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Drodzy Czytelnicy!
Znów jesteśmy z wami.To już 3 numer 
Wolnej Prasy Polkowic. Wolna Prasa jak 
wiecie rozwinęła się i dalej uparcie walczy 
z patologią polityczno - samorządową. Po-
szliśmy jeszcze dalej, zmieniliśmy image 
naszej gazety, aby wraz z wiosną zawitała 
i do nas świeżość i profesjonalizm. Jeste-
śmy dumni, że to właśnie nam przypadła 
rola informowania naszych czytelników, 
co w tak zwanej „trawie piszczy”. Wie-
rzę, że już w tym roku z tak bogatą wie-
dzą dokonają Państwo słusznego wyboru 
w czasie głosowana na burmistrza, czy 
radnych. Nasze mądre decyzje bedą mia-
ły duży wpływ na przyszłośc Polkowic. 
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1. Redbulle i marihuana zabija. W czasie kiedy  
pojawia się jedna śmiertelna ofi ara red bulli i mari-
huany media na całym świecie szaleją ,gdy w tym 
czasie giną tysiące ludzi na świecie. To przypadki 
jeden na milion. Sądzę iż na jedną ofi arę śmiertel-
ną red bulla przypada setki tysięcy umierających 
na raka, potrąconych przez tramwaj, w wypadkach 
samochodowych, wypadkach w domu, ze starości 
etc. Miliony umierają z głodu. To świadome i celo-
we regulowanie rynków zbytu poprzez wzbudzanie 
u ludzi strachu przed śmiercią. Nie dajcie sobie ro-
bić wody z mózgów! Jedynym powodem śmierci 
na całym świecie jest życie. Zdelegalizujmy rodze-
nie dzieci to nie będziemy też umierać. Jak się nie 
urodzisz to nie umrzesz. Tadadadadam! = ) a tak 
na poważnie, śmierć jest naturalną koleją rzeczy 
więc nie wiem dlaczego wykorzystuje się ją do ma-
nipulowania emocjami. Prawdopodobnie jesteśmy 
jeszcze na bardzo, ale to bardzo niskim poziomie 
ewolucji. 
2. Mądry głupiemu ustępuje. W efekcie tego, 

głupi mądrym rządzi, a mądry siedzi w domu i się 
wkurza, że głupi nie umie rządzić i że mądrego 
okrada. I kto jest głupi?????
3. Z głodu jeszcze nikt nie miał rozwolnienia. 

Hmmm…. A przy zatruciu pokarmowym? Czło-
wiek jest głodny cały czas, nawet kilka dni nic nie 
je, pije wodę….. i ma rozwolnienie! Cud.
4. Na wyjście z kryzysu gospodarczego jedy-

nym wyjściem jest dodrukowanie pieniędzy. A co z 
panią infl acją? Im więcej pieniędzy, towarów, idei 
na rynku, tym mniejsza ich wartość pierwotna. Bę-
dziesz miał taczkę banknotów na wypłatę, tylko że 
będzie ona warta tyle co taczka w której będziesz 
ją wiózł.  Niczego się nie nauczono po denominacji 
złotego? 
5. 6 przykazanie- nie zabijaj. W tym przypad-

ku zależy kto kogo! My muzułmanów i Żydów mo-
żemy oni nas nie. Tu jest upust boży. Nie zabijaj 
jest przykazaniem nad wyraz wybiórczym.
6. Praca uszlachetnia. W jaki sposób wale-

nie młotem czy wypisywanie faktur uszlachetnia? 
Uszlachetniają to podróże po świecie, wizyty w ga-
lerii sztuki, spędzanie czasu z rodziną a nie praca na 
„ lince” w fabryce za 1800 zł. Wolę kopać rowy za 
1000 euro niż za 1000 zł ja wiem to na pewno.
7. Ktoś martwi się o wasze zdrowie. Wódka, 

narkotyki, papierosy. Narkotyki są zabronione, bo 
są śmiertelnie groźne. Papierosy i wódka nie. Na 

fajkach są napisy, że palenie zabija, powoduje impoten-
cję ( tych dziadów nie kupuje ), choroby płuc… i inne 
takie. Wódka natomiast jest „prozdrowotna”. Na czym 
polega różnica? Tylko na wódkę państwo ma monopol. 
„ czy wóda i papierosy nie uzależniają, czy nie widać, 
że jest to jedno i to samo draństwo? Nie, na wódę mo-
nopol ma państwo.” Narkotyki? Co jest nielegalne jest 
bardziej opłacalne. Jak myślicie kto sprawia, że niele-
galne narkotyki wciąż są nieuchwytne? Papierosy? Ak-
cyza. I to właśnie dla ponętnej panny akcyzy szlugi nie 
są nielegalne. Państwo, rząd, zabija cię za podatki i taki 
jest faktyczny stan rzeczy.
8. Nic nie da się zmienić. Nawet Bóg stworzył 

świat i wciąż się on zmienia. Co jest ciekawe, gdyż sko-
ro został stworzony to powinien być już doskonały czy 
nie? Zawsze we wszystkim można coś zmienić. Nic nie 
jest stałe, nic!!!!!! Ruszyć dupę z wersalki to już jest 
zmiana. Nikt nie ma takich samych oczu jak twoje, two-
je życie należy od ciebie, jeżeli ci się nie podoba to je 
zmień. Sam jeden nic nie zmienię…… to zaśnij z koma-
rem latającym nad uchem. Zaśnij!
9. Robię to dla twojego dobra.  Czyli co? Lekce-

ważysz moją decyzję, co jest gwałtem na mojej wolno-
ści i robisz to dla mojego dobra? Absurd. Jeżeli chcesz 
zbudować coś dobrego na fundamencie złożonym ze 
zła, jesteś skazany na bycie kolejnym elementem przy-
czyniającym się do zła. Cel nie uświęca środków.
10. Jak nie będziesz miał dzieci to nie będziesz 

szczęśliwy.  Masakra. Jeżeli to prawda, to sensem na-
szego życia jest rozmnażanie się i tylko tyle. Estetyka, 
emocje, rozwój nie mają żadnego sensu. Rodzić, ro-
dzić, rodzić… jak najwięcej i jak najszybciej. Jak fa-
bryka części zamiennych do duszy. Nikt nie mówi o 
uczuciach, sposobie wychowania, miłości… ale tylko 
o reprodukcji dzieci mających za cel pracować na nasze 
emerytury. Nie chcę mieć dzieci bo nie chcę by żyły w 
świecie zmuszającym je do zaprzestania rozwoju wła-
snego życia w celu zapewnienia trwałości gatunku. Nie 
potrafi łbym być tak okrutny.. Główną wartością jest 
życie ludzkie. Dlaczego przewartościowano pojęcie 
życia. Życie dziecka jest warte o wiele więcej aniżeli 
życie starca. Dlaczego? Starzec przyczynił się do roz-
woju świata, był dobrym lub złym człowiekiem, można 
ocenić jego życie. Ma mądrość którą może przekazać. 
Dziecko zaś może być świeżo urodzonym Hitlerem lub 
Stalinem. Życia się nie wartościuje, każde żywy czło-
wiek ma prawo decydować o swoim życiu i wyceniać 
je według własnego serca. Nie jesteś wolnym i szczęśli-
wym człowiekiem jeżeli ktoś cię do czegoś zmusza lub 
ci czegoś zabrania. Myśl.
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Policjant obroni cię przed kradzieżą,
Policjant obroni cię przed oszustem,

Policjant obroni cię przed gwałtem lecz kto obroni cię przed 
policjantem.

Ratunku Policja!
Polityk obroni cię przed sondażem,
Polityk obroni cię przed opozycją,

Polityk obroni cię przed dobrobytem, lecz kto obroni cię przed 
politykiem.

Ratunku Polityk! Ratunku Policja!
Pan Bóg obroni cię przed bogactwem,

Pan Bóg obroni cię przed rozpustą,
Pan Bóg obroni cię przed wrogiem, lecz kto obroni cię przed 

Panem Bogiem.
Ratunku to Pan Bóg. Ratunku Polityk. 

Ratunku Policja. Ratunku Policja.
Emilian obroni cię przed plastikiem.

Emilian obroni cię przed gazetą,

Emilian obroni cię przed metalem, lecz kto 

obroni cię przed Emilianem?
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Ostatnio chłopaki z PdMP ( żartobliwie Praca 
Dla Miejscowych Polityków lub Porozumienie 
Da Mi Pracę, Pieniądze dawaj Mi Podatniku), 
wypuściły niebieską, śliczną gazetkę o tym, że 
jesteśmy łajzy, debile i komuniści. Ze mnie robić 
komunistę to już jest chyba szczyt debilizmu! 
Czytacie w ogóle moje artykuły ? Emilu, Wieśku, 
Stasiu, Marku…. Jaja sobie ze mnie robicie?
Drodzy czytelnicy, chłopaki z PdMP zareagowali 
tak panicznie na fakt, iż zaprosiłem do Polkowic 
Roberta Kwiatkowskiego, byłego prezesa Tel-
ewizji Polskiej, który wraz ze mną przedstawił 
mediom pod budynkiem Aquaparku protokół 
NIK dotyczący Polkowic w którym Najwyższa 
Izba Kontroli mówi wyraźnie o tym iż AquaPark, 
AquaHotel, PWSZiT w Polkowicach przynoszą 
kolosalne straty rzędu ok 10 mln 200 tysięcy, które 
dopłacamy my, mieszkańcy do tego żeby radna 
Beata Betka i radny Adam Trybka mieli pracę. 
NIK nakazała sprzedać te gminne spółki. PTBS 
gdzie zarządza Sylwia Stańczyszyn Pan Adamc-
zyk   Nakazano oddanie nielegalnie wypłaconych 
premii dla członków rad nadzorczych w kwocie 
150 000 zł  Chłopaki odwołały się od decyzji 
ale NIK podtrzymała nakazy. Wiesiek Wabik 
odpowiedział po naszej konferencji, mówiąc 
bardzo skrótowo, że i tak nie będą stosować się 
do zaleceń. No super. Brawo Wiesiek. W dupie 
macie, nie nadaremno nazwanej NAJWYŻSZĄ, 
Najwyższą Izbę Kontroli  czy o co chodzi??? 
Chłopaki PdMP-aki zawezwały nawet na pomoc 
Brygadę Kryzys z Chocianowa w osobach Romka 
Kowalskiego, obecnego lecz już niedługo, Burmis-
trza Chocianowa i jego pupila Roberta Harenzę- 
szelma jakich mało. ( taki odpowiednik naszego 
Polkowickiego Tołdiego, Arka Blocha. Każdy 
Pancio ma pupila). Chłopaki tak nas w tej gazecie 
PdMP do spóły z Emiliankiem i Wieśkiem  na-
pomawiali, że zastanawiam się czy nie skierować 
sprawy do sądu. Rzeczy, które tam o nas nao-
powiadali nawet nie chce mi się komentować, 
bo to poniżej mojej godności.  Odnieśmy się do 
faktów. Co to za gagatki z Chocianowa? Otóż :
Burmistrz Roman Kowalski.
Po pierwsze nie Pan burmistrz Roman Kowal-
ski, tylko po prostu Romek. Taki zwykły Romek. 
Romek to zasadniczo niepoważny człowiek. W 
zeszłym roku Romek założył Wolnej Prasie dwa, 
bajeczne akty oskarżenia. Pierwszy był za to, że 
na okładce Wolnej Prasy Chocianowa zamieszc-
zona została świnka w koronie, a Romek myślał, 
że to On.  Naprawdę ! Drugi zaś dotyczył tego, że 
porównałem go do Pinokia. Strach dzieciom bajki 
czytać. Niedługo za nazwanie kogoś Gumisiem 
będzie można dostać ze dwa lata odsiadki. Romek 
wycofał akty oskarżenia po bodajże 3 rozprawie, 
kiedy chcieliśmy powołać świadków. Romek 
to także specjalista od zarządzania budżetem. 
W kadencji 1994- 1998 tak zarządzał, że dostał 
prawomocny wyrok karny za…. Znikające 
pieniążki z budżetu. Romek ze swoim vice bur-
mistrzem przyznawali sobie nawzajem premie 
i sprzedawali majątek gminy też sobie nawza-
jem.  Najgłupszą premię jaką sobie przyznali to 
bodajże z okazji Dnia Kobiet. No majstersztyk. 
Drugi Pan to nikt inny jak Chocianowski Mup-
pet Gonzo czyli Robert Harenza, człowiek o stu 
etatach. Robercik w tej kadencji był już pro-
motorem miasta i prokurentem gminnej spółki 
wodnej naraz. Taka zdolna bestia. Był też asys-
tentem burmistrza a obecnie jest specjalistą w 
Chocianowskim Ośrodku Kultury. Specjalistą od 
czego? Niewiadomo. Ale grunt, że specjalista. 
Gonzo to postać nieprzeciętnie urodziwa i jak na 
prawą rękę Romka, niegodziwa do krańca nosa. 
Także jak to są autorytety od uczciwości i 
prawdomówności to sorry Emil, ale tą drogą 
to tylko na ul. Kleczkowską we Wrocławiu =)
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Policjant obroni cię przed kradzieżą?

Dnia 14.03.2014 roku Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Chocianowie dokonali przeszukania prywatnego miesz-
kania w Chocianowie oraz zatrzymania komputerów bez poprzedniego powiadomienia właścicieli. W trakcie przeszuka-
nia mieszkania Funkcjonariusze Policji nie byli umundurowani, nie okazali legitymacji, nakazu przeszukania i zabrania 
mienia, nie przedstawili się z imienia i nazwiska, nie podali powodu przeszukania i konfi skaty mienia. Funkcjonariusze 
przekroczyli swoje uprawnienia i złamali procedury dotyczące przeszukania mieszkania i zabezpieczenia komputerów. 
Komputery nie zostały zabezpieczone plombami. Nie zabezpieczono portów USB. Komputery zostały zapakowane do 
czarnych worków i „zaplombowane” kartkami papieru. Wyżej wymienione czynniki podnoszą wyraźny niepokój w kwe-
stii zasadności podjętych przez Policjantów działań w dniu 14.03.2014r. i bezpodstawnego dostępu do informacji zawar-
tych na  dysku oraz nasuwają wątpliwości co do przejrzystości postępowania Policji. Rodzą się podejrzenia w kwestii 
mataczenia co do procedur obowiązujących Policję w sytuacji przeszukania mieszkania i dokonania konfi skaty mienia.

