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październiku 2021 r. zostało złożone przez Stowarzyszenie „Obrońcy Prawdy” doniesienie o możliwości
popełnienia przestępstwa przez Tomasza Kulczyńskiego,
Adama Toma i Roberta Stachów. Trwa śledztwo, które ma
wykazać prawdę zarzutów, które w doniesieniu stawiamy:
1. KORUPCJA – sprawa dotyczy nagrania Adama Toma,
gdzie jednoznacznie uświadamia nas bohater o machlojkach jakich dokonał w porozumieniu z burmistrzem
Chocianowa.
2. PRZEKROCZENIE UPRAWNIEŃ PRZEZ TOMASZA
KULCZYŃSKIEGO – sprawa dotyczy wykorzystania pracownika UG Chocianów w czasie jego pełnienia obowiązków służbowych w ratuszu, wykorzystanie samochodu
służbowego do transportu na POMORZE czyli do REMONTU apartamentu Tomasza Kulczyńskiego w Kołobrzegu.

A
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orupcja (łac. corruptio – zepsucie) – nadużycie stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści. Korupcja może w praktyce powstawać niezależnie od formy rządów.
Poziom korupcji może być bardzo różny, od drobnych przypadków wykorzystania wpływu lub faworyzowania w celu wyświadczenia lub oddania
przysługi, do kleptokracji (rządów złodziei), gdzie porzucone zostają nawet zewnętrzne pozory uczciwości.
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Z

korupcją można się spotkać zarówno w biurach polityków, jak i urzędników, w sektorze
państwowym, jak i prywatnym. Często związana
jest ona z handlem narkotykami, prostytucją, zarabianiem nielegalnych pieniędzy, ale się do nich
nie ogranicza. Żeby zrozumieć problem i znaleźć
skuteczne środki zaradcze konieczne jest w trakcie analizy rozdzielenie przestępczości i korupcji.

…już niebawem, zostanie złożone kolejne doniesienie o „popełnieniu” przestępstwa przez
pracowników UG Chocianów, którzy gotowi są fałszować dokumenty aby tylko ochronić swojego pryncypała. Zostanie również zaskarżona decyzja Prokuratury
z Lubina do Sądu. Powyższa sprawa wciąż jest w toku.
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Powyższe nie powinno nas dziwić, takie rzeczy dzieją się, bo to jedna wielka
rodzinka prawnicza (Pan Kulczyński posiada tytuł mgr Prawa).
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Dzisiaj, wszyscy myślący samodzielnie
ludzie, zdają sobie sprawę z faktu, że
z takimi „plecami”, Kryształowy Kłamca
może spać spokojnie, co udaje mu się
czynić nadal, bo ogłupiały lud, oddał
mu władzę w roku 2018. Aby dziś, jak
wampiry mogli sączyć krew tej ziemi,
czyli wyprowadzać kasę z publicznego
skarbca, doprowadzając nas do skrajnego zadłużenia. Pytam się: w imię czego
lub kogo?
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Bazyl vel Sławomir Tomczak
Rrdaktor Naczelny

„Bazylianka” to pismo satyryczno –
polityczno - społeczne. Powyższa informacja skierowana jest do polskich
sądów, które zachowują się tak, jakby
służyły wrogom Polski. Oczywiście,
czytelnicy mogą myśleć inaczej.
Nasza prasa nie popiera, nie sugeruje i nie wspomaga żadnej nielegalnej
działalności, nienawiści i przestępstwa. Kopiowanie i rozpowszechnianie z portalu www.wolnychocianow.pl i
gazety „Bazylianka”, jest wręcz wskazane, oczywiście z podaniem źródła
(link lub logotyp). Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam
oraz nie zamówionych artykułów.
Reklama u Nas, to jedynie koszt „co
łaska”, tyle aby w sumie uzbierać na
druk kolejnego numeru gazety.
Ogłoszenia społeczne i lokalne, służące dobru ogółu, umieszczane będą
w gazecie za free.
Gazeta wydawana jest (najczęściej)
w ilości 5 tysięcy egzemplarzy, ale zauważyć trzeba, że docelowy kolportaż wraz z wersją elektroniczną (pdf)
osiąga ok. 20 tysięcy czytelników.

