j mnie to nie przekonuje. Powaga Polski w oczach innych państw świata legła
w gruzach i parówkach. Dobrze, że chociaż RedBull dodaje skrzydeł. Antoni to również nasz ekspert od ujawniania imion i nazwisk naszych tajnych
agentów podczas rozwiązywania WSI. Co ciekawe Pan Antoni najpierw przetłumaczył raport na język rosyjski a dopiero później podał go do upublicznienia w języku polskim. Pytam po co? Po co komu raport po rosyjsku? Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że takie postępowanie
naraziło nasz kraj na pozbawienie się wywiadu międzynarodowego. Ujawniono „polskich szpiegów” za granicami! Ci ludzie byli odpowiedzialni za
ochronę naszego kraju przed obcymi krajami. Dziękujmy Bogu, że nie skończyło się to IV rozbiorem Polski. Gdyby głupota potrafiła latać to politycy obradowaliby przy suficie, a samego Antoniego na zimę z gęsiami wysyłalibyśmy do Afryki, by odkrył spisek i odpowiedział na pytania : gdzie
raki zimują i gdzie pieprz rośnie? Ja udowodnię Państwu jak bardzo Antoni ma poprzekładane idee w głowie. Udowadnia on rosyjski spisek dziejów
na austriackich puszkach po RedBullach?. A co jeśli parówki nie były z polskiej świni? Czy to aby nie żydowsko- niemiecko- rosyjski spisek masonów,
pedałów i ateistów by ośmieszyć Antoniego w oczach społeczeństwa ??? Boże widzisz i nie grzmisz. Drugim Panem w kolejce jest specjalista od Lapsusów językowych. Arcybiskup Michalik, upierający się przy tym iż pedofilia w kościele to wina dzieci szukających miłości. Dzieci kuszą księży, włażą
im do łóżek i rozpieprzają sobie dobrowolnie psychikę na całe życie. Bardzo logiczne. Zastanawia mnie jak ksiądz, jak człowiek…. może tłumaczyć
pedofilię obwiniając gwałcone dzieci. Dla pedofilii nie ma usprawiedliwienia! To najgorszy akt przemocy psychicznej i fizycznej jakiej dokonuje się
na bezbronnych dzieciach. To GWAŁT!!! Pedofile powinni być izolowani, a nie ukrywani i tłumaczeni. To, że dekalog nie wspomina bezpośrednio
o gwałcie i pedofilii, to pewnością jest, iż Bóg jej nie pochwala. Nawet Papież Franciszek ustanowił komisję do spraw pedofilii w Kościele. Polski episkopat jest w opozycji nawet do Papieża. Najgorsze kiedy ksiądz oddaje duszę diabłu, a Bogu ogarek. Kolejnym fenomenem jest Pan Premier Donald,
który ogłasza, że od teraz CBA będzie naprawdę niezależne i wolne od układów politycznych. Brawo Donek! Pytanie tylko „ jak kurna blacha było do
tej pory?”. Analogicznie rzecz ujmując, całkowicie na odwrót. Kraj demo(n)kracji, tutaj nad Wisłą. ( Odpowiedź dla Pana z Jedności – dlatego właśnie uważam, iż nie żyjemy w kraju wolności , a totalitaryzm stoi nam w gardle) Dalej Adaś Hoffman, rzecznik prasowy PiS-u. Adaś nie napisał, że
dostał 100 000 zł. Bo po co??? Zawsze może powiedzieć, że dostał od żony jak to zwykł czynić minister Nowak od zegarków. Czas tyka, czas już na
was Panowie. Skoro już jesteśmy przy temacie pieniążków, pochylmy się nad aferą Informatyczną. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przewaliło na
boku kupę kasy z Unii. Tak cyfryzowali, aż się….. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że ówczesny minister tego resortu Grzegorz Schetyna, mówi,
że nic o tym nie wiedział. Nie brał w tym udziału i zrobiono to za jego plecami. Zaraz potem oświadcza, że to on przyczynił się do ujawnienia afery.
Chmmm……. To skąd wiedział jak ponoć nic nie wiedział? Ciekawe jest też to, że mu się przypomniało jak przegrał wybory na szefa dolnośląskiej PO.
Może dowiedział się z taśm przed zjazdem, że w platformie
naprawdę jest korupcja, a on biedaczysko do tej pory nie zdawał sobie z tego sprawy. Szczyt chamstwa i hipokryzji w jednym. Podwójne szczytowanie na szczycie ministerstwa.
Na pewno jest niewinny i pomówiony jak inni politycy.
W to nie wątpię. Może nawet Grześ napisze o tym książkę,
„kto i jak chciał utopić Schetynę?”. Jak Grzesiu napisze książkę, to
sam wybuduję mu kładkę i zrobię na niej nawierzchnię ze żwiru i z
lokalnego Muchomorka =) Swoją drogą mam w dupie aferę taśmową
PO. Prawda jest taka, że Schetynowców nie ma co żałować. Wszystkie wielkie afery zrodziły się na Dolnym Śląsku pod czujnym okiem
Pana Schetyny. W trakcie afery hazardowej Schetyna mówił dokładnie to samo co obecnie - i podał się do dymisji. Przychodzi mi na
myśl przysłowie: „na złodzieju czapka gore”. Nic tak nie wyprowadza
złodzieja z równowagi jak to, że inny złodziej okradł go
w imię demokracji. Wolę afery taśmowe niż finansowe.
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W SLD członek ( w sumie kawał ch…a) partii, w trakcie wesela partyjnego ( w sumie grilla), bije swoją żonę ( również działaczka SLD). Za sam fakt
tego, że mężczyzna podniósł rękę na kobietę powinni mu na miejscu wpieprzyć, ale woleli nie psuć sobie sondaży, więc utrzymywali sprawę w tajemnicy,
ale ktoś popuścił. Może komunistom zostały zapędy z ZOMO? Partia bije, partia radzi, partia nigdy cię nie zdradzi. Ble!!!!!! Dziadek Leszek Miller jest
dumny z partii. Każdy jaskiniowiec, dinozaur polityki załatwia sprawy maczugą. Komuniści powinni wymrzeć, ale złego diabli nie biorą. Pan Leszek
powiedział ostatnio, że on już powinien odpoczywać, ale skoro naród go potrzebuje to weźmie na siebie ten ciężar i zostanie premierem. Po….bało kolesia. Leszek komuchu, jak ty premierem zostaniesz, to mi skrzydła wyrosną na plecach. Przyjdą wybory – trzeba pogonić tałatajstwo. Jedziemy dalej, w
komisji boskiego Antoniego wykryto …. SB-ka! W PiS-ie prawie jak na grillu u czerwonych tyle, że Antoni nie da się zbić… z tropu i z pewnością węszy
spisek. Palikoty powołują komisję w sprawie „ działań grupy Antoniego”, ale nie mający nic do ukrycia PiS przejmuje „siłą” całą komisję. Przychodzą
całym klubem i przejmują komisję, a powtórzę ponoć nie mają nic do ukrycia. Ciekawe jest również to, iż Palikoty otworzyły stronę internetową www.
korupcjapolityczna.pl (na której można zgłaszać przypadki korupcji politycznej) oraz wywiesiły w Warszawie billboard z nazwiskami polityków i ich
rodzin, którzy w poszczególnych latach byli zatrudniani w KGHM na najwyższych stanowiskach (znowu Polkowice górą)….. i interweniowała Policja!
Straszono mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej i siłą zdjęto billboard. Nie przypominają nam się obrazy ze stanu wojennego???? Wracamy do czasów
kiedy Policja była siłą polityczną, a nie wizerunkiem prawa? Oby nie, bo to znak, że ludzie tracą dusze.
Podsumowując w skali 1/7:
PO - 0 pkt. Afery, krętactwa, nieróbstwo. Afera goni aferę, OFE, AmberGold, Tanie linie lotnicze, afera hazardowa, taśmy, przetargi na cyfryzację, żony
ministrów kradnące futra, budowy stadionów (bez dachów) i autostrad ( bez połączeń i pasów awaryjnych), fotoradary, podniesienie VAT-u, niedziałające po otwarciu lotniska…. Boże kto nami rządzi? Mafia?
PiS - 1 pkt. Afery, krętactwa, pajacowanie… do dzisiaj pamiętam jak Prezes Jarosław złamał sobie nogę pod kancelarią i kazał sobie zrobić podgrzewany
chodnik za kilkanaście milionów złotych. Według danych statystycznych, 2 letnie rządy PiS-u i ich model „ tanie państwo” kosztowały podatników więcej
niż 8 lat rządów SLD, a komuchy kradły jak popadło.
1 pkt daję za Antoniego, bo dzięki niemu na pewno nie żyje mi się w tym kraju lepiej i bezpieczniej, ale zawsze trochę weselej.
SLD - 0pkt. Afery, bicie kobiet, Leszek – premier RP… bez komentarza.
Twój Ruch/ Ruch Palikota - 4 pkt. Nie dam więcej, bo to nie czas ani miejsce na zdejmowanie krzyża, trzeba się zająć gospodarką. Daję punkty bo jako
jedyni starają się zajmować nagłaśnianiem korupcji, społeczeństwem i myślą o kraju. Większość partii po prostu czeka na wybory a społeczeństwo ma w
dupie. Chyba warto dać szansę. Zawsze lepszy ruch niż bezczynność.
NP - Korwina Mikke- 2 pkt. Ostatnio zamilkli, ale za felietony Janusza Korwin- Mikke w Angorze muszę dać punkty. Brawo Janusz.
Chyba tylko liderzy partii z imieniem Janusz mają odwagę mówić o korupcji.
Piotr Budzeń

Polkowice
CYTAT MIESIĄCA :