A mówi się, że Policja ma strzec obywateli i ich mienia...
red.

R A T U N K U  P O L I C J A !

Zdzisław Gwóźdź



„Bądź uprzejmy mieć wątpliwośĆ.”

  Piotruś Celna Riposta Budzeń

Początek tekstu jest zawsze najtrudniejszy- najważniejszy zresztą też. Swój krót-
ki felieton dedykuję 3 słowom: pewność, prawda i przekonanie. Pewność o tym, że 
swoje przekonanie jest jedyną prawdą. Coraz częściej spotykam się z sądami, ślepo 
ukierunkowanymi na indywidualny punkt patrzenia. Widzenie i patrzenie to również 
nie to samo. Wzrok nie jest jednowymiarowy, więc umysł też nie powinien być-  do-
browolnie spłaszczany przez użytkownika. Wszystko co wydaje się pewne zmierza ku 
przyciskom Ctrl+Alt+ Delete. I wszystko budować od początku należy. Pointa już jest! 
Czas na treść.
Łudząco podobna do przekonań jest wiara. Przekonanie powinno być ugruntowane 
przez racjonalny osąd. Wiara opiera się na czysto metafi zycznym zaufaniu- wiedza o 
tym, że Bóg istnieje byłaby jednoznaczna z brakiem wiary. Wierzyć , a wiedzieć to dwa 
odrębne semantycznie słowa. Jako ludzie mamy to silne przekonanie o znajomości je-
dynej prawdy, które jest silnie zakorzenione w ludzkim poszukiwaniu jedynej słusznej 
drogi.  Niestety niewielu ludzi zwróciło uwagę iż ziemia jest okrągła i im bardziej 
kogoś gonisz- tym bardziej przed nim uciekasz. Podążanie jedną drogą jest najprościej 
rzecz ujmując, drogą najprostszą, pozbawioną wątpliwości. Najprostsze drogi zawsze 
prowadzą do nikąd- ponoć. Każda pewność stwierdzeń zasadzona jest na ignorancji lub 
braku mentalnej optyki, pozwalającej dostrzec  możliwości. To Bóg dał ludziom wolną 
wolę, dał możliwości. Dlatego też śmiem wątpić. Wątpię więc jestem. Idea fi lozofi c-
zna matrixa- wątpię, że jestem.  Jeśli zbyt emocjonalnie szukasz pewności własnych 
sądów, lekceważąco podchodzisz do konstytuowania wniosków, spotka cię kiedyś Obi 
One Kenobi i powie ci.. „These are not the droids you’re looking for”. Biorąc pod 
uwagę iż maszerująca równo armia zawsze zmierza na wojnę w imię idei, kiedy ja 
spostrzeżesz bądź uprzejmy mieć wątpliwość. Tak jak proste drogi tak i proste wnioski- 
zawsze mijają się z prawdą. Ziemia jest okrągła. Świat jest nieokreślony. Czym, że 
jest prawda? Nieokreśleniem. Jezus o to pytał dawno, dawno temu… gdyż prawda jest 
pojęciem nad wyraz względnym. Dla każdego jest inna, dla każdego nie tak oczywista 
jak mogłoby się wydawać. W naturze człowieka leży zmienność i popędowość. Libido 
dominandi. Dążymy do dominacji. Nie ma się co oszukiwać- jesteśmy drapieżnikami, 
Mamusie oszukasz, tatusia oszukasz, ale ewolucji nie oszukasz. To co było przez pół 
życia oczywistą prawdą okazuje się iluzją zbudowaną na błędnych założeniach iż 
nasz sposób myślenia jest słuszny i niezachwiany. W ten oto sposób Kolumb Krzyś 
dopłynął do Indii i odkrył Indian mieszkających w Ameryce. Ludzie w swych osądach 
upraszczają wszystko do dobra i zła, bieli i czerni, a przecież są jeszcze odcienie 
szarości oraz zło uzasadnione czy też dobro o wątpliwych pobudkach. Tam gdzie jest 
jedna, jedyna święta prawda tam też musi się gdzieś czaić gówno prawda. Taka prawda 
ciągnie za sobą fetor niedomówień, dwuznaczności i obłudy stwierdzeń. To co się nie 
goli ma gdzieś jakieś wstrętne wąsy. Ponoć. Zmierzając ku końcowi swojego wywodu, 
chciałbym zadedykować  wszystkim  sparafrazowaną sentencję:

Są na świecie prawdy, które można odkryć i takie, których odkryć się nie da.
Są rzeczy, które można zmienić i takie, których zmienić się nie da.
Cała mądrość polega na tym byśmy potrafi li odróżnić jedne od drugich.
Tymi słowami kończę. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. 
Kazanie skończone.

Są na świecie prawdy, które można odkryć 
i takie, których odkryć się nie da.
Są rzeczy, które można zmienić i takie, 
których zmienić się nie da.
Cała mądrość polega na tym byśmy 
potrafi li odróżnić jedne od drugich.
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Art. 31.

1.Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2.Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa in-
nych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, cze-
go prawo mu nie nakazuje.
3.Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych 
wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i 
tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym pań-
stwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publiczne-
go, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności 
publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograni-
czenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Art. 32.

1.Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo 
do równego traktowania przez władze publiczne.
2.Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycz-
nym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek 
przyczyny.

Art. 33.

1.Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają 
równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecz-
nym i gospodarczym.
2.Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe pra-
wo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednako-
wego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do 
zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stano-
wisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności pu-
blicznych i odznaczeń.

Przyrodzona i niezbywalna godność 
człowieka stanowi źródło wolności i 
praw człowieka i obywatela. Jest ona 
nienaruszalna, a jej poszanowanie i 

ochrona jest obowiązkiem władz pu-
blicznych.

ZAPRASZAMY DO PIZZERII 
VERONA

NA PIZZĘ I PYSZNE LODY
OD MAJA PRACUJEMY JUŻ 

OD GODZINY 11:00



  Sławomir Tomczak

Nie mam nic do 
ukrycia

„ NSA ma dostęp do każdego iPhone’a.” „ Wyciekło kilka tysięcy numerów tel z FjutBooka.” 

„SB-Google ma kontrolę nad twoim komputerem.”
To, że tajniacy z policji wpadają i rekwirują 
bezprawnie prywatne laptopy, to norma do 
której w Chocianowie powinniśmy się pow-
oli przyzwyczajać. Te działania pokazują 
nam, jak służby państwowe (między inny-
mi lubińska prokuratura) z „prawa” czynią 
mistyfi kację, świętą księgę WŁADZY.
Postanowiłem więc stawić czoła „polow-
aniu na komputer Bazyla” (którego Bazyl 
nota bene nie posiada, a ten, na którym 
pracuje należy do premiera- nieważne 
którego…) i z całą odpowiedzialnością 
obwieścić swoje stanowisko w tej sprawie 
czytelnikom Wolnych Portali i Wolnej Pra-
sy. Przeczytajcie….
„ NSA ma dostęp do każdego iPhone’a.” „ 
Wyciekło kilka tysięcy numerów tel. z Fjut-
Booka.” „ SB-Google ma kontrolę nad two-
im komputerem.” „ Bazyl na podsłuchu…”

„Prowokacja czy

 zemsta wyznawców 

stańczyszynizmu?”

Wiecie co ? Mam to gdzieś ! Jestem WO 
– „Wolnym Obywatelem”. Za pomocą 
swojego telefonu nie ustawiam tras przer-
zutu narkotyków z Hondurasu, nie planuję 
zamachów na samoloty lecące do USA czy 
Warszawy, a wśród znajomych mam ty-
lko jednego Rosjanina – Władimira (który 
w sumie mógłby być podejrzany, bo jego 
żona jest stewardesą). Zawsze jak na im-
prezie ktoś pyta: „Gdzie jest Władimir?”, 
mówię, że akurat coś wysadza. Jak chcą 
to niech mnie podsłuchują, najwyżej 
dowiedzą się co będzie w kolejnym nu-
merze Wolnej Prasy, choć gdyby np. Emiś 
zadzwonił, to wszystko bym mu powiedział 

i za darmo go zareklamował. Nie mam też 
problemu z tym, aby ABW (lub jakiś agent 
Bolek) posiadało  mój numer telefonu. Co 
z tego? Przecież nie będą bardziej upi-
erdliwi, niż operator sieci komórkowej 
dzwoniący w niedzielę o 7:00, na którego 
jest prosty sposób - zakaz wykorzysty-
wania telefonu do celów marketingowych. 
Nikt wprawdzie nie ignoruje tego zakazu, 
a jeśli nawet już się tak zdarzy, to wys-
tarczy blokada połączeń zastrzeżonych nu-
merów. Nie mam też problemu z tym, że 
ktoś pozna mój login i hasło do fotka.pl. Co 
z tego ? Co może z tym zrobić ? Wrzucić 
kilka dziwnych zdjęć? Jaki to problem w 
porównaniu z tym, że pijany idiota zabił 
pasażera. Niechby nawet Emiś poznał 
mój login i hasło do konta w banku – Co z 
tego? Zobaczy najwyżej mój stan rachunku 
bankowego i będzie zazdrościł (że jestem 
uczciwy) lub z politowaniem przeleje mi 
kilka stówek na poznany wcześniej numer 
konta. Nic więcej z tym nie zrobi, bo mój 
bank (mBank) jak większość banków w 

Polsce , ma zabezpieczenie transakcji VIA 
SMS. Pójdę dalej – nie przejmuję się tym, 
że z jakiegoś serwisu wypłynie mój numer 
karty kredytowej wraz z datą ważności, 
imieniem, nazwiskiem i kodem CVC. 
Tylko te dane razem pozwolą na kradzież 
kasy z mojego konta, a że moje kredytowe 
konto jest nieaktywne - to życzę powodze-
nia. Jestem „WO”, nie mam nic do ukry-
cia. Jeśli jednak jesteście dealerami narko-
tyków lub zamierzacie wysadzić budynek 
sejmu, to zawsze możecie zdecydować 
się na zaufanych kurierów. Gwarantuję 
wam jednak, że ich łatwiej przekupić, 
niż wyśledzić wasze dane w globalnej 
sieci. Niemniej nie wolno pozwalać 
władzy i kolesiostwu politycznemu, aby 
ignorowało naszą WOLNOŚĆ i wkładało 
swoje łapy w naszą prywatność. Zachow-
anie WOLNOŚCI w internecie (jedynej 
jaka jeszcze pozostała..;.) jest naszym 
obowiązkiem i priorytetem stowarzysze-
nia Wolne Państwo.

Historia z 
pracownikami 
ZGZM 
w Polkowicach w tle

Pismem z dnia 14.03.2014r. pani 
Grażyna, mieszkanka Polkowic została 
wezwana do złożenia wyjaśnień w 
sprawie nie przesłania deklaracji 
dotyczącej wysokości opłaty za gosp-
odarowanie odpadami komunalnymi za 
okres od 1 lipca 2013r. Nie byłoby w 
tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, 
że w wezwaniu pani Grażyna odnalazła 
wiele błędów, w tym błąd w swoim 
nazwisku, co świadczy o braku sza-
cunku ze strony pracowników ZGZM. 
Na właścicielu wskazanej w wezwaniu 
nieruchomości nie ciążył obowiązek 
wynikający wprost z Uchwały Nr 
XVII/76/2013r. Zgromadzenia ZGZM 
w Polkowicach dotyczący obowiązku 
złożenia deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi do dnia 30 czerwca 2013r. 
i obowiązku ponoszenia opłaty od 
dnia 1 lipca 2013r. Obowiązek nie 
zaistniał, albowiem przedmiotowa 
nieruchomość nie jest lokalem miesz-
kalnym przeznaczonym do zamieszka-
nia. Organ tego nie sprawdził pomimo 
ustawowego obowiązku. Wskazana 
w wezwaniu nieruchomość jest loka-
lem użytkowym przeznaczonym do 
prowadzenia działalności gospodarc-
zej. Na danej nieruchomości nikt nie 
został zameldowany ani na pobyt 
stały ani na czasowy, czego Organ 
również nie sprawdził. Na przedmi-
otowej nieruchomości we wskazanym 
okresie nie prowadzono działalności 
gospodarczej. W ocenie pani Grażyny 
wezwanie było bezpodstawne i 
wynikało z niekompetencji pra-
cowników zatrudnionych w ZGZM w 
Polkowicach. W pierwszej kolejności 
należało sprawdzić czy nieruchomość 
przeznaczona została na cele miesz-
kalne czy inne oraz czy dokonano mel-
dunku. W dalszej kolejności należało 
sprawdzić, czy na przedmiotowej 
nieruchomości prowadzona jest jaka-
kolwiek działalność gospodarcza. Do 
wszystkich tych danych ZGZM ma 
dostęp poprzez Urząd Gminy Polko-
wice. Niesprawdzenie powyższych 
faktów wskazuje na brak profesjonal-
izmu i wiedzy ze strony zarządzających 
ZGZM w Polkowicach. Wezwanie 
zawierało ponadto groźby, które w 
ocenie pani Grażyny są co najmniej nie 
na miejscu, co więcej są bezpodstawne 
i bezprawne. Zarząd ZGZM w Polko-
wicach straszył ją pociągnięciem jej 
jako podatnika do odpowiedzialności 
skarbowej wynikającej z ustawy 
Kodeks Karny Skarbowy z tytułu 
niezapłacenia (nienależnej) opłaty. 
Okoliczności warunkujące obowiązek 
opłaty nie zaistniały, dlaczego za-
tem Zarząd ZGZM próbował 
wymusić na pani Grażynie zapłatę 
nienależnych wierzytelności? 
Nie dziwi nas fakt, że pani Grażyna 
zażądała od ZGZM w Polkow-
icach przeprosin i sprostowania.
Tak oto Drodzy Państwo działa ZGZM 

i jego pracownicy.                                                                                           
redakcja
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„Być wol nym, to móc nie kłamać.” 
A. Camus
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Policja zabiera komputery.... ale ABW, Komendant Wojewódzki oraz CBA stają po stronie Wolnej Prasy i wszczynają 
postępowanie wyjaśniające uznając naszą skargę za jak najbardziej zasadną.Poniżej skany korespondencji z or-
ganami mówiące o zasadności naszej skargi  w sprawie popełnienia przestwa!!! Informacja dodatkowa: tydzień 
po zabraniu nam komputerów....Pan Komendant Komisariatu Policji w Chocianowie został vice komendantem w 

.....Środzie Śląskiej . Gratulujemy Panu Zdziśkowi Gwoździowi takich awansów! 
To się nazywa “ Przybić gwóźdź do komputera! “

         Dawaj Kompa Budzeń!