„PRAWDA JEST TYM, CO DOSTAJEMY W SPADKU I JEST
NASZYM DZIEDZICTWEM,
KTÓRE ODDAMY NASTĘPNEMU POKOLENIU. MÓWIĆ
PRAWDĘ JEST NASZYM
OBOWIĄZKIEM I NASZYM
ZAPISEM DLA PRZYSZŁYCH
POKOLEŃ. JEST TOCZĘŚĆ
NASZEGO PRAWA.”
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Na co czekasz? Reklamuj się u Nas,
a osiągniesz swój CEL! Zapraszamy.

NAM TRUDNO WYJŚĆ PRZEZ
NASTĘPNE DŁUGIE LATA !
Chocianowianie (mam tu na myśli
prawdziwych polskich patriotów z ziemi
chocianowskiej), mogą wybaczyć młodzieńczy wiek burmistrza, ale nigdy nie
wybaczą zdrady ojczyzny, nie wybaczą
„okradania” portfelów mieszkających tu
ludzi. Nie wybaczą również, gdy ktoś
dla swoich interesów podważa wolę
ludu - udając przy tym autorytet czy sumienie tej ziemi.
I właśnie za to nasz prawnik z Lubina
i jego przybudówka w postaci służalczej, a może nawet nie myślącej samodzielnie rady Gminy Chocianów: Artur
Wandycz, Paweł Baran, Janusz Ślipko,
Marcin Ślipko, Piotr Wandycz, Andrzej
Kuśmierczyk, Henryk Osoliński, Jerzy
Bałecki, Janusz Zielony, powinni jak
najszybciej odpowiedzieć przed „wymiarem sprawiedliwości”, za to co wraz
z Kryształowym wyprawiają w tej gminie.
Naród Polski, a w pierwszej kolejności
społeczeństwo Chocianowa, osądzi
niebawem ich wszystkich. Odpowiedzą
za to wszystko indywidualnie. Za „ruinę” w którą wprowadzili Gminę Chocianów; będąc przy władzy od końca roku
2018 i pozwalając na tak daleko idącą
patologię na ziemi Chocianowskiej.
NAPRAWDE Z TAKIEGO GÓWNA, BĘDZIE NAM TRUDNO WYJŚĆ
PRZEZ NASTĘPNE DŁUGIE LATA…
„Każdy prowokator czy szaleniec samorządowy, który odważy się podnieść
rękę przeciw władzy ludzi, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludzi odrąbie… (…) W interesie dalszej
demokratyzacji naszego życia, w interesie naszej ojczyzny” – grzmiał mniej
więcej, w roku 1956 Cyrankiewicz a potem Władek Gomułka, niegdyś ideowy
pracodawca Franciszka Skibickiego,
zapowiadał: „Władzy raz zdobytej, nie
oddamy nigdy”
Powyższe można uznać za kpinę dziejową. Ale STOP!

Niestety, „sekta” ta lub jak kto woli „nadzwyczajna kasta”, działa podobnie w całej Polsce, a Jarosław Kaczyński nadal
nie ma odwagi, aby zlustrować to PO –
komunistyczne towarzystwo, aby uczynić z polskich sądów miejsce sprawiedliwe i służące obywatelowi Polski.

Dziś w Chocianowie, takim głośnym rykiem propagandy, przemawia nowa „rodzinka polityczna”, przybyła tutaj na tak
zwaną „banicję” z Lubina i innych pobliskich miejscowości.

Prawdziwi Polacy zasłużyli wreszcie,
aby ojczyzna, ich ojczyzna, wróciła do
Nich, do Polaków – a nie aby dzierżyli
ją w swoich brudnych łapskach zdrajcy
naszego narodu.

Naprawdę, wystarczy obejrzeć sesję
rady Gminy Chocianów i posłuchać jak
ci „ludzie”, niweczą trud ludzi pracy, którzy łożą na to niezdrowe władztwo, swoje ciężko zarobione pieniądze.

Od niemal 10 lat kontroluje i opisuję patologie samorządowe ziemi miedzianej,
w tym sądów, prokuratur…, i powiem
wam, że to ciężki do obrobienia kawałek
„pola”, bo za swoją patriotyczną postawę
wobec mojej ukochanej ojczyzny i Boga,
zostałem opluty, zmieszany medialnie z
błotem i sądzony „za Bóg wie co”.