„Chodzi o rywalizację z Frasyniukiem o władzę we wrocławskiej UW.
Zakończyła się aferą martwych dusz.
Koło UW w Polkowicach, któremu
przewodniczył człowiek Schetyny, Emilian Stańczyszyn, w krótkim czasie urosło do 500 członków.
Przed wyborami zapisano do niego
ludzi, którzy nie mieli o tym pojęcia.
Do Wrocławia przyjechał specjalny wysłannik sekretarza generalnego UW Henryk Wujec. Napompowane koła zostały rozwiązane.”
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„Idzie Wieś przez wieś, kukurydzę niesie…
A ta sprytna kukurydza sypie się za Wiesiem…”
Dzisiaj zawitałem na debatę w sprawie studium zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice. Ciekawa to będzie historia.
Zasiądźcie wygodnie w fotelach, zaczynamy. Historia mojej wizyty rozpoczyna się kiedy to na schodach Urzędu Miasta pan Burmistrz Wiesław Wabik witał się przybyłymi mieszkańcami. Odkryłem wtedy iż jestem niewidoczny, bo Pan Burmistrz przywitał
się z tymi, którzy stali za mną i przede mną, musiał mnie nie zauważyć skoro mnie ominął. Nabrał czerwieni na twarzy mijając
mnie na rzeczonych schodach… więc chyba jednak mnie widział. Czerwień to kolor miłości… albo nienawiści. Wszyscy się
rozsiedli, Pan Wiesław zachęcał do poczęstunku, uśmiechając się przy tym przyjaźnie. Ja zwyczajowo usiadłem z tyłu, bo warto wiedzieć kto gdzie ma plecy ( polityczne). Zaczyna się . Pan burmistrz i pan planista nudzą wszystkich mową o ustawach,
przepisach, obowiązkach. Pan burmistrz podkreśla, że nie może być więcej działek budowlanych niż jest, bo będzie źle.
Za mało ludzi się rodzi. Za mało ludzi, za dużo działek, że JEGO OBOWIĄZKIEM JAKO BURMISTRZA JEST troszczyć się
o gminę, a to, że tak jest jak jest to wina tych co wcześniej tyle działek budowlanych narobili. Ich czyli kogo? Emiliana Stańczyszyna, Stasi Bocian czy Wiesława Wabika. Wiesławie nie idź tą drogą. Nie zwalaj winy na Emiliana- bo będziesz w książce.
Wychodzi na to, że obowiązkiem burmistrza jest odmówić mieszkańcom wiosek, przekształcenia swoich ojcowizn na działki
budowlane dla wnuków, bo teraz wolno się budować na Polkowicach Dolnych ( tam gdzie buduje się Pan Wiesław nawet asfalt
już leją pod dom ). Jeden z panów na sali zapytał burmistrza co ma zrobić? Mieszkając na wsi, mając 20 arową działkę, na której
chce się wybudować? Wziąć kredyt na całe życie i kupić sobie działkę na drugim końcu gminy ??? Pan burmistrz nie odpowiedział. Najdziwniejsze jest to, że w Trzebczu, bo o tej miejscowości mowa, nie wolno się budować tylko na samym środku wsi.
Taka kolonia. Wyspa rolnictwa. Tam trzeba uprawiać… „na 6 klasie gleby rośnie tylko kukurydza”- jak zauważyła inna osoba z
sali. Z debaty dowiedziałem się iż po drugiej stronie zabudowanej części wsi, po drugiej stronie drogi, aby wybudować świetlicę
wiejską ( pewnie pod wybory samorządowe) przekształca się 11 hektarów ziemi rolnej na budowlaną. Obiecuję Państwu, że ustalę
kto jest właścicielem działek po drugiej stronie drogi lub kto nim będzie, aby sprawiedliwości stała się zadość. I tutaj Panie burmistrzu zamieszczę cytat : „Dureń, gdy zrobi głupstwo, zawsze tłumaczy, że było to jego obowiązkiem.” George Bernard Shaw.
Pan burmistrz obiecał, że uwzględni wnioski mieszkańców. POczekamy zobaczymy. Szczerze mówiąc mam nadzieję,
że burmistrz zrobi mi na złość i naprawdę uwzględni te wnioski, bo:

dla gminy 0,5 ha czy 20 arów to nie rana, a dla niektórych ludzi to szansa na całe życie. Niech Pan
podejdzie do tego po ludzku, bo demokracja to nie rządy większości nad mniejszością,
tylko odpowiedzialność większości za mniejszość.
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Pan Wiesław Wabik bywa ostatnio bardzo medialny. Podjął się nawet propagandowej publikacji o tym, że Polkowice były, są i będą wolne

od nienawiści, o tym, że wydawnictwo Wolne Polkowice – i tu sprostowanko Panie Wiesławie „Wolnej Prasy Polkowic”! , jest kuriozalne
( tzn. zadziwiające, fantastyczne). Dziękujemy Panie Burmistrzu, że docenia pan naszą pracę i NIE ZAPRZECZA PAN NICZEMU CO NAPISALIŚMY.
I oto chodziło. Dziękujemy. Cudowny jest też cytat z Pana Wiesława „ Agresorzy ciągle mają podobne nadzieje, że może uda się skłócić ludzi ,
zasiać w codzienne relacje między mieszkańcami ziarna niepokoju i nieufności.” O w mordę ! To jest mocne. Z czego to? Z Gierka, z Jaruzelskiego? Stasia pisała?
Klasyczny przykład nowomowy PRL-owskiej. „ Jako burmistrz czuję się w obowiązku oświadczyć: jedynie Polkowiczanie,
tak jak dotychczas, będą decydowali o swoich sprawach”. „ nikomu a przede wszystkim obcym osobom nie pozwolę na paraliżowanie normalnego funkcjonowania miasta i gminy”.
I tutaj mam pytanie, to w końcu nikomu czy tylko obcym? Jak nikomu to nikomu. Do dzisiaj nie wiem jak udało mi się sparaliżować normalne funkcjonowanie gminy. Mam żartobliwą wizję. „ Panie burmistrzu prasa do Pana. Nie teraz, rozmawiam z wodzem.
Emil, widziałeś to? Czy ty to widziałeś??? Emil! Oni piszą ile zarabiasz. Co teraz będzie??? To wszystko twoja wina….
Wiesiek twoje oświadczenie będzie pewnie w następnej gazecie! …… tutaj trzask upadającej słuchawki, urwany sygnał……. obraz burmistrza wybiegającego z ratusza
krzycząc: NIEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!! Tylko nie Budzeń!!!! =) I tutaj Panie burmistrzu zamieszczę cytat :
„Dureń, gdy zrobi głupstwo, zawsze tłumaczy, że było to jego obowiązkiem.” George Bernard Shaw.
Pan Wiesław brał też udział w wywiadzie TV, jednocześnie biorąc czynny udział w akcji:
„Polityku z PDMP, rozpakuj tira z darów PCK i zładuj je do reklamówek z logiem
komitetu wyborczego PDMP”.
Brawo Panie Wiesławie. Kuriozalne to jest właśnie takie propagandowe pakowanie żywności przez Pana, Pana Emiliana , Panią Beatę Betkę, Pana Ciżmara…… członków PDMP.
Obrzydlistwo. Pan Wiesław zapytany przez Panią redaktor, czemu Panowie są w rękawiczkach? Odpowiedział… yyy bo mam taką pracę, mam ładne ręce i są mi one potrzebne do
pracy. A ja mam prawdziwą odpowiedź na to pytanie. Dlaczego Panowie z Jedności i PDMP mieli rękawiczki? Bo Wolna Prasa Polkowic patrzy na łapy =)
Kolejną kuriozalną rzeczą jest Pana urzędowy KOT (nie chodzi o radnego Kota). Pan Wiesław hodował w sekretariacie urzędu miasta i gminy najprawdziwszego kota. Pierwszego
urzędowego KOT-a po ś.p. kocie Pana Jarosława Kaczyńskiego. W urzędzie mieszkał kot. Kiedy zwróciliśmy się z zapytaniem do urzędu miasta o to kto pokrywa koszty utrzymania
kota, otrzymaliśmy odpowiedź „ Kot urzędowy nie podlega informacji publicznej”. To jest tak absurdalne i kuriozalne, że nie wierzę w tak niepojęty ogrom niekumacji. Brawo, brawo,
bravissimo. To nie tak, że nie lubimy zwierząt, ale co jeżeli ktoś bardzo uczulony na sierść przyjdzie do sekretariatu i dostanie zapaści astmatycznej??? Myślicie coś tam? Halo???
Kuriozalne jest również to, że urzędowy KOT podjada sobie z misek kotów pod Pizzerią Verona. I to jest kuriozalność
Panie Wiesławie, nawet wasz KOT PUK chodzi tam gdzie dają za darmo!
P u k
p u k . .
K t o
t a m ?
P U K .
J a k i
P u k ?
P a n
P U K .
P o l k o w i c k i
U r z e d o w y
K o t .
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LISTY DO REDAKCJI
Szanowny Panie Redaktorze!
Bardzo proszę się zająć poniższą sprawa bo jest to sprawa życia, a raczej już niestety śmierci!!
W dniu 2 grudnia tego roku, na obiekcie należącym do Starostwa Powiatowego w Polkowicach znaleziono zwłoki mężczyzny. Był to bezdomny, który
w garażyku zlokalizowanym przy ulicy Spółdzielczej 2 (przy budynku gdzie miesiło się m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie!!!!) urządził sobie
noclegownie. Pracownicy Agencji Modernizacji Rolnictwa pracujący w tym budynku zgłaszali wielokrotnie w październiku i listopadzie gdy zrobiło się
zimno na Straż Miejską, że śpi tam człowiek i że trzeba mu pomóc, a obiekt należący do starostwa prawidłowo trzeba zabezpieczyć. Ostatnia interwencja
na żądanie pracowników była 28 listopada br czyli w czwartek. Panowie Strażnicy przyjechali i powiedzieli, że są wyczuleni na problemy bezdomnych i
zapewnili, że zgłoszą się do Starostwa w celu upomnienia ich, iż należy prawidłowo zabezpieczyć ten obiekt. Niestety w poniedziałek pracownicy Agencji
Rolnictwa znaleźli już w tym garażyku zwłoki bezdomnego!!!! To oznacza ze przez sobotę i niedziele najprawdopodobniej nikt tam nie zaglądał!!!!
Ten bezdomny to były mieszkaniec ulicy Wołodyjowskiego. Miał 46 lat i na nazwisko Elebim. Wszystko to można sprawdzić i raporty Straży z
interwencji też. My się pytamy tylko dlaczego ten człowiek musiał umrzeć??????? Bo był biedny i nie miał dowodu i nie mógł już głosować na tych co
rządzą tym miastem>????? Dlaczego w świetle kamer przywozi się paczki dla potrzebujących z PCK, a w tym samym czasie na terenie obiektu
należącego do państwowego urzędu umiera człowiek?!!!? I to po mimo tylu interwencji i próśb. Czy straż Miejska zrobiła wszystko co możliwe?????
Nie wiemy czy tym przypadkiem nie powinna zająć się prokuratura za niedopełnienie swoich obowiązków przez starostwo lub Straż?
Proszę zbadajcie tą sprawę, bo tu nie chodzi o nic innego jak o świętą rzecz jaką jest życie ludzkie. My się w politykę nie bawimy, ale to jest ogromna
tragedia i wielu ludzi jest wstrząśnięte tym jak doszło do śmierci człowieka i to być może za wiedzą urzędników Starostwa? Oni mają piękny budynek
a ludzie zamarzają na ulicy!!!!!!
Polkowiczanie (których boli śmierć niewinnego człowieka i bezduszność urzędników).
OD REDAKCJI: Zamieściłem ten email, gdyż ciężko dosadniej przedstawić te sytuację. Obiecujemy zająć się tą sprawą i zweryfikować wszystkie okoliczności związane z tą tragedią. Mamy nadzieję, że wnioski jakie zostaną postawione będą dalece odbiegające od przedstawionego
„prokuratorskiego” scenariusza. Rodzinie zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia i ubolewania nad stratą.