Na podstawie art. 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego złożyłem skargę na Funkcjonariuszy Policji w Chocianowie . Dnia 14.03.2014 

roku funkcjonariusze komisariatu Policji w Chocianowie, dokonali zatrzymania mojego komputera pomimo iż nie byłem  o nic oskarżeni, nie  by-

łem  świadkiem w żadnej sprawie. Funkcjonariusze Policji nie okazali odznak, legitymacji, nakazu ani też nie raczyli przedstawić się z imienia i 

nazwiska. Nie zostałem poinformowany o możliwości konfiskaty komputera ani nie został podany mi powód takowego zatrzymania mienia. Funk-

cjonariusze złamali bodajże wszystkie procedury dotyczące zabezpieczenia komputerów tj.:- Obudowa komputera nie została zabezpieczona plom-

bami; - Nie zabezpieczono portów USB; - Komputery zostały zapakowane do czarnych worków i „zaplombowane” kartkami papieru wycinany-

mi na moich oczach ze zwykłej kartki do drukarki; -Nie zainstalowano blokera zabezpieczającego dysk twardy przed ingerencją osób trzecich.

W godzinach wieczornych informatyk Policji poinformował mnie iż dokonał zgrania dysku twardego i umożliwił mi odbiór komputera ( pomimo iż nie ja, 

lecz brat dokonywał czynności jego wydania – co sugeruje iż zaproponowano odbiór komputera osobom trzecim) z jego prywatnego mieszkania w Legnicy.

Dnia 19 marca 2014 roku złożyłem pismo do Komisariatu Policji w Chocianowie, w którym zawnioskowałem o wydanie kopii protokołu z wykonanych 

czynności, nakazu komendanta oraz prokuratora, potwierdzenie zabezpieczenia danych osobowych członków partii Twój Ruch ( o co wnosiłem w uwa-

gach do protokołu, gdyż jestem członkiem komitetu krajowego Twojego Ruchu oraz przewodniczącym okręgu wyborczego), a także o pisemne uzasad-

nienie dokonania powyższych działań. W odpowiedzi na złożone pismo otrzymałem od komendanta komisariatu pismo z dnia 21.03.2014, w którym ko-

mendant poinformował mnie iż przekazał nasze „ zażalenie” do Prokuratury Rejowej w Lubinie, choć dokument złożony przeze mnie nie był formą skargi 

lecz prośbą o kopię dokumentacji z postępowania co budzi wątpliwości co do zasadnośi przeprowadzonego postępowania. Dnia  19 marca został sporzą-

dzony nakaz prokuratorski przesłany do mojego brata , który nie dotyczył mojej osoby, a sam nakaz nie stronił od błędów, co jeszcze bardziej podważa 

zasadność zarekwirowania mojego mienia. Wyżej wymienione czynniki podnoszą wyraźny niepokój w kwestii dostępu do informacji oraz nasuwają wąt-

pliwości co do przejrzystości postępowania Policji i rodzą podejrzenia w kwestii mataczenia dotyczącego całościowo procedury zarekwirowania mienia.

Dodatkowo są tam wszystkie informacje związane z opisywanymi przeze mnie w Wolnej Prasie Polkowic, totalitaryzmem, korupcją, blokadami sądów, nepo-

tyzmem etc. w KGHM oraz KGHM-owskich gminnych samorządach i wiele, wiele innych dokumentów i rzeczy, których nie mogę wymienić ze względu na 

tajemnicę dziennikarską. Ponadto znajduję się tam ogromna ilość mojej własności intelektualnej jaką są wiersze ( 2 tomiki poezji przygotowane do publikacji), 

dzienniki, artykuły prasowe, autorskie utwory muzyczne, zdjęcia, projekty finansowe, hasła dostępowe do konta bankowego, maili , portali internetowych 

których jestem współtwórcą i redaktorem, praca licencyjna  oraz wiele innych informacji, których upublicznienie mogłoby przynieść nieodwracalne skutki. 

W związku z powyższym wniosłem o weryfikację postępowania funkcjonariuszy komendy, kontrolę zabezpieczenia dysku oraz komputera od mo-

mentu przejęcia, przez okres przechowywania, do momentu odbioru, warunków przechowywania, ilości osób mających dostęp do pomieszczeń 

przechowywania mojego mienia, lub mających do niego bezpośredni dostęp. W związku z danymi zawartymi na dyskach wniosłem ponadto o wyzna-

czenie biegłego informatyka z poza rejonu, który dokona niezbędnych czynności potwierdzających ilość ingerencji w mój komputer, gdyż zachodzi 

podejrzenie możliwości szpiegostwa politycznego.

W tym stanie rzeczy skarga jest w pełni uzasadniona, ponieważ w tej sytuacji policjanci zamiast być stróżami prawa, 
mogli  przyczynić się do jego przekroczenia.
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Brak pieniędzy na usługi z NFZ, pieniędzy które spływają wartkim strumieniem do prywat-
nych kieszeni, doprowadza w efekcie do uśmiercania słabszych i biedniejszych. Wiemy o 
tym, bo każdy z nas korzysta z publicznej służby zdrowia. Niestety wielu z nas nie jest w 
stanie doczekać porady lekarza specjalisty  - bo terminy są odległe, a śmierć bliska.

Korupcja, nepotyzm czy wreszcie jawne i bezczelne okradanie podatników gorzej usytuowanych doprowadza do załamania 
wartości wyższych w ludziach. Już dziś statystyki alarmują o fali samobójstw w Polsce. Dziennie próby samobójcze podejmuje 15 
osób, z czego 11 skutecznie. 

słowa Mesjasza. Media wciąż informują nas 
o pedofi li i innych patologiach. Konstytucja 
RP respektowana jest tylko w Strasburgu, 
gdzie obywatele Rzeczypospolitej dochodzą 
(i to z sukcesem) swoich praw. A w Polsce 
„PRAWO” – służy bandziorom, skorumpow-
anym urzędasom czy brudnym politykom. 
Jak więc w takim kraju , taka osoba jak ta 
młoda Chinka ma się odnaleźć, znaleźć kogoś 
kto mógłby jej pomóc, w sytuacji gdy nawet 
( jak słyszałem w Polkowicach) vice dyrek-
tor OPS – pani Monika Kikut, swoją posługę 
pracownicy socjalnej traktuje jako dobry 
myk zarobkowy.. i robi wszystko, aby objąć 
stołek swojej pryncypałki. Czy osoba o tak 
niskich pobudkach politycznych – członek 
PdMP rozumie w ogóle tragedię, która 
spotkała przybyłą do Polkowic mieszkankę 
państwa środka???  Wątpię! Zresztą całe 
PdMP, to moim zdaniem klan samolubów 
i cwaniaków żerujących na budżetowych 
pieniądzach przez sprytnie skonstruowany 
system Emilianka.
Takie społeczności jak w Polkowicach 
muszą wreszcie obudzić się i skrócić łapy tej 
zachłannej patologii, aby nigdy więcej nie 
dochodziło do podobnych tragedii. 
Korupcja, nepotyzm czy wreszcie jawne 
i bezczelne okradanie podatników gorzej 
usytuowanych doprowadza do załamania 
wartości wyższych w ludziach. Już dziś stat-
ystyki alarmują o fali samobójstw w Polsce. 
Dziennie próby samobójcze podejmuje 15 
osób, z czego 11 skutecznie. Czy ktoś potrafi  
wyjaśnić przyczynę tego stanu rzeczy? Nie! 
A na pewno nie jest do tego zdolny klan 
PdMP, który obecnie skupia się tylko na 
walce z Bazylem i tegorocznych wyborach 
samorządowych.
Brak pieniędzy na usługi z NFZ, pieniędzy 
które spływają wartkim strumieniem do pry-
watnych kieszeni, doprowadza w efekcie do 
uśmiercania słabszych i biedniejszych. Wie-
my o tym, bo każdy z nas korzysta z public-

nas kodeksem karnym od 8 lat pozbawienia 
wolności do dożywocia. To z pewnością nie 
jest miła informacja. Poczucie społecznej 
integralności podpowiada mi jednak, że ta 
kobieta potrzebuje naszego wsparcia a nie 
resocjalizacji. Na resocjalizację zasługują 
typy, które dopuszczają do takiego upodlenia 
człowieka. Mógłbym wymieniać tu po kolei 
nazwiska współodpowiedzialnych za to, co 
się wydarzyło, ale nie mam ochoty bezce-
lowo pałętać się po salach sądowych. Dla 
wodza Polkowic- jak donoszą mi znający 
temat od wewnątrz – podobno pracuje aż 
trzech dobrze opłacanych prawników, któr-
zy sprawdzają każde przeze mnie napisane 
słowo po trzy razy. Chcę podkreślić, że za 
nasze pieniądze tak próbuje chronić swoje 
dupsko Stańczyszyn. Czy to nie jest patolo-
gia moi mili? Jest! Nie mogę pogodzić się 
z faktem, że ofi ara systemu politycznego i 
biedy trafi a do aresztu za to , że chce, aby 
jej dziecko żyło…,a reszta próbuje na tym 
budować swój PR.
Stańczyszyn zasmakował zamkniętych cel 
aresztu. Wie co to znaczy. Może nawet mu 
to w jakimś sensie posłużyło zdrowotnie. 
Z pewnością jednak nie można uznać 5. 
miesięcy spędzonych za kratami za „dobrą” 
resocjalizację , gdyż ten TWÓR ojca swego 
został w iście iluzjonistyczny sposób oc-
zyszczony z zarzutów bezczelnej korupcji.
„Dla nas życie ludzkie jest wartością 
najwyższą. Chroni je religia, konstytucja 
i prawo, z którym musi się liczyć również 
20-letnia Chinka.” - napisała pani Mirosława 
Bożyńska w jednym ze swoich artykułów. 
Pani Bożyńska ma rację, z tym ,że w Polsce 
te prawa nie są przestrzegane tak, jakbyśmy 
tego chcieli. Wiemy o tym doskonale i nie 
warto tego komentować. Wystarczy włączyć 
telewizję. Religia katolicka tak wszechobec-
na na naszych ziemiach, nie ociera się w 
obecnym czasie nawet o ewangelizację. 
Czasami wydaje mi się, że źle interpretuje 

Jakiś czas temu lokalne media podały: 20. letnia obywatelka Chin o 4 rano na za-
pleczu sklepu urodziła dziecko. Warunki iście „komfortowe” do rodzenia dzieci w 
bogatej gminie Polkowice. I bez znaczenia jest w tym momencie fakt, że w Chin-
ach jest normą rodzenie na prześcieradle. W Polsce od dawna już tak nie jest. Nie 
próbuję nawet wczuć się w sytuację, aby zrozumieć w jakim stanie psychicznym była 
wówczas obywatelka egzotycznego dla nas kraju. Młoda Chinka, bez znajomości 
języka polskiego, bez przysłowiowego dachu nad głową, chcąc nie chcąc musiała 
wpaść w psychozę egzystencjonalną.  Podziwiam ją, że pomimo tak traumatycznego 
wydarzenia, którego była pierwszoplanową postacią, otrząsnęła się i zawalczyła o 
życie swojego dziecka, otulając je w ciepły koc, aby nie zmarzło, pozostawiając je w 
kartonie w śmietniku, wiedząc ( co zeznała na przesłuchaniu) , że właśnie tam rano 
tzw. „zbieracze” na pewno je odnajdą. Tak też się stało. Niejaki pan Eugeniusz, miesz-
kaniec Jakubowa, wioski należącej do gminy Chocianów, w której władzę dzierży 
kolega Stańczyszyna, „dobry” gospodarz Kowalski, odnalazł dziecko i wola-intenc-
ja chińskiej mamy została spełniona. Nic z tych wydarzeń nie potwierdza faktu, że 
młoda Chinka chciała zabić swojego potomka. Śmiem nawet twierdzić, że zachowała 
się heroicznie. Ponad wszystko chciała, aby jej dziecko przeżyło. Chinka ofi arowała 
swoje życie w sytuacji tragedii egzystencjalnej jaka ją spotkała na terenie „GMINY 
NA PRZYSZŁOŚĆ”.
Niestety dramat Chinki świadczy niezbicie o tym, że władza i OPS Polkowice 
nastawione są  tylko na swój indywidualny zysk i komfort życia. Zysk dla „rodz-
iny na swoim”. Wciąż zastanawiam się, gdzie były wszystkie służby administracji 
państwowej , dlaczego nie zainteresowały się obywatelką Chin, która co prawda 
ukrywała swoją ciążę, ale żyła obok nas, żyła obok zadowolonych z życia Polkow-
iczan , podczas gdy ona sama w gnoju swojej egzystencji bała się zapewne o każdy 
dzień swojego istnienia.
Od dłuższego czasu przyglądam się polkowickiej władzy i wiem, że nie każdy, a na 
pewno nie ta Chinka, ma takie możliwości, jak „król” Polkowic, który nawet podczas 
pobytu w areszcie śledczym mógł ochrzcić swoją kochaną córunię. Wiemy dobrze, 
że Polska obecnych czasów dzieli się na dwa bloki: władza i reszta, czyli podatnicy 
którzy utrzymują tą władzę. Obywatelce Chin grozi zgodnie z obowiązującym u 

Godność człowieka mierzo-
na jest uczciwością

OBUDŹ SIĘ POLSKO WOLNOŚĆ DLA CHINKI
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znej służby zdrowia. Niestety wielu z nas nie 
jest w stanie doczekać porady lekarza specjal-
isty  - bo terminy są odległe, a śmierć bliska.
Stańczyszynizm - cwana fi lozofi a rozprop-
agowana na terenie Polkowic od 25 lat robi 
swoje.  Ale i tak jest to tylko skrawek tej góry 
patologii i to właśnie ta patologia powinna 
zostać poddana resocjalizacji, a nie to młode 
chińskie dziewczę , które wbrew wszystkim 
dało życie swojemu dziecku biorąc przy tym 
na siebie odpowiedzialność macierzyńską i 
widmo nieuchronnej kary. To nie ona chciała 
zabić! To system chciał zniszczyć Ją!
6 marca 2014 został nagrodzony człowiek, 
który odnalazł dziecię w śmietniku a TV i 
inne media zrobiły szum o tym, że Polkowice 
i okolice, to ludzie najczulszych serc. 
Nikt w tych chwilach nie pochyla się nad 
dramatem młodej obywatelki Chin, czy 
też człowieka, który codziennie pokonuje 
kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów, aby 
dostać się np. do Polkowic, do codziennych 
swoich czynności – zarabiania po śmietnikach 
- na przysłowiowy chleb. Nie jest ujmą zbi-
eranie butelek i puszek. Wręcz przeciwnie - to 
zaleta w tych czasach - uczciwość. Ja wciąż 
płacę ZGZM-owi co miesiąc 29 zł za wywóz 
wytworzonych przeze mnie śmieci, a moje mi-
asto dodaje w moim imieniu do tego związku 
śmieciowego kupę kasy, składki i inne 
pieniądze, aby stańczyszynistom w ZGZM 
było miło i wygodnie. Ile więc tak naprawdę 
kosztuje nas  usługa pośrednika ZGZM? 
Nieważne, ważne, że rezydenci pałacu Emil-
ianka czują się komfortowo. Stańczyszyn 
doskonale wie, że najlepszy biznes, to polskie 
śmieci, biznes który my mu fundujemy. Nadal 
nie potrafi ę doszukać się zasadności istnienia 
związku gmin. Chinka znalazła się w areszcie 
tylko dlatego, że nie ma nikogo, kto stanąłby 
w jej obronie, a On urządza nam igrzyska 
kpiny i ironii - bo jest niewinny.