Witam Panie Piotrze!
Nosiłem się z zamiarem napisania do Pana maila już od otrzymania pierwszego egzemplarza Wolnej Prasy Polkowic. Inni nie mieli tyle szczęścia. Grillowe chwytaki to genialne urządzenie do wyciągania prasy ze skrzynek.
Piszę tak późno gdyż ostatni miesiąc zajęło mi wyprowadzenie się z moich ukochanych Polkowic. Niestety. Polkowice nie są już miejscem dobrym dla
ludzi kreatywnych i NIEZALEŻNYCH. Nie są też dobrym miejscem dla ludzi młodych. Przeraża mnie to, że w najbogatszej gminie w Polsce, wśród
młodych ludzi umiera poczucie kultury i sztuki. Miasto skutecznie zabija jakiekolwiek chęci do organizowania czegoś dla młodych. Chciałem swojego
czasu założyć stowarzyszenie pomagające młodzieży robić coś innego niż palenie lufek i picie piwa na ławkach. Znalazłem wystarczająco dużo osób, które
chciały się zaangażować. UG nie wyraził żadnej chęci pomocy. Kiedy byłem nastolatkiem istniało w mieście Forum Jedności. Niestety padło.
Już totalnym fenomenem jest dla mnie osoba A. Wierdaka, szefa PCA. Gościu nienawidzi młodych ludzi. Będąc nauczycielem w szkole podstawowej
znęcał się nad dzieciakami. Wielu moich znajomych opowiadało o sytuacjach w których pan A wymierzał bolesne KOKOSY kostkami dłoni w głowę,
albo przeciągał za nogę po całej sali. Za nic. Według mnie facet jest chory psychicznie i w dosyć szybkim tempie doprowadza do degeneracji młodzieży.
Kiedyś w Polkowicach było wiele dobrych kapel. Dobrych, mimo że graliśmy w pomieszczeniach piwnicznych pawilonów, w których przy każdym większym deszczu wybijała kanalizacja.
Doskonale pamiętam moja perkusję do połowy stojącą w g..nie. Pan Wierdak nigdy nie wyraził zgody na udostępnianie kapelom pomieszczeń.
Przepraszam za chaotyczną treść tego maila. Jestem po prostu przerażony sytuacją młodych w Polkowicach. Mam nadzieję,że poświęci Pan tej sprawie
jakiś artykuł. Prywatnie (…)mam wiele pomysłów jak zaciekawić młodych ludzi, wzbudzić w nich uśpioną kreatywność. Nie jestem jedyny ale o innych
się Pan nie dowie. Ludzie boją się wychylać. Jeśli chce Pan zmienić to miasto na lepsze to chętnie pomogę. Nie mam nic do ukrycia i proszę się nie obawiać, że jestem jakimś agentem PDMP(…) Ale to nie jest najważniejsze. Chciałbym uratować dzieciaki w których tli się jeszcze jakaś chęć. To w końcu
od nich zależy przyszłość a nie od podstarzałej publiczności Dni Teatru.
Proszę się nie poddawać i mam nadzieję, że nie skończy Pan jak inni Panu podobni-w szeregach PDMP albo w innych miastach, gdzie docenia się starania.
Kibicuję i trzymam kciuki.
Pozdrawiam
OD REDAKCJI: Panie Wierdak - do zobaczenia w styczniu.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM NASZYM CZYTELNIKOM ZA MIŁE SŁOWA ORAZ ZAANGAŻOWANIE W
BUDOWĘ PRAWDY.
ZACHĘCAMY DO DALSZEGO KONTAKTU Z REDAKCJĄ =)
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Charytatywność PCK brudnymi
łapami Emilianka
Kiedy padł pomysł powstania
PCK w Polkowicach miało się
wrażenie, że nastąpił cud i Emilianek wiedząc, że nadchodzi
kres jego politycznej kariery
zabrał się za pomoc potrzebującym. Przez chwilę uwierzyłem
w czystość i bezinteresowność
tego pomysłu. Niestety nawet
Bazyl się myli i tym razem pomylił się bardzo mocno. Szybko
okazało się że PCK jest tylko
przykrywką politycznej promocji przed zbliżającymi się wyborami. Dlaczego? Zaczęło się
od niby wynajęcia pomieszczeń
ZGZM dla siedziby PCK. Od
tygodnia bezskutecznie proszę
o udostępnienie mi umowy najmu lub użyczenia, niestety pani
Gruszczyńska, ta od PCK, zbywa mnie wszystkimi możliwymi
sposobami. Może bym i odpuścił,
ale tak mnie zaintrygowała jej
osoba, że postanowiłem drążyć
temat dalej. Okazuje się że pani
Agnieszka „pracownik PCK” a
może „wolontariusz PCK” wzięła się znikąd ( poza znajomością z
Blochem) i nijak mi nie pasuje do
zespołu pracującego w ZGZM.
Początkowo myślałem, że to kolejna „dziewczyna malina”, która
pachnie i nic nie robi. Nic mylnego. Pyskata jak cholera, zbywa
mnie w rozmowach telefonicznych nie udzielając absolutnie
żadnych informacji. Ciekawe czy
jak osobiście odwiedzę siedzibę
PCK, ta pani nadal równie stanowczo będzie spuszczać mnie
na drzewo. Jeśli coś wywącham
nie omieszkam opisać tej pani w
swoim kolejnym artykule. Wracając zaś do tematu PCK. Kolejną rzeczą, która mocno mnie
interesuje, to bliski udział w pracach PCK pracownika OPS pani
Moniki Kikut. Dlaczego dziwi
mnie to tak bardzo? Dotarły do
mnie informację od mieszkańców
Polkowic, że decyzje w sprawie
paczek wydaje OPS i po raz kolejny paczki dostaną te same osoby, to znaczy podopieczni OPS.
Jaki więc sens miało zakładanie
PCK skoro i tak to OPS pracuje na swoich stałych bywalcach.
Kolejna ściema? Może nie. Mówi
się, że pani Kikut ma obiecane
stanowisko Dyrektora OPS w Polkowicach więc może dlatego tak
się kobieta udziela i promuje. Jak
bardzo polityczną jest akcja PCK
w Polkowicach świadczy obecność niektórych radnych przy
wydawaniu paczek. Oprócz pani
Gruszczyńskiej z PCK widziano
panią Kikut z OPS i o zgrozo radnych: Staronia, Kośmider, Nestera i Kota. Z załączonego obrazka
wynika, że cała akcja to niezbyt
czyste i bezinteresowne przedsięwzięcie. Z tego co słychać,
wszystko w co wsadzi swe łapy

Emilianek przeradza się w polityczną reklamę radnych z PdMP.
Bazyl jednak czuwa nad PCK i
każdy przekręt wypatrzy z daleka.
Bazyl

BALLADA O EMILIANKU
Emilianek Stańczyszyn to postać
iście jak z bajki. Jego kariera podobna była do „amerykańskiego snu”.
Na początku swojej kariery, o
czym pisały media, nic nie znaczący Emilianek, zwykły samorządowiec, został zastępcą
sekretarza generalnego Unii
Wolności (1998-2000), następnie przewodniczącym sejmiku wojewódzkiego a wreszcie
marszałkiem
województwa.
W tej balladzie dopatrzymy się
również wielkiego romansu jak z
bajki o Kopciuszku. Czy z takiego
właśnie Kopciuszka w księżniczkę
przeobraziła się obecna żona Stańczyszyna – pani Sylwia? Nie wiem.
Słyszałem jednak, że Emilianek
poznał swojego Kopciuszka w salonie kosmetycznym , do którego
chodził oczyścić skórę, w którym
ona sprzątała... Żadna praca nie
hańbi, tym bardziej taka, z której
można awansować na sam szczyt
kariery zawodowej. Kobietom jest
jednak prościej robić dziwne i
oszałamiające kariery. Pani Sylwii
się udało , bo zakochał się w niej
Emilian Stańczyszyn. W dzisiejszych czasach różnica wieku pomiędzy partnerami nie ma takiego
znaczenia jak to bywało chociażby
za czasów realnego socjalizmu.
10-11 lat różnicy to pikuś, ważniejszy jest natomiast stan konta
partnera i podniecająca kobiety
władza. Błyskotliwa kariera Sylwii
Stańczyszyn nie powinna nikogo
dziwić. O dyplomy było nietrudno. Najprawdopodobniej zostały
sfinansowane przez polkowicki
urząd. Dziewczyna potrafiąca teatralnie płakać na środku miasta
i bronić męża (osobiście widziałem) była swego czasu dyrektorem
gabinetu marszałka województwa
i prezesem spółki – podobnie jak
i teraz. Czasami warto zakochać
się w odpowiednim partnerze….
Ballada o Emilianku pełna jest
epizodów politycznych i często
niejasnych. Taką ciekawostką jest
współpraca SLD z Unią Wolności. W 2001 obie partie dogadały
się ze sobą i przeprowadziły tak
zwany „zamach stanu” w wyniku
którego wielki Stańczyszyn został na krótko marszałkiem województwa. W tej sprawie było
wiele niejasności np. to że w głosowaniu swoje głosy oddali radni
niemający takiego prawa (złożyli
mandaty bo zostali posłami). Jak
widać nasz „Januszek Emilianek”