Pan Eugeniusz z Jakubowa zasłużył na 
pokłon, choć wolałbym, aby kolejny poli-
tyczny element tym razem burmistrz Cho-
cianowa, zadbał o to, aby tacy ludzie, jak pan 
Eugeniusz nie musieli grzebać w śmieciach, 
tylko w inny sposób mogli zarobić na chleb 
w jakiejś fi rmie w swojej gminie. Niestety w 
gminie Chocianów Roman K. zainwestował 
tylko w chodniki i w swojego promotora – i 
to jest właśnie patologia, z której powinni 
rozliczać i surowo karać.

Skazujemy NIEWINNOŚĆ nie będąc nawet 
sędziami swoich sumień. Piętnujemy akt 
heroizmu dziewczyny z Chin a puszczamy 
wolno morderców i złodziei.

Sławomir Tomczak

Żyjąc w czasach pokoju i dobrobytu, nie doce-
nia się pokoju, a wolność wcześniej niż później 
zostaje nam zabrana. Nakremowani, obżarci, 
niewybredni, ujarzmieni, ubrani, zapakowani 
w pesel  i 10-cio letnie auta zapomnieliśmy 
o zagrożeniu jakie niesie ze sobą bierność. 
Bierność zawsze prowadzi do ucisku i zatrace-
nia granicy wartości życia ludzkiego.  Obec-
nie stoimy na cienkiej granicy dzielącej nas 
od kolejnej wojny, w której zostanie zamor-
dowanych setki  bijących serc. Słowo wojna 
straciło ostatnio na znaczeniu. Kojarzy się z 
czołgami, mundurami… z czymś co daleko. 
Wojna to śmierć niewinnych obywateli, mord 
dzieci, kobiet… nie polityków. Ludzkie życia 
i ich jestestwo są w wyniku wojny zgwałcone 
na 2, nawet 3 pokolenia. Ogrom zniszcze-
nia duchowego jakie niesie za sobą wojna 
jest tak ogromny, że po prawie wieku wciąż 
ogarnia nas strach przed powrotem obozów 
koncentracyjnych, a bariery międzykulturowe 
pomiędzy narodami są podszyte strachem, 
morderstwem i rasizmem. W wojnach i trans-
formacjach giną tysiące ludzi, nas zwykłych 
szaraków nie polityków czy bankierów, któr-
zy je wywołują. Fanatyczny kult pieniądza i 
dążenie do panowania nad ludźmi i decydow-
ania o kształcie granic na bezsensownych 
mapach jest przyczyną wojen. Wojen o mil-
iony ( euro) a nie o dobro milionów (ludzi). 
Większość konfl iktów ostatniego wieku jest 
spowodowana tym, że Amerykanie chcą 
komuś zaprowadzić demokrację i wydobyć 
ropę, lub dlatego, że Rosjanie chcą komuś 
pomóc odzyskać demokrację i sprzedawać 
więcej gazu . Ani Rosja ani Ameryka nie 
prowadzi wojen na swoich terytoriach. Przy-
padek? Otóż nie. Najlepszą metodą rozwoju 
gospodarczego jest prowadzenie wojny na 
obcym terytorium. Produkuje i sprzedaje się 
broń, żywność, samoloty, czołgi, statki, raki-
ety…. A nie ponosi się strat. Koszty prow-
adzenia  wojny są zawsze śmieszne w porów-
naniu do zysku z ich prowadzenia. Do tego 
obywatele macierzyści czyli Amerykanie oraz 
Rosjanie czują się niezagrożeni gdyż na ich 
ulicach nikt nie strzela, więc nie ma żadnych 

przeszkód aby zezwalać rządzącym na ich 
prowadzenie. Do tego dochodzi jeszcze 
magia propagandy. Przeraża mnie fakt, że 
Władimir Władimirowicz Putin marzy o 
przywróceniu świetności ZSSR, naród go 
popiera w tym dążeniu, a biorąc pod uwagę 
fakt, że jest już coraz starszy.. boję się, że 
to zrobi. W jego mniemaniu to najlepszy 
czas na wojnę, na to by spełnić marzenie.  
Ameryka rozsypała się fi nansowo i może 
stracić prym w rządzeniu światem i to na 
rzecz Rosji. Zasadniczo konfl ikt zbrojny 
ominąłby Europę gdyby się nie wtrącała , 
bo z Rosji do U.S.A jest bliżej przez Alaskę 
więc po co strzelać przez Europę? Otóż 
aby wygrać ten bój Tytanów potrzebne są 
pieniądze państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej. Potrzebny jest rynek zbytu to-
warów, surowców, zasobów ludzkich. „Siła 
złego na jednego”. Ale przecież liczą się z 
tym, że zginą tysiące niewinnych ludzi??? 
Mają to w dupie. Jak nauczyła nas histo-
ria.. życie niewinnych ludzi wliczone są 
w koszta. Co na to Ukraińcy? Nic. Chcą 
być wolnymi ludźmi, chcą nie być okrada-
ni, chcą żyć… i mają w dupie to o czym 
marzą politycy. Wielu ludzi, bohaterów 
poniosło ofi arę życia na Ukrainie walcząc 
o demokrację… niestety w niewiedzy 
o tym iż dają Rosjanom i Amerykanom 
możliwość totalitarnej demokracji ukrytej 
pod płaszczem kapitalizmu bądź socjal-
izmu- do wyboru dla określonych części 
Ukrainy.  Obrazy Ukrainy i tego co się tam 
stało daje mi wyraźny obraz tego, że dla 
świata fi nansjery życie prostych ludzi nie 
ma żadnej wartości. Szczerze przeżywałem 
to co działo się podczas majdanu, czując 
dreszcze na odgłos wystrzałów… targały 
mną emocje gdy ginęli ludzie. Ten kosz-
mar nie dzieje się przez szybę telewizora… 
tam materializuje się zło i chęć mordu. 
Zabawa kilku polityków w „ zaróbmy 
pieniądze” doprowadziła do sytuacji, że 
zginęły setki a mogą zginąć tysiące bez-
bronnych ludzi. Nie tylko w trakcie wo-
jny… lecz również w okresie formowania 

władzy nastającej po wojnie. Zginą 
lub będą prześladowani dzien-
nikarze, „ Solidarnościowcy”, 
niewygodni konkurenci polityczni, 
profesorowie, wykładowcy…. Czy 
nie przypomina nam się Polska po 
II wojnie światowej i po 89 roku 
kiedy niby wygnaliśmy komunizm? 
Tamta władza się nie zmieniła…. 
Dalej rządzi. Warto było ginąć za 
taką demokrację? W Polsce mecha-
nizm totalitaryzmu został przykryty 
płaszczem demokracji. W Polsce 
ten kto upomni się o demokrację 
przechodzi ten sam mechanizm. 
Opluwanie w gazetach, zwolnie-
nia z pracy, szpiegowanie, 
nie(nawistność) sądów i niemoc 
uraczenia niezawisłości, policja 
rekwirująca komputery bez nakazu, 
prześladująca uczciwych obywa-
teli na rzecz polityków……. Lepiej 
jest? Mamy proszki, niemieckie i 
francuskie auta, jeansy, katalogi z 
wycieczkami, telewizory LCD…. 
Ale nie jesteśmy wolnymi ludźmi. 
Wolność nigdy nie jest dana na 
zawsze. Trzeba jej nieustannie strzec 
i walczyć o nią, ponosząc ofi ary.
Polityku , nie waż mi się mówić 
co powinniśmy zrobić-  bo nie na 
tym polega demokracja. Nie kar-
zcie nam ginąć i żyć w strachu za 
wasze drogie auta i luksusowe 
wille. Pomyśl polityku co zrobić 
byśmy my - nie musieli nic zrobić. 
Byśmy nie musieli ponosić ofi -
ary za twoją głupotę i drogie buty.  
Zanim się odezwiesz pomyśl. Za-
nim pomyślisz… zastanów się.

Piotr Budzeń 

Kraina U. S. A . spółka z ogromną odpowiedzialnością.
UKRAINA
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APEL JASNOGÓRSKI

Urodziłem się w 1989 roku. Komunizmu już nie było. Urodziłem się w wolnym kraju. Urodziłem się wolny i pewnie umrę wol-
ny. Nie wyobrażam sobie życia w niewoli. Wolność jest tak naprawdę istotą życia. W niewoli człowiek umiera.. .pozbawia się 
go duszy, zdrowia i marzeń. Każdy z nas potrzebuje wolności by żyć. Dziś w tym mieście zabiera się nam prawo do oddychania. 
Prawo do decydowania o naszym losie. Wiele osób, w szczególności politycznych, odwraca oczy udając, że ich to nie dotyczy, 
że tego nie widza. Mogli by pomyśleć o tym, że to może spotkać ich samych. Powinni stanąć naprzeciw i walczyć z tą tyranią. 
Czyżby nie mieli własnych dusz? Czyżby je sprzedali?! „Tolerancja faszyzmu jest gorsza od samego faszyzmu”. Swoją bierną 
postawą, biorą czynny udział w tym obłędzie, który tutaj panuje. Dla własnych interesów sprzedali własne zdanie, zatarli granicę 
dobra i zła! Rządy władzy przestały być budowane na autorytecie, a zaczęto je budować na aparacie nacisku. Zakazuje się rozma-
wiać ludziom o prawdzie. Broniąc swoich stanowisk stracili czystość myśli. Pieniądz i urząd zastąpił wartości etyczne. Rozkazuje 
się ludziom nie myśleć, nie rozmawiać, decyduje się z kim i o czym mogą rozmawiać po pracy. Zasada jest prosta- Dostajesz 
kasę to stul mordę. Najpierw kupujemy, a jak nie da się kupić to zastraszamy. Dziś stajemy w obliczu własnych myśli. Każdy z 
nas mieszkańców jest winny tego jak wygląda to miasto. Każdy z nas swoją obojętnością godzi się na zło, które mieszka w tym 
mieście. Miasto w którym muszą istnieć jakieś wrota do piekieł, z których na ten świat wydostaje się najgorsze zło. Jeżeli ktoś 
w innym mieście odkrywa, że coś jest źle to może być pewien, że u nas jest gorzej. Zatracamy własne dusze w pędzie o rzeczy 
nieistotne. Zapominamy już o tym, że nie żyjemy by przeżyć, tylko po to by żyć. To wolność daje nam szczęście. To wolność 
pozwala nam przetrwać wszystkie złe chwile. Każdy z nas umiera, lecz nie każdy z nas tak naprawdę żyje. Każdy z nas musi się 
w końcu opowiedzieć czy chce by jego miasto wyglądało tak jak wygląda. Czy chce by rządzili nim ślepi władcy. Wielu ludzi się 
boi. Strach to paskudne uczucie. Nie możemy pozwolić by kazano nam żyć w strachu. By strach nas  przytłaczał. Uczyńmy to 
miasto takim jakie chcemy by było. Miastem demokracji, a nie totalitaryzmu. Miastem, którego nie musimy się wstydzić. Przy-
pomnijmy sobie jakie mieliśmy marzenia o tym mieście kiedy byliśmy dziećmi. Czy wyglądało ono w nich tak jak teraz wyglą-
da? Nie sądzę. U mnie obraz z marzeń zmienił się w potwora. Boję się potworów dlatego trzeba to miasto zmienić. Przeobrazić. 
Mentalnie i fi zycznie. Zmieńmy nasz sposób myślenia i poczujmy się odpowiedzialni i świadomi swoich możliwości zmiany tego 
miasta. Zmiany na lepsze. Pomyślmy o przyszłości bo inaczej nasze dzieci będą na nas wściekłe za świat jaki im pozostawiliśmy.                                    