potrafił nawet współpracować
z postkomunistami, aby móc
posadzić swój zad na wygodnym i dobrze płatnym siedzisku.
Wielu obserwatorów regionalnej sceny politycznej twierdzi, że
Stańczyszyn jest zbyt prowincjonalny, zbyt powiatowy, aby sięgać po więcej na arenie Polski.
Co prawda od 1994 roku rządzi
cysorz prawie nieprzerwanie, ale
czy nie powinna już zakończyć się
ta ballada o „cysorzu Emilionku”?
Cysorz zawsze potrafił zadbać o
swoje interesy. Przy budowie nierentownego już Aqua Parku kupił
ze znajomymi z PdMP działki
rolne, a potem przekształcił je
cwaniaczek i sprzedał pod budowę hipermarketu. To dopiero
interes życia. Wystarczy być burmistrzem i wiedzieć wcześniej niż
wszyscy inni co będzie się działo
na tym terenie. Przykłady nepotyzmu w Polkowicach i dziś można mnożyć w nieskończoność.
Stańczyszyn zbudował naprawdę sprawny i mocny system w
którym dba o poszczególnych
członków aby móc niepodzielnie
rządzić w Polkowicach. Bywało
nawet tak, że tego cwaniaka poparło 64% naprawdę nieświadomych wyborców. Sztukmistrz
czy dobry czarodziej? Tego na
pewno „cysorz” nam nie zdradzi!
Wszyscy myśleli, że w 2005 nastąpi wreszcie krach jego władzy,
kiedy Emilianka oskarżono o półmilionowe łapówki. Cysorz trafił
nawet do aresztu na 5 miesięcy.
Niestety wyszedł z niego pomimo, że prokurator wnioskował
o przedłużenie aresztu do końca roku. Wyjście Stańczyszyna z
aresztu było w stylu Hollywood!
Jak piszą media Emilianek jest
mistrzem socjotechniki. Naprawdę trzeba mieć zajebisty talent,
odporność i dobrych doradców,
aby wyjść z aresztu z łagodnym
uśmiechem człowieka skrzywdzonego ale szczęśliwego, bo o
to wraca do domu, do ukochanej
córeczki, która przyszła na świat
raptem dwa tygodnie przed aresztowaniem. Mało tego trzeba być
mistrzem, żeby wkrótce potem zacząć kampanię wyborczą, stawać
przed ludźmi i z nimi rozmawiać.
Dopiero teraz wielki Stańczyszyn, „uczciwy” polityk został
sprowadzony na dno swojej
psychiki przez Bazyla i Piotra
Budzeń, którzy bez skrupułów

walczą o niepodległość mieszkańców Polkowic. Ale i tak facet
oskarżony o łapówki , wcześniej wielokrotnie oskarżony
o nepotyzm, w wyborach do
rady miejskiej w Polkowicach
uzyskał najlepszy wynik – i dalej hulaj dusza piekła nie ma.
Ballada o Emilianku toczy się
swoim torem. Walkę jaką jednak teraz musi stoczyć Stańczyszyn jest niewyobrażalnie trudniejsza od tych wcześniejszych.
Być może Emilianek posunie
się w swojej socjotechnice tak
daleko, że np. w TV Polkowice
wystawi swoją żonkę , która ze
łzami w oczach będzie mówić
o swoim „uczciwym” mężu.
Kim jest Emilian Stańczyszyn?
Odpowiedź i komentarz są
zbędne.
Bazyl

PdMP
to p ol kow i ck i e
B M W Emi li ana
Od zawsze mieszkam w Polkowicach i od wielu lat obserwuję
poczynania Szefa wszystkich
Szefów, czyli Emiliana Stańczyszyna. Powiem szczerze, że
pierwszy mój kontakt z PdMP
miał miejsce około 10 lat temu
i wtedy uznałem to jako świetny
pomysł na zjednoczenie mieszkańców do wspólnego działania
na rzecz naszego miasta. Wiele
lat skutecznie mydlono mi oczy
obietnicami i pobieżnym załatwianiem spraw niby dla dobra
Polkowic. Jednak już od początku była to tylko przykrywka do
wszelkiego rodzaju dziwnych
działań. Co przez te lata działo się
w PdMP wiedzą tylko najbardziej
wtajemniczeni. Może nadeszła w
końcu pora o tym głośno powiedzieć. Kiedyś wstąpienie do grona członków PdMP było tak zorganizowane, że wiedzieli o tym
tylko najbliżsi współpracownicy
Emiliana. Jednak jeśli ktoś dostał
się do tego grona szybko mógł liczyć na znalezienie dobrej pracy
zarówno dla siebie, jak i członków swojej rodziny. Informacje
rozchodziły się pocztą pantoﬂową szybko, dlatego i chętnych
do „ bezinteresownej „ pomocy
z rąk Emiliana było coraz więcej.

Przed wyborami radni otrzymali wręcz przykaz zapisywania po
10-u nowych członków w każdym tygodniu. W ten oto cudny
sposób z kilkudziesięciu osób
sterowanych przez Stańczyszyna powstała armia ludzi licząca
obecnie około 2,5 tysiąca członków i sympatyków. Jak ogarnąć
taki tłum? Ano i o tym Emilian
pomyślał. Wystarczy doroczna
duża impreza oraz „wspólna”
wigilia dla członków i cała armia
zachwycona. Szkoda tylko, że
gdy na wigilii dla wszystkich dostępny jest czerwony barszczyk i
kilka kilogramów cukierków, to
w UG w tym samym czasie odbywa się balanga z cateringiem
zamówionym na koszt PdMP .
Dlaczego po noworocznym spotkaniu dla wszystkich członków
odbywa się jeszcze jedno spotkanie w super hotelu tylko dla
wybranych, gdzie wypasione
menu i litry alkoholu towarzyszą wybrańcom do białego rana?
Odpowiedź jest prosta. Wśród
członków jest 2,5 tys. tzw. BMW
Emiliana. Cóż to znaczy? Bierny
Mierny ale Wierny. W rozumieniu Emilana przeciętniak nakarmiony barszczem, cukierkami
oraz udkiem i najtańszą sałatką
zrobi wszystko, przede wszystkim odda głos w czasie wyborów.
Emilian poszedł dalej w tym swoim niecnym planie. To, co komuś
dał raz odbierze wielokrotnie.
Radni dostali etaty (czasami nawet po dwa), ale kiedy Emilian
mówi, że ma być zrobione coś czego on potrzebuje, nie ma mowy
o procedurach, prawie czy normach moralnych. Decyzja Emilana jest ważniejsza od samego
Boga. Pozostaje wówczas wybór:
zrobić coś wbrew prawu i liczyć,
że w razie kontroli czy wpadki
armia 2,5 tysiąca członków obsadzonych na decyzyjnych stołkach
w gminie Polkowice pomoże zatuszować sprawę czy sprzeciwić
się i usłyszeć znane wszystkim
powiedzonko Stańczyszyna „ na
twoje miejsce jest 20 chętnych”?
Czym naprawdę jest polkowickie PdMP? PdMP to 2,5 tysiąca
BMW nalężących do Emiliana.
Ktoś powiedziałby, że pan Stańczyszyn to genialny strateg.
Niestety pan Stańczyszyn to
potworny tyran i sprawca wielu nieszczęść w domach polkowickich mieszkańców. Wstyd
chodzić po ulicach, po których
z taką dumą przechadza się pan
Emilian. Miejmy nadzieję, że już
niebawem się to zmieni i w kolejne święta Bożego Narodzenia
(w 2014r.) mieszkańcy Polkowic
przywitają Bożą Dziecinę w mieście oczyszczonym z jego władzy, interesów i machlojek, mieście godnym uczciwej władzy.
NIEWOLNIK
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Za chwilę do wszystkich mieszkańców Polkowic zawitają święta Bożego Narodzenia. Okres ten
dla wielu z nas jest czasem radości i reﬂeksji nad życiem. Wielu
z nas z czystym sumieniem może
i w tym roku spoglądać na żłóbek w kościele, który przypomina nam o narodzinach człowieka -syna Bożego.Ten czas jest
przede wszystkim uśmiechem
Boga skierowanym w kierunku
ludzi oczekających Jego miłości.
Również w Polkowicach wielu
z nas czeka na przyjście Zbawiciela, na ten tak cenny uśmiech
dobroci, na nadzieję , o którą w
dzisiejszej Polsce jest tak trudno. Czekamy, bo wierzymy.
Wierzę Ja ,TY- czytelniku i twój
sąsiad który, nie przeczyta tego
tekstu. Tak naprawdę niewiele różnimy się w tym względzie
od siebie. Wszyscy mamy tego
samego Boga. Boga, którego
często nazywamy: DOBROCIĄ.
Często jednak DOBROĆ rozumiemy opacznie. Inaczej niż wyjaśnia to znaczenie encyklopedia.
Dzieje się tak, ponieważ nasz konsumpcyjny sposób egzystencji
pozbawia nas duchowości. Egoizm , przepychanie się łokciami
do sukcesu i życie tylko dla siebie
tworzy z nas mięso tak potrzebne
na przykład naszym politykom w
czasie wyborów. Zatracamy wyższe wartości wierząc przy tym
cwanym i sztucznym bożkom
dysponującymi naszymi wspólnie wytworzonymi dobrami. W
dzisiejszej Polsce atak na kościół
przybiera powoli formę polowania na czarownice. Nie mówię,
że kościół katolicki jest bez grzechu, bo nawet papież Franciszek
o tym często mówi. Mam na myśli to, że w wyniku manipulacji
sprytnych polityków jesteśmy
pozbawiani duchowego przymierza z naszym Bogiem, stajemy się narzędziem w ich rękach,
którym w łatwy sposób można
sterować. Czekać nas może „nieświadome” niewolnictwo, stąd
tak ważne są chwile, choćby te
jak teraz, gdy w święta Bożego
Narodzenia jednoczymy się w
imię DOBROCI. W tym roku będziemy ten czas spędzać w gronie
ukochanych osób, a wieczorem
w Wigilię dzieląc się opłatkiem
będziemy sobie życzyć samego
BOGA - DOBROCI. Jako wasz
znajomy, człowiek który buntuje
się przeciw złu szalejącemu na
ziemi polkowickiej chcę już dziś
życzyć WAM, Drodzy Czytelnicy i Mieszkańcy Polkowic, tylko
jednego : Odwagi, która da Wam
siły do walki o DOBROĆ. Odwagi, której oczekuje od nas Bóg.
Już w przyszłym roku będziemy

zdawać bardzo ważny egzamin z
dobroci. Pójdziemy do urn popychani przez przeróżne kampanie
wyborcze. Powierzymy władzę
nad naszym wspólnym MY w
ręce godnych zaufania ludzi.
Niestety dziś już w pełni świa-

płaconym przez kopanie nasza
gmina wciąż zajmuje jedne z
pierwszych miejsc w rankingu
najbogatszych gmin w Polsce.
Co z tego bogactwa po tylu latach i tylu wydanych (naszych)
miliardach złotych ma zwykły

zaczyna się od nikomu nieznanego samorządowca ,który w
krótkim czasie i nie do końca w
jasnych okolicznościach awansował na sekretarza generalnego
sławetnej Unii Wolności i stał
się pupilem samego Balcerowi-

domy śmiem twierdzić ,że przez
przeszło 20 lat władza w Polkowicach traﬁała do ludzi , którzy z
czasem wytworzyli wokół siebie
system sprytnego upuszczania
krwi mieszkańcom Polkowic.
Tylko uprzywilejowana grupa
PdMP korzystała i nadal korzysta ze wspólnie wytworzonego
dobra. Ta gazeta pokazuje tę
patologię w sposób najbardziej
przejrzysty. Nie powinniśmy kolejny raz popełnić tego samego
błędu podczas wyborów, bo tego
nawet sam Bóg nam nie wybaczy. Nie chcę podzielić losu
mieszkańców Sodomy i Gomory
przez grupę grzeszników beznamiętnie i li tylko dla swojej
korzyści wieszających mojego i Waszego Boga na krzyżu.
Polkowice, jak wszyscy z nas
wiedzą bogate są dzięki miedzi,
którą z ziemi wydobywa ﬁrma
KGHM. To dzięki podatkom

mieszkaniec Polkowic? Prawie
NIC. Wielu moich znajomych
uważa ,że tak bogata gmina jaką
jest gmina Polkowice powinna
opiewać w standardy Europy Zachodniej. Dlaczego tak nie jest
i dlaczego, gdy odwiedza się to
miasto czuć w nim jakiś dziwny
zapach sztuczności? Miasta przecież tworzą ludzie. W przypadku Polkowic jest tak samo, tyle
tylko, że rodzina Polkowic wywodzi się od prostej linii zależności od nazwiska Stańczyszyn.
Kariera Emiliana Stańczyszyna
przypominać nam może amerykańską bajkę od pucybuta do
milionera. Amerykański pucybut dorobił się jednak na swojej
ciężkiej i wytrwałej pracy, a nasz
bohater dorobił się na publicznych pieniążkach. To swego rodzaju sukces „najważniejszego
elementu” w Układzie Zamkniętym Polkowic. Kariera Emiliana

cza. Teraz dopiero zrozumiałem
dlaczego Polska stoi tak kiepsko
pod względem gospodarczym.
Mniejsza o to. Faktem jest ,że
już wtedy zapleczem Unii Wolności stało się Porozumienie dla
Mieszkańców Polkowic-PdMP,
jeden z lepszych tworów Emiliana Staczyszyna. Jak się potem
okazało stowarzyszenie to przez
wiele kadencji było bezkonkurencyjne na politycznej arenie
Polkowic. Przypuszczać należy,
że to właśnie dzięki tak dobrze
zorganizowanej grupie nasz „bohater” rządził Polkowicami trzy
kadencje. Po jakimś jednak czasie media ogólnopolskie zaczęły
odważnie pisać o CUDZIE POLKOWICKIM. Zarzucały, że tak
naprawdę sukces Polkowic jest
wydmuszką a poczynania burmistrza i jego ludzi ocierają się
o korupcję. Była też mowa o naruszaniu prawa, etyki urzędnika

samorządowego i zwykłej przyzwoitości. Po upływie tak wielu
lat mógłbym pokusić się o podobne stwierdzenia. Nie czynię tego
z uwagi na powszechne skorumpowanie polskich elit politycznych z którymi walka jest przysłowiową walką z wiatrakami.
Ręka sprawiedliwości dosięgnęła jednak i władzy polkowickiej.
W 2005 roku policjanci Dolnośląskiej Komendy - wydział
do walki z korupcją - „zwinęła”
uwielbianego celebrytę -burmistrza z domu, gdy pewny siebie
wybierał się na ryby. Prokurator
zarzucił wówczas naszemu Supermanowi Polkowic ,że od 1998
do 2004 przyjął ponad 145 tys. zł
łapówek i domagał się bezczelnie kolejnych 80 tys.zł. Nagonka
medialna trwała dwa tygodnie.
Potem ucichła. Nic w tym dziwnego, bowiem pan Stańczyszyn
(podobnie jak dziś) miał wielu
wiernych kolesi zajmujących lukratywne stanowiska państwowe
i mogących niemalże wszystko.
Rodzinę Stańczyszynów okrzyknięto w tamtym okresie patologią spod paragrafu. Pan Emilian
został oczyszczony z zarzutów i
cieszy się wolnością a skazani zostali ci, co wręczali mu łapówki.
Czy to już norma w Polsce czy
może przepowiednia przyszłych
rządów totalitarnych? Niestety
za mały jestem, aby zrozumieć te
„prawidła”, którymi operuje nasz
system wymiaru sprawiedliwości.
Rodzina Stańczyszynów jak dowiedziałem się ze starych gazet,
to fenomen miłości bratersko ojcowskiej na skalę całej Polski.
„Emilian Stańczyszyn był radnym od 1990r. Jego brat, Marek
Stańczyszyn, został radnym, zastępcą prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Cuprum w Polkowicach
i właścicielem ﬁrmy EMARK,
która robiła biznesy z gminą. Kolejny brat Piotr Stańczyszyn był
tylko biznesmenem, podobnie jak
jego żona Katarzyna Stańczyszyn
i jak ojciec burmistrza Zbigniew.
Natomiast szwagier naszego bohatera był od pięciu lat prezesem
zarządu Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego spółki z o.o. Kolejnym
ﬁlarem wyborczego sukcesu był
Andrzej Tatuśko, przewodniczący rady miasta i sekretarz ,
później wicewojewoda legnicki.
Jego brat Krzysztof był prezesem Polkowickiej Telewizji Kablowej. W telewizji tej za prawą
rękę robiła Barbara Tatuśko, żona
prezesa Krzysztofa , czyli bratowa Andrzeja. Kolejna rodzina
to Traczykowie. Marek Traczyk
był członkiem zarządu miasta,
prezesem wspomnianej telewizji.
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Jego brat Ireneusz Traczyk był zastępcą przewodniczącego
rady miasta i prezesem SM Cuprum ,tej samej, w której wiceprezesem był brat naszego bohatera. I tak dalej, i tak dalej.. (…)”
Nietrudno zauważyć hulankę i swawolę dotyczącą wszystkich wtedy członków Układu Zamkniętego. Dziś jest podobnie. Burmistrz Stańczyszyn przewyższał jednak wszystkich
o głowę. Dla przykładu: podczas hucznego otwarcia Aqua
Parku zjechał rurą do wody w garniturze. Próżność i królewskość dominowała nawet podczas jednego z etapów Tour de
Pologne, gdzie Emilianek ścigał się na kolarzówce (i wygrał-ciekawe za ile?) z samym Ryszardem Szurkowskim. Gdy
miejscowy klub piłkarski Górnik wszedł do ekstraklasy polityczna kukiełka wybiegła z drużyną na murawę stadionu w
getrach i klubowej koszulce. Taka luzacka błazenada trwała
nieprzerwanie do czerwca 2005 r. , kiedy to drzwi celi aresztu ograniczyły mu kontakt ze swoim bajkowym światem.

szyn też ma ciekawą historię. Miał zaszczyt być powiatowym
radnym i prezesem Polkowickiego Konsorcjum Budowlanego (PKB), które w gminie Polkowice wygrywało większość
przetargów. Co ciekawe PKB jako podwykonawców zatrudniało miejscowe ﬁrmy, które te przetargi przegrywały. PKB
otrzymywało zlecenie również od spółdzielni mieszkaniowej
, w której wiceprezesem był brat Emiliana i Piotra – Marek.
Ciekawostką jest też fakt ,że spółdzielnia Mareczka była kilkukrotnie doﬁnansowywana przez gminę. Mareczek był wtedy gminnym radnym i właścicielem do dziś działającej ﬁrmy
EMARK otrzymującej od gminy zlecenia na pielęgnowanie
zieleni miejskiej, chociaż ustawa o samorządzie wyraźnie zabraniała gminie zawieranie umów z radnym, który w tej gminie uzyskał mandat. Kogo to jednak wtedy interesowało?! Prawo tworzył Układ Zamknięty. Jak obecnie jest z tą zielenią?
Kto to wie. Można to sprawdzić , ale należy przypuszczać, że
wciąż geny Stanćzyszyna karmią się publicznym chlebem.
Grupa znanych i lubianych przez Bazyla person podejrzanych
wtedy o różne przestępstwa jest dość długa. Prokuratura nie
oszczędziła w tym czasie nawet Marka Tramsia i wiceprzewodniczącego Kamilka Ciupaka a także dziesiątki innych
urzędników. Wszyscy oni powiązani byli (i nadal są) z Porozumieniem dla Miasta Polkowice, którego przewodniczącym
jest bezwstydny Emilian Stańczyszyn. W większości nadal
sprawują swoje funkcje. Gdy ostatnio wchodziłem z Piotrem
Budzeniem do budynku starostwa zwróciłem się do niego : Piotrek czujesz? Śmierdzi tu jakąś padliną.. Na co mój kolego
bez zastanowienia odpowiedział: - Padliną przestępczą Bazyl.
W tamtym czasie radni chcieli odwołać ze stanowiska starostę z brudem za uszami. Rozegrano ich po mistrzowsku a sam Kamilek Ciupak nazwał ich wolę
awanturnictwem politycznym działającym na szkodę
(zajebiście uczciwych) samorządowców powiatowych.