Piotr Budzeń
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Dać Małpie banana czyli opowieść 
o przyszłości miasta

W U.S.A, to ten kraj od hamburgerów i wujka Bena, przeprowadzono niesamowicie 
ciekawy dla Chocianowa eksperyment. Otóż naukowcy, z pewnością bardzo drodzy na-
ukowcy, przeprowadzili badanie dotyczące zachowań grupy w sytuacji prześladowania. 
Poddano badaniu grupę małp- wszystkie były bananożerne. Na środku sali, na sporej 
wysokości, umieszczono kosz z bananami. Za każdym razem kiedy jedna z małp próbo-
wała wdrapać się po drabinie by zdobyć banana, grupa naukowców polewała wszystkie 
zwierzęta wodą. Po kilku takich sytuacjach kiedy którakolwiek z małp próbowała despe-
racko zdobyć posiłek reszta małp bez skrupułów okładała daną jednostkę pięściami by 
uniknąć polania wodą. Nic w tym dziwnego – instynkt samozachowawczy wziął górę 
nad mechanizmami społecznymi. Naukowcy postanowili podmienić jedną z małp. Nowa 

małpa od razu zaczęła zmierzać w stronę drabiny lecz pozostałe małpy bez zastanowienia zaczęły ją tłuc. Po kilku próbach 
małpa zaprzestała starań o banany. Podmieniono więc kolejną małpę i jak można przypuszczać nie zdołała się ona dostać do 
bananów, ale żeby było ciekawie, małpa podmieniona chwilę wcześniej, pomimo, że nigdy nie była oblana wodą, nie wiedząc 
o co tak naprawdę chodzi, dołożyła się do katowania nowego członka grupy. Podmieniano kolejno następne małpy aż w końcu 
w grupie badanych osobników nie było ani jednej małpy, która została oblana wodą. Mimo to wszystkie małpy tłukły każdą 
nową małpę, która postanowiła zdobyć banany..  gdybyśmy spytali małpy dlaczego nie pozwalają tknąć żadnej małpie bananów 
odpowiedziałyby zapewne „ bo tak to już u nas jest”. Z wolnością w Chocianowie jest bardzo podobnie. Kiedy dwie małpy, 
Ja i Bazyl, zaczęliśmy zwracać uwagę innym małpom na to, że nie dbają o Zoo tak jak życzyliby sobie tego mieszkańcy, de 
facto wyborcy małp naczelnych, pozbyliśmy się pracy. Kiedy wydaliśmy pierwszą gazetę, wszystkie małpy „naczelne” zaczęły 
nas prześladować. Podobieństwo widzę nawet w tym, że kiedy Bazyl został eksmitowany z domu strasznie padało i cholernie 
zmokliśmy- jak te małpy polewane wodą. My jednak nie chcieliśmy zdobyć banana, a tylko zwrócić uwagę na fakt, że nasze 
bananowe miasto jest źle rządzone- i za to polano nas wodą. Mówiąc delikatnie. Idźmy dalej.. w zaistniałej sytuacji coraz to 
nowe małpy mające profity z rządzenia Zoo dołączały się do prześladowań pomimo, że nie wiedziały o co tak naprawdę chodzi. 
Goryl każe- szympansy robią ( tak to już u nas jest). Piszę o tym nie dlatego, że nie poradziliśmy sobie z tym problemem lecz 
dlatego by wszyscy nasi czytelnicy uwierzyli w to, że mają prawo do swojego zdania, do współdecydowania o losach miasta i 
gminy. Wolność jest na wyciągnięcie ręki- wystarczy pomyśleć i nie być obojętnym wobec terroru  i głupoty małp naczelnych.  
Każdą małpę można zamienić. Zamieńmy więc bezmyślne małpy na istoty rozumne zdające sobie sprawę ze znaczenia takich 
słów jak „ wolność i demokracja”. Cieszę się, że eksperyment nie był przeprowadzany na szczurach- bo niektórzy za porów-
nanie do szczura mogliby się obrazić. Wy moi drodzy czytelnicy pomyślcie o tym czy terror jest dobrą metodą zaprowadzania 

demokracji, a ja w tym czasie zjem banana i będę się bawił z radą naczelnych bezczelnych w:

„ Uświadom społeczeństwo i wymień goryle”.
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Jesteśmy już kolonią

Tytuł tego artykułu zabrzmiał mi 
w uszach, jak krzyk z hollywo-
odskiego horroru, którym lubi się 
posługiwać Roman Tomczak z Ga-
zety Polkowickiej. Mnie jednak w 
odróżnieniu do redaktora Romana, 
nikt nie zmusza do pisania za pie-
niądze, aby wybielać PdMP  pięt-
nujące  braci Budzeń i mnie. I tym 
się tylko różnimy, ale to „tylko” 
urasta w tej chwili do wysokiego 
braku godności, którą jak mniemam 
Stańczyszyn kupił sobie u redakto-
ra gazetki polkowickiej. Doskonale 
rozumiem, że bez pieniędzy trudno 
przetrwać zimę. Wiedzą to też na-
sze polskie dzieci -  a dokładniej 
34% dzieci żyjących w skrajnym 
ubóstwie. Następnym razem dobrze 
byłoby, abyś „Tomczak” pomyślał 
zanim zabierzesz się za ośmiesza-
nie i obrażanie ludzi walczących z 
patologią, którą wspierasz za srebr-
niki, podczas gdy inni swoją posta-
wą dają dzieciom „chleb nadziei”.
Muszę jednak pochylić się nad 
wyrafi nowaną propagandą gru-
py Stańczyszyna i pokazać, że 
warto  stać po tej drugiej stro-
nie barykady. Nie warto brudzić 
swojej duszy stańczyszynizmen, 
czy opłaconym harenzizmem.
Przejdźmy jednak dalej moi czytel-
nicy i zaserwujmy rządzącej elicie 
statystykę - ku głębszej refl eksji, 
nie tyle surową co sprawiedliwą 
ocenę tak zwanej polsko-polko-
wickiej transformacji ustrojowej 
ostatniego 24-o lecia. Jej autor, 
wybitny ekonomista profesor Wi-
told Kieżun stwierdził: „ Polska po-
dobnie jak Afryka została poddana 
rekolonizacji…” . Czyli ni mniej ni 
więcej tylko zwyczajnie oszukana 
i okradziona. Stwierdzenia, któ-
re dotyczą całej Polski, pasują jak 
ulał do Polkowic. Ale o tym akurat 
to ludzie choć trochę interesujący 
się życiem społeczno-politycznym 
swojego miasta wiedzą nie od dziś. 
Tylko tak dla przypomnienia nad-
mienię, że patologia samorządowa 
w Polkowicach, to system „ro-
dziny na swoim”. Dobrze, że tuż 
po zmianach zamknięto Emiliana 
Stańczyszyna za kratami na pięć 
miesięcy…bo utwierdziło nas to w 
tym, jak ogromny jest to problem.
Otwórzcie drzwi Polkowiczanie do 

poznania prawdy. Dziś jestem już 
prawie w 100% przekonany o 
kolonizacji naszej ziemi (polko-
wickiej) przez grupę „pomazań-
ców” Emilianka. Czas najwyższy 
odzyskać NIEPODLEGŁOŚĆ 
EKONOMICZNĄ (wolną od 
korupcji, nepotyzmu…itp.) nie 
tylko dla Polkowic, ale i dla ca-
łej Polski, bo tak naprawdę bez 
niej nie będzie również wolności 
politycznej. Osobniki pokroju 
Emiliana Stańczyszyna, szybko 
dostosują się do kolejnej rzą-

dzącej partii na arenie Polski- i 
cudu w Polkowicach nie będzie.
Niestety u nas w kraju nie mamy 
już polskich fabryk, banków, 
sieci handlowych i z reguły je-
steśmy tylko tanią siłą roboczą 
oraz dostarczycielem gotów-
ki. Wiele racji ma prezes PiS 
twierdząc, że jesteśmy w dużej 
mierze wykorzystywanymi pe-
ryferiami Europy, na których 
żeruje światowa lichwa, a w sa-
mej Polsce postkomniści i trans-
formatorzy z Okrągłego Stołu.
Podobno w PdMP są ludzie inteli-
gentni. Twierdzą tak sami o sobie 
członkowie tego stowarzyszenia. 
Podobno Emilian Stańczyszyn 
jest człowiekiem przyzwoitym, 
który nigdy nie łże. Podobno 
jesteśmy gminą odnoszącą suk-
cesy, a cały kraj nam zazdrości. 
Podobno świetnie wydajemy  
budżet miasta, który jest 10 razy 
większy, niż budżet innych gmin. 
„Podobno” czyni niestety bardzo 
istotną różnicę. Bo i owszem je-
steśmy prawdopodobnie potęgą, 
ale tylko na tle ubogiej Polski. 
A prawda o Polsce jest taka:
30% Polaków pracuje na umo-
wach śmieciowych . Emigracja 
ludzi młodych z wykształceniem 
średnim i wyższym to 1,5 mln 
osób. Mimo ,że pod względem 
posiadania surowców natural-
nych plasujemy się na czołowym 
miejscu w Europie, to mamy jed-
ne z najwyższych cen prądu, gazu, 
ogrzewania i kosztów utrzymania 
mieszkania a Polska Energetyka 
jest unijnym chłopcem do bicia.
Jesteśmy w czołówce jeżeli 
chodzi o korupcję. Nie jest dla 
nas pociechą, że przed nami 
uplasowały się takie kraje jak: 

Rosja, Ukraina, Albania i Rumunia. 
Niestety faktem bezspornym jest to, 
że po dwóch dekadach transforma-
cji i pseudoprywatyzacji nowa polska 
oligarchia zbudowała gigantyczne 
fortuny. Czyż podobnie nie jest w Po-
lkowicach? Dyktaturę ciemniaków za-
stąpiła dyktatura systemu, czyli była 
w układzie elita z wypchanymi port-
felami (Emilian zarabia miesięcznie 
ok. 15 tys.zł). Robienie nas w konia, 
kręcenie lodów i puszczanie państwa 
polskiego a torbami przebiega iście w 
zaplanowany sposób, sprawnie i bez 

sprzeciwu obywateli. Za zasłoną gór-
nolotnych, chwytnych propagando-
wych haseł np.” Robimy to dla Was” 
rozgrywane są prawdziwe, miliardo-
we, grupowe i obce interesy, natomiast 
„przestępcze” działania lobbystów 
stają się coraz bardziej bezwzględne.
W niby „wolnej” Rzeczypospolitej 
gwałtownie rośnie polskie zjawisko 
biedy, o której nic a nic nie mówi się 
w mediach, tylko  tak jak to ma miej-
sce w Polkowicach i w Chocianowie 
próbuje się wykorzystać  politycznie i 
marketingowo poprzez PCK okłamu-
jąc ludzi dając im tylko tzw. martwą 
rybę – bo wędkę mają ludzie z PdMP.
GUS bezlitośnie bombarduje nas 
okrutnymi danymi. Aż 13,2% 
gospodarstw domo-
wych żyje poniżej 
ustawowej granicy 
ubóstwa (542-426 zł). 
W naszym kraju, z którego tak dumny 
jest nasz premier, blisko 24% oby-
wateli nie ma kanaliza-
cji, łazienki i bieżącej 
wody. Ponad 8% nie ma elektrycz-
ności. 25% mieszka w przepełnio-
nych mieszkaniach a aż 35% 
brakuje środków 
na ogrzewanie 
mieszkania zimą. 
Tak jak pisałem już wyżej 34% pol-
skich dzieci żyje w skrajnym ubóstwie. 
Aby pokazać Państwu paradoks, warto 
wspomnieć, że zasiłki i pomoc rodzi-
nie plasuje nasz kraj na samym końcu 
europejskiej stawki. Nawet wysokość 
naszej średniej płacy (3,6 tys.zł) plasu-
je nas prawie na końcu listy, przed Ru-
munią i Bułgarią. Dwa miliony rodzin, 
w których pracują oboje rodzice, nie 
jest w stanie samodzielnie się utrzy-
mać i opłacić wszystkich rachunków. 
To nie koniec moi mili, bo pewnie nie 
wie o tym również ELITA, że ok. 10 

milionów osób w naszym kraju zagrożonych jest biedą, ubó-
stwem i wykluczeniem (dane Komisji Europejskiej). Na do-
miar złego katastrofa demografi czna zbliża się w zastraszają-
cym tempie. Można powiedzieć,  że wszędzie dzieje się źle.
Uczniowie polskich szkół podstawowych w testach ba-
dających wiedzę z matematyki zajmują ostatnie miej-
sce w Europie, natomiast przedostatnie w rankin-
gu wiedzy przyrodniczej. Polskie szkoły wyższe są 
oceniane jako jedne z najgorszych w Unii i zupełnie nie liczą 
się w światowym i europejskim rankingu innowacyjności.
Uleczalność raka w Polsce plasuje nas na jednym z ostatnich 
miejsc w Europie. Podobnie rzecz się przedstawia jeśli chodzi o 
dostępność i jakość opieki zdrowotnej nad osobami starszymi.
Jeśli chodzi o kolej wyprzedzamy w Europie jedy-

nie Rumunię, Macedonię, Bośnię i Hercegowinę, zaj-
mując 77 miejsce na świecie. Nasze autostrady na-
leżą do jednych z najdroższych w UE zarówno pod 
względem budowy odcinka 1km, jak i ceny przejazdu – pa-
radoks: na polskich drogach ginie najwięcej osób w Europie.
Już teraz czeka nas rekordowy rok, jeśli chodzi o upadłość 
fi rm i spółek giełdowych. Defi cyt budżetu państwa osią-
ga poziom 40 miliardów złotych, a nacjonalizacja naszych 
pieniędzy z OFE wcale nie poruszyła obywateli Polski.
Ucieczka od rzeczywistości i brutalna walka o władzę (gaze-
ta PdMP) zawsze bardzo boleśnie dotyka obywateli, ale jak 
wiemy tam gdzie było rżysko (Polkowice) stoi Aqua Park, 
Hotel i Tesco. Dla przypomnienia na tych działkach zarobili 
tylko ludzie Stańczyszyna. Tak właśnie stajemy się kolonią 
i tanią siłą roboczą Europy i Świata. Jesteśmy też niewolni-
kami darmozjadów, którzy patologię samorządową tworzą 
wszędzie tam, gdzie prawo gra w te same karty, co władza.
PMdP i ich gazetka, to taki sam heros, jak amerykań-
ski system masowych kłamstw, ale to nie na mnie wypró-
bowują swoją patologiczną propagandę, tylko na swo-
ich znajomych, którzy ich wybrali – a to już perfi dia.
Wybierzmy przyszłość o jakiej ma-
rzymy! „Przyszłość” Polacy wybierali już kil-
ka razy - także głosując na – wiadomo kogo. 
Za każdym jednak razem otrzymywa-
liśmy korupcję, bezkarność, 
kłamstwa, manipulację, na-
karmienie pasożytniczych sie-
ci powiązań i niesprawność 
kluczowych ogniw państwa.
Po 24 latach władzy ludzi z układu PdMP, któ-
rzy dźwigają odpowiedzialność poprzez sprawo-
wanie władzy, ktoś musi prosto w oczy powie-
dzieć, że dalsze sprawowanie władzy wymaga 
absolutnej czystości intencji!!! Ale to akurat trze-
ba było im powiedzieć znacznie wcześniej i  może 
wtedy były burmistrz Polkowic nie siedziałby 
pięć miesięcy w areszcie a Wolna Prasa Polko-
wic pisałaby tylko o wydarzeniach społecznych.