Myli się ten, kto uzna, że pobyt za kratami był dla pana
Stańczyszyna traumatycznym przeżyciem. Nic z tych rzeczy. Nawet będąc w areszcie wielki boss Emilian potraﬁł
zarządzać gminą Polkowice i poddanymi z PdMP. Znane są
w całym powiecie opowieści o tym, jak to Wiesiu Wabik i
Mariolcia Kośmider odwiedzali swojego pana w areszcie i
zdawali mu relacje z tego, co dzieje się w „jego” mieście.
Emilianek wydawał wiążące polecenia i show trwało dalej.
Stańczyszyn to mistrz jakich mało. Wielu ludzi bliskich mu
od wielu lat uważa, że dopiero teraz nastał najgorszy okres
władzy pana przewodniczącego ZGZM ze względu na ciągły strach przed niewiadomym. A tym jest dla tego cwaniaka z ZGZM niewątpliwie nieprzekupny i „szalony” Bazyl.
Przejdźmy jednak dalej, bo to chyba jasne ,że ten gigant
nie byłby w stanie stworzyć takiego systemu tylko przy
współpracy swojej genetycznej rodzinki. Dużą rolę w tych
twórczych procesach odegrali urzędnicy należący do PdMP
tworzący wspólnie ze Stańczyszynem Układ Zamknięty. Nie wolno nam zapomnieć o przetargach gruntowych. Super
burmistrz Stańczyszyn, wspomniany już wcześniej Andrzej
Bratu Emiliana - Piotrowi prokuratura w tamtym czasie po- Tatuśko (ówczesny przewodniczący rady miejskiej, później
stawiła zarzuty oszustwa na szkodę pewnej spółki , od której wicewojewoda) i Marek Gnych (żona tego pana nadal jest
pobrał towar na kwotę 180 tys. zł i sprzedał nie zamierzając pod skrzydłami budżetu Polkowic) - w tym czasie wiceburpłacić. Cwaniaczek ogłosił upadłość i zataił przed syndykiem mistrz nabyli grunty rolne na skraju miasta. Nie byłoby w tym
kwity dowodzące istnienia wierzytelności. Piotruś Stańczy- nic dziwnego, gdyby nie zaplanowano na tym terenie budo-

wy Aqua Parku wraz z infrastrukturą, w tym i hotelu. Przy okazji budowy Aqua Parku i drogi do niego
okoliczny teren, w tym nabyte za śmieszne pieniądze
działki, został uzbrojony i odrolniony. Po tym fakcie
nabywcy z wielokrotnym zyskiem sprzedali działki
pod budowę hipermarketu. Niestety nasza prokuratura nie dopatrzyła się w tym temacie znamion przestępstwa, pozostaję więc podziwiać przenikliwość
gminnych urzędników , którzy jak prorocy przewidzieli tak korzystny dla nich rozwój wypadków.
Kpina albo doskonałość Emilianka godna pokojowej
nagrody Nobla, takiej jaką dostał Lech Wałęsa - a co
o tym fakcie myślę - nie napiszę, bo Bolek się obrazi i…. internują mnie ze skrzynką wódy do Arłamowa. Przypuszczalnie takich miejscowych inwestycji śmierdzących na odległość jest dzisiaj cała masa.
Wystarczy przyjrzeć się bliżej np. kładce czy parkowi. Kto wie czy i tam nie ma ciekawych hitów…
Dlaczego o tym napisałem. Odpowiedź jest banalnie
prosta. Starałem się ją zawrzeć już na samym początku
artykuł - ku przestrodze oczywiście, ponieważ opisany układ działa nadal , a po procesach które skończyły
się korzystnymi decyzjami sądu dla głowy i twórcy
tego systemu, wzrasta siła PdMP , którą zapewne
Stańczyszyn będzie chciał wykorzystać w przyszłorocznych wyborach samorządowych. I to jest właśnie
bardzo niebezpieczne dla mieszkańców Polkowic.
Czas powoli uzdrawiać naszą ojczyznę, bo choroba zepsucia stoczy nas na dno i będziemy już tylko niewolnikami takich typków, których tu próbowałem obnażyć.
Święta to czas reﬂeksji i o tą reﬂeksję proszę dziś
czytelników Wolnej Prasy Polkowic i wszystkich, którym dobro tego miasta leży na sercu.
Wesołych i pełnych wiary w zmiany świąt Bożego
Narodzenia życzy Państwu
Sławomir Tomczak - Bazyl

UKŁAD ZAMKNIĘTY (cz. 1) - PdMP RODZINA NA SWOIM
EMILIAN STAŃCZYSZYN
ZGZM,rada powiatu-przewodniczący,
prezes i twórca PdMP
SYLWIA STAŃCZYSZYN
druga żona odnaleziona w w solarium
obecnie pionek w PTBS(100%-gmina)
WIESŁAW WABIK
burmistrz
żona Elżbieta
dyrektor DPiO
czyli PGM(100%gmina)

RENATA DEMEK
z-ca Wabika
mąż Roman
praca PGKiM
córka Alicja
instruktor tenisa

ARUŚ BLOSZEK
dyrektor ZGZM
żona Ewelina
kierownik w przychodni
PCUZ

TADEUSZ
ŻMIGRODZKI
prezes PGM

KRYSTYNA MARKÓW
UG Polkowice
syn Kamilek
kandydat na radnego

ARTU KIKUT
własna firma
żona Monika
z-ca OPS
(niebawem awans)

GRAŻYNA GÓRAK
członek zarządu
PGM

BEATA BETKA
radna powiatowa
prezes Aqua park
mąż Krzysztof
kierowca OPS

MAREK STAROŃ
radny
KS Polkowice

Opracował Wasz prawdziwy Mikołaj - BAZYL
na podstawie własnej pracy magisterskiej:
„PATOLOGIA SAMORZĄDOWA W POLKOWICACH
1989-2013”

MIKOŁAJ
ale
nie święty...

STASIA BOCIAN
z-ca Wabika
córka Małgosia Zając
własny salon kosmetyczny
córka Beata Zalewska
dyrektor bibloteki
zięć Dariusz Zając
praca DWSPiT
zięć Marek Zalewski
praca -potentat BHP

MAREK STAŃCZYSZYN
dyrektor w spółdzielni
mieszkaniowej CUPRUM
żona Monika
pracuje w przychodni
PCUZ

KRZYŚ NESTER
członek zarządu
starostwa i PO
żona Dominika
DWSPiT

BEATA KULIKOWSKA
radna
praca przychodnia
PCUZ

ANNA LEŚNIAK
radna
praca przychodnia
PCUZ

EDYTA PĘDZISZ
radna
dyrektor WTZ

MAREK TRAMŚ
starosta
żona Alicja
kierownik pogotowia
ratunkowego

MARIOLA KOŚMIDER
radna i szef PCUZ
córka Kinia Jędzrzejewska
praca ZGZM

GRZESIU MAJEWICZ
sekretarz starostwa
żona Małgosia
SP 1

IZABELA MAJEWICZSPIGIEL
radna i dyrektor PUP
kuzynka Grzesia . M
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PO-JE(b)NOŚĆ NADAJE
I znów zaskoczył mnie informator Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w skrócie ZGZM. Dlaczego? Gazetę wydaje i zarabia
na niej niejaka Losko. Mirosława
Bożyńska, pracownica podległa Emilianowi Stańczyszynowi
twierdzi uparcie, że związek wykupuje w tym miesięczniku tylko
3 strony. I kto tu kłamie? Mirosława Bożyńska rodem z Lubina
czy może Bazylowi tak pomieszało zmysły z miłości do Emilianka, że nie rozróżnia zwykłej
korupcji od np. Afery Hazardowej? Faktem jest, że gazeta ukazuje się pod patronatem ZGZM.
Po tym wstępie mógłbym poczuć
niechęć do wydawcy i gramatyczno-przecinkowego wynajętego pismaka - niejakiego Grzegorza, ale
wiem, że tym Titanikiem steruje
bystrzacha i cwaniak ze związku
– szef wszystkich szefów Emilian
Stańczyszyn, stąd właśnie omijam
uroczo rudą Małgosię i skupiam
się na podróżniku, który kiedyś
wyruszył z „Southampton” do…..
samorządu -naszym Emilianku. Czy możemy powiedzieć, że
Stańczyszyn i jego PdMP dosięga
dna oceanu i niebawem spocznie
tam jak wspomniany statek pasażerki dla chwały li tylko swojej?
Nie wiem. Przypuszczać jednak
trzeba ,że tak jak tonący brzytwy, tak Emilianek propagandy
będzie się chwytał, aby zachować
pozycję lidera - numeru 1 - plastikowych PET-ów, czego mu nie
życzymy, bo i z jakiej racji …?
W tym właśnie momencie chcę
podziękować mieszkańcom (tym
którzy nie są podpisani na listach PdMP) za tak dobre przyjęcie pierwszego numeru Wolnej
Prasy Polkowic. Z panem Piotrem Budzeniem spotkaliśmy się
w Polkowicach z bardzo dużą
życzliwością i pozytywnymi opiniami, które docierają do nas
do dnia dzisiejszego. To wielkie
wsparcie z waszej strony daje
nam siły do dalszej walki z patologią polkowickiego samorządu.
Przejdźmy jednak do meritum mojego wystąpienia. Gazeta „Jedność” jest to jakby
nie było wydawnictwo opłacane z budżetowych pieniędzy.
Już pierwsza strona periodyku
Emilianka pokazała nam jego
„szlachetność” i „uczciwość”,
bo paczki to on lubi rozdawać ,
szkoda tylko, że nie opłaca ich
ze swoich pieniędzy. „Szlachetna Paczka” – akcja księdza Jacka to idea bardzo dobra, i dobrą
niech pozostanie, ale dlaczego
takie polityczne cwaniaczki jak
Emilianek , członek platformy o-kochanej i jego grupa pod zna-