Ratujmy nasz kraj, bo pasożyty 
przyssały się bardzo mocno i piją 
zachłannie naszą krew , nasze 
szczęście.

Bazyl

PILNUJMY POLSKI!!!   PILNUJMY POLKOWIC!!!
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Bezprawie w Polkowicach
Przykład bezprawnych postępowań, braku przestrzegania prawa w zakresie diet i 

Uchwał Zgromadzenia ZGZM oraz Zarządzeń ZGZM w Polkowicach, zapisów w 
Statucie ZGZM w Polkowicach, co potwierdziły Organy Nadzoru Wojewody i sam 
Wojewoda oraz WSA ( Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, a także Mi-
nisterstwo Administracji i Cyfryzacji nadzorujące działalność Jednostek samorządu 
terytorialnego reprezentowanego przez Emiliana Stańczyszyna - Przewodniczącego 
ZGZM w Polkowicach i Przewodniczącego Rady Gminy Polkowice , Marka Tramś 
- Starostę  Powiatu Polkowickiego, Przewodniczącego Powiatów Polskich, Wice-
przewodniczącego ZGZM w Polkowicach, Wiesława Wabika - Burmistrza Polkowic 
i Członka Zarządu ZGZM w Polkowicach na podwójnym etacie w ZGZM, Roma-
na Kowalskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów, to tylko wierzchołek góry 
lodowej patologii Polkowic, Chocianowa, a nawet całego powiatu Polkowickiego.  

W/w osoby oraz niektórzy Radni Gminy Polkowic i Cho-
cianowa powinni stracić mandaty zaufania społecznego, 
albowiem łamią obowiązujące w Polsce przepisy prawa.

W myśl USTAWYz dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym  art. 24a. 1. Z radnym Gminy nie może być nawiązywany stosunek pra-
cy w urzędzie gminy, w której radny uzyskał mandat. 2. Radny nie może peł-
nić funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy.

Emilian Stańczyszyn, Arkadiusz Bloch są radnymi gminy Polkowice i pracują 
w ZGZM w Polkowicach. E. Stańczyszyn jest Przewodniczącym ZGZM, czyli peł-
ni funkcję kierownika jednostki samorządu terytorialnego w myśl ustawy zwane-
go ZGZM w Polkowicach, który to Związek  wykonuje zlecone, przekazane zada-
nia przez Gminę Polkowice i jest finansowane przez Gminę Polkowice a  A.Bloch 

będąc radnym gminy Polkowice dodatkowo jest Dyrektorem od GO w ZGZM. 

Zgodnie z art. 24b. 1 Osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pra-
cy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat, oraz wy-
konywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej tej gmi-
ny. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowiązana jest złożyć 
wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wybo-
rów przez właściwy organ wyborczy. 2. Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje 
urlop bezpłatny na okres sprawowania mandatu oraz 3 miesięcy po jego wygaśnięciu.

W art. 24d  czytamy:  Wójt, burmistrz, prezydent miasta nie może powierzyć radnemu gmi-
ny, w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.  

A.Bloch takie umowy miał z AQuaPark Polkowice, jednostką podległą Gminie Polkowi-
ce.

Art. 24e. 1. Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać daro-
wizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandate. Zgodnie z art. 
23a. ust. 1. 2. Radni nie mogą powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi 
dodatkowymi zajęciami bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek 
lub wspólnie z innymi osobami.  Art. 24f. 1. Radni nie mogą prowadzić działalności 
gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mie-
nia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działal-
nością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. 

Art. 25b. Mandatu radnego gminy nie można łączyć z: 1) mandatem po-
sła lub senatora; 2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewo-
dy; 3) członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.  

Art. 27. Funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz ich zastępców nie można 
łączyć z: 1) funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie; 2) członkostwem w organach 

Z radnym Gminy nie może być nawiąZywany stosunek pracy w urZędZie Gminy, w 

której radny uZyskał mandat
 Piotr Budzeń, Sławomir Tomczak

OsOba wybrana na radnegO nie mOże 
wykOnywać pracy w ramach stOsunku 
pracy w urzędzie gminy, w której 
uzyskała mandat, Oraz wykOnywać 
funkcji kierOwnika lub jegO zastępcy w 
jednOstce Organizacyjnej tej gminy
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innych jednostek samorządu tery-
torialnego, w tym w gminie, w której 
jest wójtem lub zastępcą wójta; 3) za-
trudnieniem w administracji rządo-
wej; 4) mandatem posła lub senatora.  

Art. 28. Do wójta i jego za-
stępców stosuje się odpowied-
nio przepis art. 24e ust. 1. 

Art. 33. 1. Wójt, burmistrz,pre-
zydent miasta wykonuje zadania przy 
pomocy urzędu gminy. 2. Organizację 
i zasady funkcjonowania urzędu gmi-
ny określa regulamin organizacyjny, 
nadany przez wójta w drodze zarządze-
nia. 3. Kierownikiem urzędu jest wójt, 
burmistrz, prezydent miasta. 4. Wójt, 
burmistrz, prezydent miasta może po-
wierzyć prowadzenie określonych 
spraw gminy w swoim imieniu zastępcy 
wójta lub sekretarzowi gminy. 5. Kie-
rownik urzędu wykonuje uprawnienia 
zwierzchnika służbowego w stosunku 
do pracowników urzędu oraz kierowni-
ków gminnych jednostek organizacyj-
nych. 6. Status prawny pracowników sa-
morządowych określa odrębna ustawa.

Wiesław Wabik - Burmistrz Polko-
wic zlamał prawo, albowiem zasiada 
w Zarządzie ZGZM w Polkowicach 
jako etatowy członek zarządu, za co 
otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie 
od gminy Polkowice. Gmina wpła-
ca składki do ZGZM w Polkowicach. 
Podważa w ten sposób nie tylko za-
ufanie wyborców, ale łamie prawo 
pobierając podwójne wynagrodzenie 
z tytułu tych samych obowiązków.
Zgodnie z art. 27 ustawy o sa-
morządzie gminnym: Funkcji 
wójta, burmistrza, prezydenta miasta 
oraz ich zastępców nie można łączyć 
z: 1) funkcją wójta lub jego zastęp-
cy w innej gminie; 2) członkostwem 
w organach jednostek samorządu te-

rytorialnego, w tym w gminie, w któ-
rej jest wójtem lub zastępcą wójta.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego 
jest związkiem międzygminnym i działa 
na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym oraz Statutu 
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Związek został zarejestrowany w Re-
jestrze związków międzygminnych w 
dniu 8 czerwca 1994 r. pod pozycją 121.

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym

Art. 21. 1. Radny obowiąza-
ny jest kierować się dobrem wspól-
noty samorządowej powiatu. 
(…) Dieta nie przysługuje radnemu peł-
niącemu odpłatnie funkcję członka zarzą-
du w powiecie, w którym uzyskał mandat.
5. Wysokość diet przysługujących rad-
nemu nie może przekroczyć w cią-
gu miesiąca łącznie półtorakrotności 
kwoty bazowej określonej w ustawie 
budżetowej dla osób zajmujących kie-
rownicze stanowiska państwowe na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 23 
grudnia 1999 r. o kształtowaniu wyna-
grodzeń w państwowej sferze budże-
towej oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431 i Nr 
291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456).

7. Radny nie może brać udziału w głosowa-
niu, jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego.
Mandatu radnego powiatu nie moż-
na łączyć z: mandatem posła lub sena-
tora; wykonywaniem funkcji wojewo-
dy lub wicewojewody; członkostwem w 
organie innej jednostki samorządu terytorialnego.
Art. 23. 1. Z radnym nie może być 
nawiązany stosunek pracy w sta-
rostwie powiatowym powiatu, w 
którym radny uzyskał mandat. 2. 
Radny nie może pełnić funkcji kierownika po-
wiatowej jednostki organizacyjnej oraz jego 
zastępcy.3. Przepis ust. 1 nie dotyczy radnych 
wybranych do zarządu, z którymi stosunek pra-
cy nawiązywany jest na podstawie wyboru.4. 
Nawiązanie przez radnego stosunku pracy, o 
którym mowa w ust. 1 i 2, jest równoznaczne ze 
zrzeczeniem się mandatu.5. Zarząd powiatu lub 
starosta nie może powierzyć radnemu powiatu, 
w którym radny uzyskał mandat, wykonywania 
pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Art. 25a. 1. Radni nie mogą podejmować do-
datkowych zajęć ani otrzymywać darowizn 
mogących podważyć zaufanie wyborców do 
wykonywania mandatu zgodnie z art. 20 ust. 1.
2. Radni nie mogą powoływać się na swój mandat 
w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami 
bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na 
własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.
Art. 26. 1. Zarząd powiatu jest organem wy-
konawczym powiatu.2. W skład zarządu powia-
tu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, 
wicestarosta i pozostali członkowie.2a. Człon-
kiem zarządu powiatu nie może być osoba, 
która nie jest obywatelem polskim.3. Człon-
kostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć 
z członkostwem w organie innej jednostki sa-
morządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem 
w administracji rządowej, a także z mandatem 
posła i senatora.4. Do zarządu i członków za-
rządu stosuje się odpowiednio art. 21 ust. 7.
Art. 34. 1. Starosta organizuje pracę za-
rządu powiatu i starostwa powiatowe-
go, kieruje bieżącymi sprawami powia-
tu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
Art. 35. 1. Organizację i zasady funkcjo-
nowania starostwa powiatowego określa re-
gulamin organizacyjny uchwalony przez 
radę powiatu na wniosek zarządu powiatu.
2. Starosta jest kierownikiem starostwa po-
wiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym 
pracowników starostwa i kierowników jedno-
stek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchni-

kiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
Marek Tramś jest Radnym Powiatu Polko-
wickiego i Starostą Polkowickim, Prze-
wodniczącym Powiatów Polskich oraz jed-
nocześnie Wiceprzewodniczącym ZGZM 
w Polkowicach. Do tej pory otrzymywał 
bezprawnie wynagrodzenie za zasiadanie w 
Zarządzie i pobierał z tego tytułu bezpraw-
ne diety o czym orzekły organy Wojewody, 
WSA (Wojewódzki Sąd Administracyjny) 
we Wrocławiu i Ministerstwo Administracji 
i Cyfryzacji. Nie tylko nielegalnie pobieral 
diety, ale też nielegalnie zasiada w ZGZM. 
Zabrania mu tego ustawa o samorządzie po-
wiatowym a dokładnie wspomniane wyżej 
przeze mnie artykuły takie jak art. 21.1, art. 
21.3,art.25a.1 i art. 25a.2, art. 26.3,art. 35.2
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego jest 
związkiem międzygminnym i działa na 
podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym i w myśl obowiązu-
jącego prawa jest organem jednostki samo-
rządu terytorialnego.Radni nie mogą podej-
mować dodatkowych zajęć ani otrzymywać 
darowizn mogących podważyć zaufanie 
wyborców do wykonywania mandatu zgod-
nie z art. 20 ust. 1. Art 26.3. Członkostwa 
w zarządzie powiatu nie można łączyć z 
członkostwem w organie innej jednostki sa-
morządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem 
w administracji rządowej, a także z manda-
tem posła i senatora.4. Do zarządu i człon-
ków zarządu stosuje się odpowiednio art. 21 
ust. 7. Ponadto w myśl art 34 i 35 ustawy 
Nasz Radny powiatowy jest Starostą i jest 
zwierzchnikiem, kierownikiem Starostwa. 
Oprócz tego peniąc funkcję Wiceprzewod-
niczącego ZGZM w Polkowicach jest rów-
nież zwierzchnikiem pracowników ZGZM 
pod nieobecność Przewodniczącego ZGZM 
zgodnie ze statutem ZGZM w Polkowicach.

Reasumując. 

Emilian Stańczyszyn, 
Marek Tramś i Wiesław 
Wabik ewidentnie łamią 

prawo.
Udało się wygrać z nimi batalię o nielegalnie 
pobierane diety, podjęte niezgodnie z pra-
wem zapisy w Statucie ZGZM w Polkowi-

Oświecamy

Polkowice
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cach oraz podjęte bezprawnie Uchwa-
ły Zgromadzenia i Uchwały Zarządu 
ZGZM w Polkowicach. Nieprawidło-
wości wskazujących na łamanie pra-
wa przez nich jest wiele. Przykładem 
kolejnym jest bezprawne zasiadanie 
przez nich w strukturach ZGZM oraz 
nielegalnie pobierane wynagrodzenie 
przez Burmistrza Polkowic Wiesława 
Wabik, który został zatrudniony w za-
rządzie ZGZM na 1/2etatu otrzymując 
dodatkowe wynagrodzenie za czynno-
ści, które pełni jako burmistrz Polkowic. 
Zapisy Statutu ZGZM dotyczące rozli-
czeń majątkowych nie są ujęte w Sta-
tucie Związku, co łamie przepis prawa 
o ustanowieniu Związku albowiem:
Rozdział 7 Związki i porozumienia 
międzygminne  
Art. 64. 1. W celu wspólnego wy-
konywania zadań publicznych gminy 
mogą tworzyć związki międzygminne. 
2. Uchwały o utworzeniu związku po-
dejmują rady zainteresowanych gmin. 
3. Prawa i obowiązki gmin uczestniczą-
cych w związku międzygminnym, zwią-
zane z wykonywaniem zadań przekaza-
nych związkowi, przechodzą na związek 
z dniem ogłoszenia statutu związku. 4. 
Obowiązek utworzenia związku może 
być nałożony tylko w drodze ustawy, 
któ- ra określa zadania związku i tryb 
zatwierdzenia jego statutu. 5. Do związ-
ków międzygminnych stosuje się odpo-
wiednio art. 8 ust. 2–5 i art. 39 ust. 4
Art. 67. 1. Utworzenie związku wy-
maga przyjęcia jego statutu przez rady 
zainteresowanych gmin bezwzględ-
ną większością głosów ustawowego 
składu rady gminy. 2. Statut związku 
powinien określać: nazwę i siedzibę 
związku; uczestników i czas trwania 
związku; zadania związku; organy 
związku, ich strukturę, zakres i tryb 
działania; zasady korzystania z obiek-
tów i urządzeń związku; zasady udzia-
łu w kosztach wspólnej działalności, 
zyskach i pokrywania strat związku; 
zasady przystępowania i występowania 
członków oraz zasady rozliczeń mająt-
kowych; zasady likwidacji związku; 
inne zasady określające współdziałanie. 
3. Zmiana statutu następuje w trybie 
przewidzianym dla jego ustanowienia.  
W Statucie ZGZM brak punk-
tu 7, czego wprost wymaga usta-
wa o samorządzie gminnym.
Brak w ustawie utworzenia etatów dla 
Przewodniczącego i Członków Zarządu. 
Rozwinięto zapis Statutu ponad to, cze-
go wymaga ustawa. Pobierają wynagro-
dzenia i są na etacie, czego po pierwsze 
nie wolno czynić, a po drugie są przyjęli 
na siebie te same obowiązki, które peł-
nią jako burmistrzowie i radni. Tak jest 

w przypadku E. Stańczy-
szyna i Wiesława Wabika.
Butność i zarozumialstwo 
a przede wszystkim ukła-
dy polityczne pozwalają 
im myśleć i wierzyć, że są 
ponad prawem i że nie do-
sięgnie ich ręka sprawiedli-
wości. Jak widać znajomo-
ści z Grzegorzem Schetyną 
nie są wystarczające, aby 
przeskoczyć wymuszenie 
na nich zmiany prawa w 
zakresie nielegalnie pobie-
ranych diet i zmiany Statu-
tu ZGZM w Polkowicach, 
co nakazał wojewoda i Sąd 
Administracyjny we Wro-
cławiu oraz Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji.
Jacek Protasiewicz i Do-
nald Tusk dążą do unormo-
wania sytuacji na terenie 
całego Zagłębia Miedzio-
wego. Mamy nadzieję, że 
im się to uda i pozbawią 
powyższych panów funk-
cji, które pełnią niezgodnie 
z prawem. PIS jest za sła-
by, aby walczyć w obronie 
przestrzegania prawa w 
Polsce wchodząc w tym 
rejonie w układy i zależ-
ności polityczne z obawy 
o własne stołki. Tylko nie-
liczni, jak my: Sławomir 
Tomczak i Piotr Budzeń 
potrafi ą walczyć jako Wol-
ne Państwo, Wolne Polko-
wice i Wolny Chocianów z 
tą patologią i bezprawiem.  
Tylko My, na dzień dzi-
siejszy, dajemy 100% gwa-
rancję uczciwości, rzetel-
ności i profesjonalizmu. 
Opieramy swoje działania 
na zasadach współżycia 
społecznego. Walczymy 
z patologią i bezprawiem. 
Jesteśmy przekonani, że 
Mieszkańcy całego Powia-
tu Polkowickiego uwierzą 
w możliwość budowy lep-
szego jutra dla wszystkich 
mieszkanców powiatu 
(nie tylko dla wybranych). 
Aby zapanowała prawda 
i uczciwość oraz rozwój 
inwestycyjny powiatu lu-
dzie obecnie sprawujący 
władzę w Polkowicach 
muszą odejść. Bez tego nie 
zrobimy kroku naprzód.

Na ostatniej sesji rady po-
wiatu polkowickiego mia-
łem okazję przyjrzeć się 
bliżej drewnianym pudeł-
kom, które nasz zagorzały 
komunista sprzed trans-
formacji Marek Tramś z 
okazji świąt zafundował 
wszystkim radnym. Taki 
oto podarek. Pytanie: czy 
kupił te podarki za swo-
ja kasę czy może za kasę 
z budżetu polkowickie-
go - zostało już zadane w 
starostwie -oczywiście w 
drodze dostępu do infor-
macji publicznej. Pocze-
kamy! Dlaczego nie moż-
na było odpowiedzieć od 
razu? Pan sekretarz Grze-
gorz Majewicz nie potra-
fi ł odpowiedzieć mi na to 
banalnie proste pytanie. 
Oczywiście nie posądzam 
GRZECHa (wyznawcy 
stańczyszynizmu) o złośli-
wość w stosunku do mnie. 
O nie! Nie! O wiele można 
posądzać sekretarkę marka 
Tramsia,(sorry, sekretarza 
Majewicza), ale nie o to, 
że przestał mnie „kochać”. 
Grzesiu to bardzo mądra, 
bystra i cwaniutka istot-
ka. Jak sam mówi bardzo 
dużo czyta , no oczywi-
ście oprócz Wolnej Prasy 
Polkowic, ale i to jest dla 
mnie zrozumiałe bo jak 
wiemy w WPP jest zawsze 
dużo do czytania – a to za 
DUŻO jak dla Grzesia.
Chciałoby się w tym miej-
scu użyć jakiegoś emocjo-
nalnego wulgaryzmu , ale 
nie śmiem drażnić „wiel-
kiej” dziennikarki ziemi 
dolnośląskiej przestrze-
gającej wszystkich ko-

deksów, karnych pewnie 
też, pani Mai (proszę nie 
mylić z uroczą pszczół-
ką) Grohman ( nie jestem 
rasistą). Myślę jednak 
,że ta kobieta o urodzie 
pewnego stworzenia bo-
żego (Boże wybacz) zro-
zumie moją niezależność 
i to ,że nie lubię k…a 
mać dziennikarzy zależ-
nych od kasy. GROH – 
MAN - groch z kapustą.
Brak informacji to też in-
formacja. Bazyl włącza 
szósty zmysł i domniema. 
Może to próba zdoby-
cia  sympatii wśród rad-
nych, aby i w następnej 
kadencji staroście lekko 
było? A może to ukryta 
kampania wyborczo-mi-
łosierna Marka starosty 
przed zbliżającymi się 
wyborami samorządowy-
mi? Rodzi się pytanie: 
czy komuchy wiedzą co 
to katolicko-chrześcijań-
skie słowo MIŁOSIER-
DZIE oznacza? Marek 
zapewne jak na bystrza-
chę przystało szybko 
zajrzy do encyklopedii. 
Grzesiu mu w tym jed-
nak nie pomoże, bo co 
Go obchodzi zawartość 
drewnianych pudełek.
- Szkoda, że to nie pu-
dełko na Bazyla – po-
myślał pewnie Grze-
siu i zmówił modlitwę.
Modlitwę o przywró-
cenie równowagi poli-
tycznej Polkowicach. 
Czyli tylko PdMP i dłu-
uuuuugo nic! Czyżby 
więc Grzesiu myślał o 
trumnie? Nie wiadomo 
co w duszy Majewicza 

gra. Może wciąż uparcie 
„piękny” sekretarz wie-
rzy, że od 2015 do 2019 
nadal będzie sadzał 
swoje dupsko w wiel-
kim gmachu starostwa.
Panie sekretarzu a kie-
dy rozliczycie budowle 
starostwa? Czyżby licz-
by pracownikom Ma-
rusia się nie zgadzały? 
Na koniec dodam ,że 
uwielbiam Pana kom-
petencje Panie Maje-
wicz, podobnie zresz-
tą jak swoją nachalną 
miłość do skorumpo-
wanych polityków.
Miał to być tekst o sta-
roście a wyszło jak za-
wsze, czyli popisałem 
sobie o tak zwanej „du-
pie Maryny”. Oczy-
wiście proszę tego po-
wyżej stwierdzenia nie 
przypinać do postaci 
szanowanego nawet w 
Sobinie członka PdMP  
Grzegorza Majewicza 
– bo organy piekła za-
grają i będzie wstyd.
Mogę jednak obiecać, 
że nie zabraknie tek-
stów o Marku Tramś, 
gdyż przygód miał 
ci on bez liku, a jed-
nak nadal jest starostą.

Bazyl

KTO DZIELI, TEN MA...

MAREK TRAMŚ                                      EMILIAN STAŃCZYSZY               WIESŁAW WABIK
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 A TYMCZASEM W PARLAMENCIE....

PREZES ZUS

„Wolność nie oznacza wolności od wszelkich 
wiodących zasad. Wolność jest wolnością do 
rozwoju zgodnego z prawami struktury egzy-
stencji ludzkiej. (...) Oznacza posłuszeństwo 

zasadom, które rządzą optymalnym rozwojem 
jednostki.”

E. Fromm

Robert Harenza i Roman Kowalski
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GDZIE KASA Z
 PEFRON-u?

Pieniędzy dla ludzi niepełno-
sprawnych na otworzenie dzia-
łalności gospodarczej w polko-
wickim PUP-ie nie ma od 2 lat.
Tym samym bez zbędnych czuło-
ści można stwierdzić, że władza 
Polkowic ma gdzieś ludzi z orze-
czonym stopniem niepełnospraw-
ności. W powiecie polkowickim 
wytworzył się margines kolejnej 
grupy społecznej, której Emiś z 
pałacu nie potraktował poważ-
nie. A może to wina komucha…
Gdy poszukiwałem odpowiedzi 
w polkowickim urzędzie pracy 
trafiłem na ciekawą postać zastęp-
cy pani dyrektor Majewicz (ale i 
Spigel), panią Elwirę, uprzejmą 
do tego stopnia, że aż z wraże-
nia zbladłem. Nie uzyskałem od 
niej satysfakcjonującej mnie od-
powiedzi. SZOK!!! Tak to już 
bywa w tych Polkowicach, że 
złodzieje, nepoci czy skorumpo-
wane patałachy wyją na mnie, 
tak jakbym ich w nagrodę za-
mykał w klatkach. Raczyński 
w Lubinie już takie buduje dla 
swoich ptaszków. Oj ptaszki!!!!
PEFRON, Tramś czy może pani 
dyrektor PCPR? Ciekawość zja-
dała mnie powoli. Gdy tylko po-
jawiłem się w starostwie na sesji 
rady powiatu od razu niegrzecz-
nie (oczywiście) poprosiłem 
radną od wody-z AQUAPARK-
-u, Beatę o wyjaśnienie mi jak 
dzielą (bo to radnych rola) środ-
ki z PEFRON. Beata radna ola-
ła mnie z góry, jak przystało na 
przedstawiciela społeczeństwa i 
kazała mi złożyć wniosek w ramach 
dostępu do informacji publicznej. 
Często na łamach mediów piszę 
o patologii samorządowej, a to

tak naprawdę nie jest już tylko pa-
tologia, to po prostu dziadostwo.
Śmieciarz siedzi w pałacu i zaciera ręce. 

Bazyl

Emilian Stańczyszyn 
pragnie dostać mandat 
senatora!!! Wolna Pra-
sa Polkowic spełnia już 
teraz marzenia naszego 

chłopa od śmieci.

Płyta pani Ireny Santor 
tylko dla niego.

Niestety zdarzyło się! Nasza urocza 
vice-burmistrz Bocian wpadła które-
goś dnia (17 styczeń 2014) na komen-
dę policji w Polkowicach i oburzona 
artykułem Bazyla zamieszczonym w 
Wolnej Prasie Polkowice wyżaliła się 
aspirantowi sztabowemu Mirosławowi. 
A ten oto Mirosław, podchodzący do 
swojej pracy bardzo „kompetentnie”, 
gdy już spisał zeznania pani Bocian 
wysłał wszystko do sądu w Legnicy, 
który wezwał mnie jako oskarżone-
go na posiedzenie w dniu 6 maj 2014.
Nic w tym nie dziwnego. Powoli przy-
zwyczajam się do oskarżeń różnej maści 
i  kolorystyki, zaniepokoił mnie jednak 
mały szczegół: otóż wielce uczciwa 
członkini Rodziny na Swoim – PdMP, 
zgłaszając takie zawiadomienie skła-
mała czego również nie sprawdził 
wielce „pracowity” policjant Mirosław 
Stanowski. (..a kogo to obchodzi, że 
Bocian nie potrafi odpowiednio wy-
pełniać oświadczeń majątkowych).
Sprawa dotyczy darowizny, o której 
pisałem w artykule z drugiego nume-
ru „Wolnej Prasy Polkowic”. Nasza 
„ucz(u)ci(o)wa” Bocian otrzymała od 
urzędu gminy (zgodnie z oświadczenie 
majątkowym pani Bocian) darowiznę w 
postaci lokalu. Pani Bocian zaprzecza 
temu. Uważa , że nasza prasa źle zinter-
pretowała jej oświadczenie majątkowe.
Poczyniłem już szereg czynności w 
tej sprawie i będę dążył do ukara-
nia Pani Bocian, a mój prawnik jest 
obecnie w trakcie przygotowywa-
nia wzajemnego aktu oskarżenia.
Jak widać walka z Bazylem i Wol-
ną Prasą a teraz i ze stowarzyszeniem 
„Wolne Państwo” przekroczyła już 
wszelkie normy  społeczno – prawne. 
Obiecuję Państwu, że dołożę wszel-
kich starań aby na ziemię polkowicką 
wróciła sprawiedliwość i uczciwość.

Bazyl

To niewiarygodne ale bocian wcale 
nie jest taki kochany jak go przedsta-
wiają ludowe przysłowia. Zmieńmy 
więc stereotypowe myślenie o tym 
potworze wśród ptaków. Bocian to po 
prostu egoista jakich mało, nie dba o 
dzieci (w przeciwieństwie do Stasia) 
i nie wie, co to żałoba po utracie part-
nera lub partnerki, bo bardzo szybko 
znajduje sobie kolejną miłość ( nie-
które bociany pracę). Bocian wcale 
nie żywi się żabami i roślinkami, ale.. 
dżdżownicami i małymi zajączkami. 
Bocian , który uchodzi za wzór cnót , 
wcale nie jest taki porządny. Okazu-
je się , że boćki potrafią być bardzo 
drapieżne i wręcz brutalne. Bociany 
oprócz dżdżownic, pędraków a nawet 
małych myszek nie pogardzą również 
małymi ssakami. Zajadają się też ła-
sicami, gronostajami , kretami i ma-
lutkimi zajączkami. Bociany nie są 
opiekuńcze i wierne. Samiec pierw-
szy przylatuje i przygotowuje gniaz-
do, a kiedy jego dotychczasowa part-
nerka nie pojawia się, nie zamartwia 
się tym i szybko znajduje kolejną.
I jeszcze jeden mit: pojawienie się 
bociana w Polsce wcale nie oznacza 
rychłej wiosny. Ostatnio bociany sta-
ły się bardzo leniwe i niektóre wcale 
nie odlatują do ciepłych krajów, bo 
tutaj też znajdują zimą pożywienie 
(niektórzy nie wylatują przez 25 lat).