ną nam wszystkim nazwą PdMP
podszywa się pod akcje tego typu
i macza palce w rozładunek tira
z darami PCK. Kiedy to zobaczyłem od razu pomyślałem, że
ten facet dla zachowania władzy
gotowy jest zrobić wszystko, tym
bardziej teraz gdy Bazyl obnaża
polkowicką patologię samorządową. Aby wyjaśnić już teraz a
nie np. przed sądem wątpliwości co do nazewnictwa: piekarza

nazywam piekarzem bo piecze
dla nas bułki i chleb, a śmieciarza nazywam śmieciarzem bo
zajmuje się gospodarką śmieciową. I może dlatego właśnie nasz
Emilianek, nasz śmieciarz z dnia
na dzień staje się coraz hojniejszym filantropem –oczywiście
za nasze. Czy mamy mu w takim
razie zazdrościć czy może współczuć? Chyba jednak współczuć,
bo tego smrodu nie zneutralizuje
już żaden odświeżacz powietrza.
Jak łatwo zauważyć, gazeta „Jedność” nie zmieniła swojego propagandowego przeznaczenia, tak
samo zresztą jak TV Polkowice,
w której ostatnimi czasu często
bryluje Emilianek w towarzystwie
pani Teresy , żony prezesa PTBS.
To nie przypadek, ponieważ „rodzina” Polkowic jest wszędzie
i jest zawsze gotowa podcierać
słowa Wodza, jak ja papierem
tyłek w WC...Dobrze ,że tak jest,
bo i pisać jest o czym, a nawet i
plakat z wizerunkiem podstarzałego już polityka Emilianka
można np. wykorzystać do postraszenia powiatowej opozycji
niczym dzieci rózgą Mikołaja.
Czy nasz Emilianek nie jest czasami takim Mikołajem? W pewnym sensie jest. Po prześledzeniu
jego kariery śmiem twierdzić ,
że jest nawet Super Mikołajem,
tyle tylko ,że nigdy za swoje.
Co jest w tym polityku, że potrafi
poświęcić całą drugą stronę gazety „Jedność” na wywody jakiegoś

pismaka piszącego na zlecenie.
Może to ze strachu, że ktoś odkrył patologię i rzuca tym błotem po mediach i wprost w jego
przeczysty wizerunek ojca i budowniczego Polkowic? Nie wiem.
Podziwiam go jednak, jak nikogo
innego na tej ziemi w miedź bogatą. Sam nie miałbym tyle samozaparcia, aby skupić wszystkie
środki i finanse na walkę z byle
jakim , zresztą obcym dla Wabika

-Bazylem. Niestety prawda potrafi i mnie zaboleć, dlatego gdy dowiedziałem się o akcji zakrojonej
w Polkowicach, której celem jest
uciszenie mnie do końca kwietnia
następnego roku- posmutniałem.
Zrobiło mi się smutno z powodu
smrodu, który przyjdzie mi wąchać co najmniej do końca kwietnia 2014r. Szkoda ,że to właśnie
władza w Polsce ma prawo decydować o tym czy ktoś ma być czy
nie ma być, ale jak to już pisałem
nie raz i nie dwa, demokracja w
Polsce to rządy (post) komuchów
i zdrajców narodu z Okrągłego
Stołu. Pozostaje nam nadal marzyć o DEMOKRACJI, o której
marzymy przynajmniej od 1945r.
Artykuł Grzesia „ O dwóch takich , co robią wolną prasę” z
jednej strony ucieszył mnie , a z
drugiej zasmucił. Ucieszył, bo
artykuły Piotra Budzenia i moje
słowotwórstwo zostały dogłębnie
przeanalizowane (co do jednej
literki, ba nawet przecinka czy
kropki.) Zasmucił, bo autor analizy jednoznacznie przekonał mnie
o tym, że Emilianek i jego „wesoła
brygada” nie ma niczego merytorycznego na swoją obronę. Czy
warto wydawać tyle publicznej
kasy, aby pokazać społeczeństwu
powiatu polkowickiego , że Bazyl
– śmieciarzu – ma rację? Pewnie
tak, bo jak już nie raz pisałem
publiczne pieniądze nie bolą!!!
Ostatnio dotarły do mnie wieści

,że wydatki na walkę z Bazylem i
Wolną Prasą Polkowic potrojono
a wszystko ma służyć tylko jednemu celowi: uciszenia Bazyla (bo
kupić Go się nie da), najszybciej
jak się da, a najpóźniej do kwietnia 2014r. Ma to chyba bezpośredni związek z przyszłorocznymi wyborami samorządowymi i
wcale się temu nie dziwię , bo gdybym ja miał stracić taką władzę
jaką teraz mają PdMP-owcy, to z

samym diabłem zawarłbym pakt,
aby zachować taką królewskość.
Cóż bowiem piękniejszego może
być od życia w komforcie, luksusie, który fundują rodacy? NIC!
Ten oto szlachetny cel został obrany przez polkowicki „rząd”. Kolejny raz pytam „nierząd”-dlaczego
kuźwa mać za publiczne pieniądze? Może to sam Bazyl powinien
pójść do sklepu, kupić sobie powróz i powiesić się na drzewie najlepiej w centralnej części Polkowic, a na szyi zawiesić tabliczkę z
napisem: „Z WOLI LUDU ŚMIECIARZA”??? Parodia goni parodię
a pasożyty żrą dalej… Nie warto
więc pochylać się i tracić czas,
którego jak pisałem nie mam za
wiele(kwiecień 2014) na tą marną próbę obrony zadka rycerza.
Co dobrego zaoferował nam w
„swojej gazetce” wódz? Miernotę….. Możemy czytać i czytać o
„biznesie” Emilianka, aż nas na
wymioty zbierze. Tylko PSZOK-i, sroki i inne plastiki. Fajne to,
tylko co z tego, gdy mieszkańcy
nadal płacą grube złotówki za wywóz śmieci a nic z tego nie wynika. Moim zdaniem gościu zamiast
kiepskiej jakości śmietników, kupiłbyś sobie porządny garnitur od
Armaniego, choć z drugiej strony nie wiem czy teraz to czasami
drelich nie byłby stosowniejszy…
Z trzeciej strony gazetki „Jedność” dowiadujemy się, że Emilianek i zarząd ZGZM spotykają

się z dyrektorami szkół podstawowych z naszego powiatu w
celach edukacyjnych (nie mylić z
celami, które co niektórzy z naszych samorządowców mieli już
okazję zwiedzać)- szok. Emilian,
pożal się Boże polityk, chce i
uprawia pedagogikę ekologiczną.
Czy on naprawdę już wszystkich
Nas ma za głąbów i nieuków?
Rozumiem ,że Bazyla można
próbować edukować, bo prostak
szkół nie ma, ale w dobie internetu edukować nauczycieli , to
już lekka przesada. Boże patrzysz
na śmieciarza i nie grzmisz…
Ta ekologiczna współpraca ze
szkołami, to początek drogi po władzę, czyli jak nazywają to specjaliści od PR- kampania wyborcza.
Na czwartej stronie, możemy ujrzeć śmieciarza (nazwa własna
człowieka, który zajmuje się gospodarką śmieciową) w pełnej
krasie. Plakat cudowny i zapewne
drogi, ale co tam. Dla ukochanej
istoty z PdMP zrobi się prawie
wszystko. Gdy chodzi o promocję celebryty koszty( znów nasze)
nie mają znaczenia. I tu znów
pojawia się nazwisko: Bożyńska.
Tak, to pani która rozmawiała z
przewodniczącym rady gminy
Polkowice, „wodzem” ZGZM i
wielkim mistrzem PdMP oraz
przyszłym (nie daj Boże) prawdopodobnie honorowym dawcą
krwi pod egidą PCK. Państwo
zapewne nie wiedzą na czym
polegają takie wywiady i po co
w ogóle są zamieszczane w gazetach stricte propagandowych.
A szkoda. W takich wywiadach
brak jest jakiekolwiek spontaniczności. Najczęściej są one układane pod zrobienie dobrego PR
lub przekazanie w ciekawy sposób czytelnikom propagandy. Po
przeczytaniu tego wywiadu widać
to już w 100%. Spróbujmy wyłapać najistotniejsze rzeczy w tym
wyreżyserowanym
„przedstawieniu” Emiliana Stańczyszyna.
Najważniejszą informacją dla
gmin ze związku powinna być informacja , że dobroduszny ojciec-śmieciarz - zmniejsza składkę na
rzecz ZGZM. Szkoda ,że Emilianek nie napisał, że uczynił to pod
naciskiem gminnego radnego z
Chocianowa i Krzysztofa Kamila Budzenia. Ze strachu musiał
wreszcie swoje obietnice spełnić.
Tym samym nietrudno zauważyć, że udało się nam uszczuplić
budżet Emiliankowi o ponad 2
miliony złotych. To wielki sukces moi mili. Te zaoszczędzone
pieniądze na pewno przydadzą
się w budżetach gmin przynależnych do ZGZM, a śmieciarzowi
wystarczy już tylko na drelichowy garnitur, no chyba ,że nadal
ciąg dalszy str. 16
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W dziale „Karnych Wacławów” redakcja przyznaje nagrodę za najgłupszą rzecz jaką zrobił polityk w minionym czasie i
tak oto w tym wydaniu nominowani są:
Krzysztof Nester (szachista), Wiesław Wabik (człowiek ciasteczko), Emilian Stańczyszyn (magik).
Krzysztof szach-mat Nester : Jedność wyd. 27 listopada 2013r.
Pan Krzysiu na szachowych zmaganiach w starostwie rozpoczął grę z samym sobą. Mamy nadzieję, że Pan Radny wygrał tę partię szachów z samym
sobą i będzie swoim własnym zwycięzcą (na własną rękę).
Wiesław ciasteczko Wabik: całokształt.
„Agresorzy ciągle mają podobne nadzieje, że może uda się skłócić ludzi ,
zasiać w codzienne relacje między mieszkańcami ziarna niepokoju i nieufności(...)
Jako burmistrz czuję się w obowiązku oświadczyć: (...)”
Kot urzędowy nie podlega informacji publicznej.
Emilian czarodziej Stańczyszyn: po prostu magia.
Emil wyczarował pięćset członków, taka była unia wolności.
Czary mary, hokus pokus, 500 członków... jesteś w szoku?????

Karnego Wacława w tym wydaniu otrzymuje ponownie
nasz Super Samorządowiec EMIL
w nagrodę zdjęcie do książki i 500 statuetek
Karnego Wacława
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będzie próbował straszyć nas karami za brak dyscypliny
przy segregacji odpadów(58 pln) . Coraz częściej można
usłyszeć w Polkowicach, że mieszkańcy przestają już bać się
wodza- i słusznie. Kiedyś prosto w twarz powiedziałem mu-Emilianowi, że to ja go zatrudniam i….(w domyśle) „gęba
w kubeł”. Taka jest prawda moi mili, ale nie wszyscy chcą to
przyjąć do wiadomości. Dodam, że dynastie królów już dawno minęły, a spotkać je można tylko w polskich domach dla
psychicznych Napoleonów. Odłam PO Grzegorza Schetyny,
to właśnie Emilian Stańczyszyn, dlatego dziwi mnie bardzo
bierność w tym temacie „haratającego w gałę”. Dlaczego
jeszcze nie posprzątał śmieci w Polkowicach? Przypuszczam , że Donek nie wie ile tu kasy wypływa w obce (indywidualne) łapy. A szkoda, bo co polskie powinno być polskie i trafiać powinno do wspólnego narodowego budżetu.
Sam tytuł wywiadu Stańczyszyna: „Tniemy budżet , ale plany
pozostają bez zmian”, mówi jednoznacznie, że budżet ZGZM
przez cały czas był za duży. Skoro Emilianek jest w stanie
zaakceptować go i żyć po jego uszczupleniu, to , coś tu nie
gra. Jednak o tym, że coś u NICH nie gra wiemy od lat. Czy
Emilianka możemy więc nazwać kłamcą? Nie, jasne ,że nie!
To tylko POLITYK i tyle… Filantrop, prezesik PdMP w dalszej części wywiadu mówi o wielkiej przyjaźni z Chocianowem. Na pewno nie chodzi mu o mieszkańców Chocianowa
a li tylko o Romana Kowalskiego , który służy wodzowi Polkowic od wielu lat. Najfajniejsze zdania wypowiedział jednak Emilianek o PCK. Szkoda ,że ten filantrop za pieniądze
Polkowiczan znów wykorzystuje coś, czego nie jest twórcą.
Co więc zatem obiecał dyrektorowi PCK we Wrocławiu nasz
wódz ,że aż tak dalece wrocławski PCK chce współpracować
z kimś takim, jak on? Nieważne. Wiem ,że propaganda szefa zrobi wszystko, aby król zachował swój tron i aby jemu
i jego żonce żyło się jak w raju. To oczywiście żarcik, bo
jak można z piekła robić niebo? Bazyl popraw się brutalu.
Piąta strona periodyku ZGZM, to istny wysyp dobrych serc i
filantropii na skalę TV Polkowice. Zdjęcia pokazujące pracę
wolontariuszy z PdMP – od razu chwytają za serce. Gdyby
nie te 300 milionów budżetu Polkowic i nakarmione gęby
samorządowców uwierzyłbym, że stowarzyszenie PdMP
naprawdę dba o nas a nie o siebie samych. Niestety, gdy do
takich akcji włącza się polityka, to od razu zaczyna to cuchnąć padliną. A szkoda, bo w cieniu PdMP- ukryło się PCK.
Szósta strona została zarezerwowana dla „oświaty”. Trochę było o inwestycji w „Krasnala”(żłobek) i o szko-

łach, które uczciły rocznicę odzyskania niepodległości.
To miłe. Zawsze i wszędzie musimy pamiętać o tym,
że jesteśmy Polakami. Musimy czuć tą niepodległość.
Dziś jest ona opluwana przez ciekawe elementy. Gdy patrzę w gazecie na zdjęcie Bolka, to mnie krew zalewa.
Na siódmej stronie kolejne obchody niepodległości i zdjęcia pokazujące, jak to się robi w Polkowicach. Czego mi
zabrakło? Chyba tylko jednej gębusi, która już od pierwszego wydania numeru Wolnej Prasy Polkowic okazuje swój smutek. Gdyby nie ten Józef Piłsudski to jakże
teraz musiałbym być niemiecki. Brawo niepodległość .
Ósma strona „Jedności” zawiera zestaw zdjęć i opis biegania oraz smakowania gęsiny. Gmina Jerzmanowa stara się
i pewnie jej mieszkańcy już za rok gęsiego pójdą wybierać
nowego wójta, oby nowego, kogoś innego niż ten teraz.
Na dziewiątej stronie pokazano dwa fajne zdjęcia z warszawskich uroczystości Dnia Niepodległości. A na jednej z fotografii nie kto inny, jak mój ulubiony starosta Tramś. Marek
dostał się tam, gdzie dostać się powinien, choć osobiście wolałbym aby nie szedł pod ramię z Bronisławem tylko w grupie narodowościowców bo i to bardziej polskie i ciekawsze.
Żałuję, że Polkowice nie mają swojej tęczy…, bo bym sobie manifestację zrobił. Niestety nie wiem czy starosta Marek był zadowolony z tej warszawskiej wizyty przy grobie
Nieznanego Żołnierza, bo o tym redakcja nie wspomniała, tak jakby już dla Emiliana pan Marek stracił znaczenie. Zresztą wodzostwo PdMP, jak donoszą mi mieszkańcy, spotyka się teraz z 20 minutowym wyprzedzeniem ,
aby knuć za plecami starosty. To moim zdaniem paskudne zachowanie, ale uroda wodza w sweterku wyblakła
tuż po niesprawiedliwym (w cudzym, nie moim słowie)
aresztowaniu. Nie wymagajmy zatem od niego za wiele.
Na tej samej stronie można również poczytać o inwestycjach
w Przemkowie. Nie piszą co prawda o karaniu pracowników
przez Stanisława, którego nie udało się odwołać w referendum (m.in.pani skarbnik) oraz o kombinacjach alpejskich
burmistrza z finansami, ale to nie byłoby PiaRowe. Facet
jest na chwilę obecną nie do ruszenia -więc hulaj dusza itp.
Wiem również, że słowo „inwestycja” brzmi tu z lekka komediowo. Z drugiej jednak strony widać, że Stanisław trzyma się kurczowo zasady: „A ja wam jeszcze pokażę!!!”. I

słusznie. Niech lud wie, że do referendów się chodzi!!!
Strona dziesiąta należy do Radwanic. Zawiera wielki wywiad promocyjny z Sabiną Zawis (panią wójt).
Po zdjęciu widać, że pani Sabinka dobrze się trzyma.
Oby tylko dotrzymała do wyborów samorządowych,
bo jest jedną z uczciwszych kobiet w polityce powiatu polkowickiego .., co jest na tym terenie zaletą.
Na tym mógłbym zakończyć swoje refleksje na temat ostatniego wydania gazety „Jedność”, bo kolejne strony zapełnione są „zapychaczami”. Dla przykładu zdjęcie członka PO
Krzysztofa Nestera , który duma nad szachownicą jest
właśnie taką zbędną wstawką pokazującą pionka na szachownicy PdMP nie wspominając już o partii Donka.
Na koniec wspomnę jeszcze o „reklamówce”, czyli kobiecie która co wydanie Jedności promuje swoje blond
włosy reklamując przy tym Aqua Park. Pani Beata, to
ciekawa postać polkowickiej grupy trzymającej władzę.
Ostatnio mój kolega miał przyjemność obserwować
ją i jej męża w trakcie walki o przekształcenie ich 2
hektarów w Trzebczu. Ciekawy jestem tylko dlaczego wiernej rodzinie Betków Wiesiu od razu nie przekształcił tych gruntów. Czyżby Emilianek zezłościł się
na radną powiatową i pogroził jej palcem? Nie wiem.
Przypuszczam jednak ,że coś zaczyna powoli zaczyna się psuć w strukturach PdMP. KRETY donoszą, że
Emilianek nie wierzy już nikomu, co może oznaczać
wstępną fazę psychozy a niebawem –daj Boże- wielki
rozłam i upadek. Czego boi Emilian Stańczyszyn? On
sam jeden tylko wie. Z mojego doświadczania wiem
,że Bazyla nikt, kto jest uczciwy bać się nie musi, a
tym bardziej nie musi organizować wszystkich sił
aby pozbyć się Sławomira Tomczaka z planety Ziemi.
Reasumując,
powiem
jeszcze,
że
ostatni numer gazety Jedność znów – znów wykręcił NUMER , tym razem tylko ŚMIECIARZOWI.

Bazyl

Hasło dnia:

PdMP – RODZINA NA SWOIM

Z okazji nadchodzących ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
i zbliżającego się NOWEGO ROKU
życzymy
WSZYSTKIM CZYTELNIKOM
Odwagi w dociekaniu prawdy
Odwagi w walce o swoją godność
Nie dajcie się zwieść kłamcom i oszustom !!!
redakcja Wolnej Prasy Polkowic