BOCIAN TO JEDNAK
 WSTRĘTNY PTAK.

(korzystano z materiałów gazety FAKT)
Bazyl

precZ Z bocianami

b o c i a n  w  s ą d z i e
c o ś  o  b o c i a n a c h

IRENA SANTOR
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Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, oddział w Polkowicach, przekazało mi dokumentację dotyczącą korespon-
dencji w sprawie losu bezdomnych zwierząt. Psy i koty polkowickie to prawdziwe wędrowniczki. Wędrują po odłowieniu z 
miejsca na miejsce niczym PdMP-owcy po gminnych etatach. Urząd miasta, w osobie Wiesława Wabika odpisuje chaotycz-
nie. Raz psy są w Trzebczu, raz w Uciechowie, raz w Dzierżoniowie, raz w Dąbrowie, raz w Legnicy, raz w Żarach…… 
lecz jak twierdzą członkowie Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami w piśmie z dnia 20.204.2012 roku cyt. „Towarzystwo 
Opieki nad Zwierzętami zwraca się do Pani Dyrektor Elżbiety Kaczorowskiej Dyrektora wydziału Eksploatacji i Utrzyma-
nia Urzędu Gmin w Polkowicach, o przekazanie nam na piśmie, gdzie zostały umieszczone psy, które trzymane były na 
wysypisku śmieci Trzebcz. Sprawdzaliśmy kilka schronisk dla zwierząt i żadne nie miało z naszą gminą umowy, która by 
zobowiązywała możliwość przyjęcia zwierząt z Polkowic i  żadne ze schronisk nie przyjęło od wielu lat bezdomnych psów 
z Polkowic. Pytanie nasuwa się samo. Wobec czego chcemy wiedzieć gdzie możemy odnaleźć psy ze schroniska Trzebcz, 
abyśmy mogli sprawdzić ich kondycję oraz warunki. Brak odpowiedzi potraktujemy jako nieprofesjonalne pozbycie się zwie-
rząt”. Dobitniej się nie da. Pani Krystyna Śniadecka, prezes stowarzyszenia, to osoba która po mimo trosk lat emerytalnych, 
nie ustępuje w walce o zwierzęta. W 2012 roku prowadziła akcję zbierania podpisów za wybudowaniem schroniska- bo 
wstydem jest, że tak bogatej gminy Polkowice nie stać na schronisko, ale za to stać na zatrudnianie kolegów z PdMP oraz 
budowania WC w parku za prawie ćwierć miliona zł. Zbiórka podpisów nie wzruszyła serc włodarzy tego miasta, a Pan 
Wiesław napisał, że koszt budowy schroniska to nie bagatela 2,5 mln zł. Panie Wiesławie, kładka imienia Najuczciwsze-
go Samorządowca Super Emila kosztowała bodajże 4,5 mln zł. Wiesiek na litość kota urzędowego PUK-a zlituj się… nie 
takie psy drogie jak je obsmarowywują. Wolna Prasa będzie weryfi kować postępowania Urzędu w w/w sprawie i postara 
się zweryfi kować obecny los zwierząt. Pani Krystynie i członkom Stowarzyszenia życzymy sił i wytrwałości oraz składa-
my podziękowania w imieniu mieszkańców za to, że trwacie i walczycie bo „ jedno uratowane życie to milion istnień”.

ZAPRASZAM WSZYSTKICH DO WSTĄPIENIA W SZREGI
 TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI.
PRZYDADZĄ SIĘ KAŻDE RĘCE  DO POMOCY. 

W ŻYCIU NAJCIEŻEJ JEST O ZAANGAŻOWANIE, 
BO TRZEBA SIĘ POŚWIĘCIĆ, 

A WYGODNIEJ JEST CZEKAĆ NA CUD…. LECZ NA CUDA TEŻ TRZEBA 
ZAPRACOWAĆ.

ZAANGAŻUJMY SIĘ WSZYSCY I POMÓŻMY ZWIERZĘTOM, 
ONE SĄ BEZBRONNE WOBEC LUDZKIEJ GŁUPOTY.
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„Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wielo-

ma trudnymi problemami społecznymi, go-
spodarczymi, także politycznymi. Trzeba je 

rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak naj-
bardziej podstawowym problemem pozostaje 
sprawa ładu moralnego. Ten ład jest funda-
mentem życia każdego człowieka i każdego 
społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj 

nade wszystko o ludzi sumienia! Być 
człowiekiem sumie-
nia, to znaczy przede wszystkim w każdej 

sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu 
w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trud-
ny i wymagający; to znaczy angażować się w 
dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a 
także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów 
św. Pawła: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło 
dobrem zwyciężaj!” (Rz 12,21). Być człowie-
kiem sumienia, to znaczy wymagać od siebie, 
podnosić się z własnych upadków, ciągle na 
nowo się nawracać. Być człowiekiem sumie-

nia, to znaczy angażować się 
w budowanie królestwa Bo-

żego: królestwa prawdy i ży-
cia, sprawiedliwości, miłości 
i pokoju, w naszych rodzinach, w społeczno-

ściach, w których żyjemy, i w całej Ojczyźnie; 

to znaczy także podejmować od-
ważnie odpowiedzialność 

za sprawy publiczne; trosz-
czyć się o dobro wspólne, 
nie zamykać oczu na biedy 
i potrzeby bliźnich, w duchu 

ewangelicznej solidarności: „Jeden drugiego 
brzemiona noście” (Ga 6,2).”

św. JAN PAWEŁ II
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„W imię Boga w Trójcy Świętej jedynego. Stani-
sław August z bożej łaski i woli narodu król Pol-
ski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazo-
wiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, 
podlaski, infl ancki, smoleński, siewierski i czer-
nihowski, wraz z stanami skonfederowanymi w 
liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi.
Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania 
i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie 
zawisł, długim doświadczeniem poznawszy za-
dawnione rządu naszego wady, a chcąc korzy-
stać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej 
dogorywającej chwili, która nas samym sobie 
wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy 
nakazów, ceniąc drożej nad ży-
cie, nad szczęśliwość osobi-
stą egzystencję polityczną, 
niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrz-
ną narodu, którego los w ręce nasze jest po-
wierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na 
wdzięczność współczesnych i przyszłych po-
koleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas 
namiętności sprawować mogą, dla dobra po-
wszechnego, dla ugruntowania wolności, dla 
ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic, z najwięk-
szą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwa-
lamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną 
deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem 
przepisanym wyraźną wolą swoją nie uznał 
potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu.
Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu te-
raźniejszego we wszystkim stosować się mają.”

Ustawa Rządowa (3 Maja 1791 r.)

W odczuciu wielu Sejm przyjmując Konstytucję 3 maja 
sprzeniewierzył się swojemu podstawowemu obowiązkowi, 
jakim była obrona wolności przed królewskimi usiłowania-
mi jej ograniczenia. Zwolennicy Konstytucji 3 maja uznawa-
li, że państwo i jego byt niepodległy są dobrem 
nadrzędnym, od którego zależy także istnienie wol-
ności obywateli. Dla zwolenników dawnego rządu republi-
kańskiego tzw. malkontentów nadrzędnym dobrem była 
wolność, której nie warto było poświęcać dla wzmocnienia 
państwa. Malkontenci podawali się za ofi ary spisku mo-
narchicznego, który odebrał szlachcie wolność. Anonimo-
wy autor Zastanowienia się nad Konstytucją polską pisał: 
Polsko już nie jesteś Polską, bo nie jesteś 
wolną. Zrównywano przy tym despotyzm rodzimy i obcy. 
Seweryn Rzewuski pisał do króla: kajdany nasze są zawsze 
kajdanami, a włożone ręką obcą lub domową równie ciężą. 

źródło : wikipedia

www.wolnepanstwo.pl



Blada Merry 

18 kwietnia 2014 o 16:06 

Co wy za głupoty wypisujecie!
Czy nie mamy szybkiego połączenia do Wrocławia?

Wiaduktu do Sobina?
Stref Wi-Fi oprócz ryneczku?
Wyremontowanego wiatraka?

Aquaparku z prawdziwego zderzenia?
Obiecywanego szpitala albo przychodni bez kolejek o 5 rano?

Ścieżek rowerowych – jednej na ul. Ociosowej?
Zieleni wymienianej dwa razy do roku zamiast naprawy i budowy dróg np. Dolne?

Mieszkań socjalnych zamiast deleżaków?
Starówki bez starówki a’la centrum bankowości?

Imprez masowych w czasie roku wyborczego?
Rad Osiedlowych dla swoich?

Straży Miejskiej zwanej mobilnym kolportażem prasy?
Paczkomatów z PCK bo do dwóch razy sztuka?

Worka bez dna w PCA?
Bogatego Górnika Polkowice sprowadzonego do biednego KSu Polkowice – o co kaman?
Studentów bijących się o indeksy w DWSPIT – bo tablet, bo smartfon, bo…może skuter?

Paczki na „zajączka” w OPS – nowa świecka tradycja?
Bo Strefa jakoś wolno pozyskuje nowych inwestorów? CCC-w ręczną grać dalej jakoś w Polkowicach chce?

Prace zieleni ruszyły bo ma być zielono, nawet jeśli trzeba będzie malować trawę olejną ole!

~Mariola 
20 kwietnia 2014 o 00:32 

Uzupełniam hasło: „Jaka Polska, taki radny, jaki radny, taka Polska”
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JAK SPEŁNIŁ OBIETNICE WYBORCZE 2010 
ZESPÓŁ „UCZCIWEGO” MIŚKA-eMIŚKA

UROCZA RODZINKA PdMP NA SWOIM
Vimes .19 kwietnia 2014 o 08:03 
A czy ktoś mówi ze mamy mało? Wszystko co jest w Polkowicach mamy 
dzięki wielkiemu budżetowi. Tylko właśnie ten budżet który pozwolił na tak 
duże inwestycje nie jest w żaden sposób zasługą radnych a jedynie podat-
ków. Radni tylko wydają naszą kasę a ja i coraz większa część społeczeń-
stwa mamy już dość polityki prowadzonej przez pdmp. Wiec nie przesadzaj-
my, dobrze wiemy jakie mamy szczęście mieszkać w tak bogatej gminie ale to 
nie znaczy że nie chcemy zmian na lepsze. Niech przyjdą nowi, młodzi ludzie 

ze świeżymi pomysłami a nie ten beton co jest u nas od lat.

Mati  19 kwietnia 2014 o 11:28 
No nie wiem czy to takie szczęście mieszkać w Polkowicach – żyjemy w bardzo zanie-
czyszczonym środowisku, normy metali ciężkich w powietrzu wielokrotnie przekro-
czone – na targu warzywa napromieniowane pyłkami z Żelaznego Mostu !!!! Ludzie, co 
za radość widzicie w tych betonach i popierdółkach….za tę kasę, to powinni każdego 
mieszkańca wysyłać na darmowe wakacje raz w roku by zregenerować zdrowie!!!!!!!!

No, ale Pan E nam powie – sorry, taki mamy klimat!!!

Wpisy na www.polkowicki.blog.pl
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KANDYDAT DO EUROPARLAMENTU 

Z POLKOWIC

Radny miejski z Polkowic, Wojciech Marciniak, jest jedynym przedstawicie-
lem naszego regionu, który znalazł się na liście kandydatów do Parlamentu 
Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Będzie startował z dziewiątego, 
przedostatniego, miejsca.

Wojciech Marciniak to prywatny przedsiębiorca, tłumacz przysięgły języka an-
gielskiego i były szef wydziału relacji inwestorskich w biurze zarządu KGHM.
Wojciech Marciniak to również jeden z nielicznych radnych , który nie wsty-
dzi się Wolnej Grupy Opozycyjnej Dolnego Śląska.
Wolna Prasa życzy Panu Marciniakowi sukcesu wyborczego w maju 2014.

 KISZCZAK – 8 500 zł emerytury
 JARUZELSKI – za chory aby stać przed sądem ale zdrowy do kobitek
 SB i UB – cy – żyją jak pączki w maśle (również wysokie emeryturki)
 KOMUNIŚCI – śmieją się Nam w twarz!!!

CZASA ROZLICZYĆ I PRZEGNAĆ STARYCH KOMUCHÓW 
I RESORTOWE DZIECI.

DLATEGO WYBIERZ „WOLNE PAŃSTWO”
WYBIERZ UCZCIWOŚĆ I WOLNY OD KORUPCJI KRAJ.

BAZYL – www.wolnepanstwo.pl
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EUROPARLAMENTU

NASZ KANDYDAT DO

BOGUSŁAW NOWAK z listy EuropA + TR  
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POWRÓT  STASZKA
Nie kto inny jak ON, Staszek Pępkowski, burmistrz Przemkowa, kolega Emila i Marka z

 Jedności, człowiek, który kupił za pieniądze Urzędu wykrywacz podsłuchów do biura, tym razem błyszczy Ja-
śniej. Otóż Stachu buduje w Przemkowie biogazownie,  bądźmy uczciwi- spalarnie śmieci a nie biogazownie, na 

własnej działce, którą kupił od gminy =) Jest przezajebiaszczy. Widać, że kolega Emie-go.
 Ja sądze, że tam już jest pomysł jak spalać śmieci z ZGZM w Przemkowie, czyli monopolizacja zysku na śmie-
ciach.... ale po moim trupie. Póki żyję nie dopuszczę by Staszka spalarnia utylizowała jakiekolwiek inne śmieci 

niż............. i nie chodzi o plastik. 

      W tym miesiącu     KARNEGO WACŁAWA otrzymuje...........
Gazeta PdMP i zdjęcie pracowników zatrudnianych przez Emila, Wieśka i 

Marka podpisujących „ DEKLARACJĘ = DEMOKRACJĘ.”
Demokratycznie wszyscy zostaliście niedemokratycznie zatrudnieni, 

a deklaracja = Porozumienie da Mi Pracę.
  