I o tym właśnie chciałem dziś Państwu
napisać. Bo to ważne, nie tylko dla naszego małego miasteczka, ale przede
wszystkim dla całej naszej ojczyzny.
Trzeba wiedzieć, że ta cała „trefna” działalność PO-okrągłostołowców już po
1989 roku i przed, bez prawniczej pomocy – nie byłaby możliwa. Kulczyński,
o tym wspominał komuś w kuluarach:

Warto też zauważyć, że od samego początku działalności tego Kryształowego
wyznawcy ideologii „Bezpartyjnych Samorządowców”, towarzyszą mu koledzy
z Lubina, różni znajomi i wataha radców
prawnych, nawet z Wrocławia.

„W sądach i prokuraturach w Lubinie,
jestem nietykalny.”

Zresztą, sam ten „dzieciak” z Lubina, nie
byłby w stanie wiele zdziałać, bo i wykształcenie ma ino prawnicze, a tym samym i jego intelekt nie powala na kolana, i pewnie dlatego czasami wydaje mi
się, że i tak górą są ci, co mu ulegają, niż
on sam, wychowany do „ograbiania” nas
z marzeń o pięknej gminie czy uczciwym
życiu politycznym na chocianowskiej
ziemi.

A policja z naszego regionu za 100 tysięcy, które dostała z UG Chocianów na
projekt remontu komisariatu w Chocianowie, przymyka swoje ślepia na patologię i bezczelne łamanie polskiego
prawa.
Wiele już spraw zostało skierowane do
prokuratury, a wiele jeszcze będzie takich spraw kierowanych, aby funkcjonariusze publiczni, zatrudnieni właśnie do
ścigania przestępców, zajęli się wreszcie tym co do nich należy. I oby tylko
nasz organ ścigania, nie „zamiótł” tego
pod dywan, jak często praktykował to w
minionych latach. I jak widać, czyni to
nadal ( odmowa wszczęcia śledztwa w
sprawie korupcji).

Tak już jest, że „bandziorów” w tym kraju
jest znacznie więcej i doskonale o tym
już wiemy, dlatego warto już dziś zastanowić się nad naszą przyszłością i zadbać by te ścierwa, które sprzedają nas
zachodnim korporacjom, postawić pod
murem prawdy – aby Polska znów stała
się Polska.

C H O C I A N Ó W

KOŃ BY SIĘ UŚMIAŁ...
Specjalista od „biznesu”
Tomasz Kulczyński, zapłacił za swój dyplom w krakowskiej uczelni z budżetu
Naszej Gminy aż 5 000 zł.
Taki sam dyplom uzyskał
również Wan i Gruszka
(Gruszka, która niebawem
wpadnie do fartuszka śledczego…), kolejne 10 000 zł.

Jak wiemy, nadal po-okrągłostołowcy są
w Polsce u władzy i okradają ten piękny
kraj jak popadnie. Te typy nie zwracają w
ogóle uwagi na los Polski i Polaków, bo
Polska dla nich, to tylko dobrze wyposażone w niewolników koryto, z którego
się jedynie czerpie i żre na potęgę.

W taki właśnie sposób, wyprowadza się pieniądze z
UG Chocianów.
Ludzie! Za chwilę wejdzie
do Chocianowa komisarz
i co wtedy zrobimy? Kto
za bankructwo Naszej
Gminy odpowie? NIKT!!!
Kryształowy kłamca, lanser
za publiczną kasę, spierdoli
do Lubina, pod skrzydła
swojego pana prezydenta
i będzie miał wszystko w
dupie.
Dlaczego na to wszystko
pozwalają Radni Gminy
Chocianów?
Bazyl2021

Już czas stanąć do walki. Jeżeli tego nie
zrobimy dziś – jutra (Polski) już nie będzie.

* Chirurgia
* Protetyka

PAMADENT

Bazyl 2021

Gabinet Stomatologiczny

lek. stom. Paweł Kulesza
78 819 59 20
509 50 66 77

* Stomatologia zachowawcza
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TRUDNO DOTRZEĆ DO LUDZI

LUDU OBUDŹ SIĘ…
ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO!!!

Trudno dotrzeć do ludzi, którzy nie wiedzą co naprawdę
dzieje się w świecie, który ich
otacza. Co nam grozi i do czego to wszystko zmierza? Świat
stoi na krawędzi ogromnej
transformacji. Będą działy się
straszne rzeczy. Nastanie niewyobrażalny głód. Wszczęte
zostaną wojny domowe i zapanuje chaos na skalę światową. Przyjdzie ucisk gorszy
od komunizmu i faszyzmu. A
wszystko dlatego, że narody
śpią. Ludzie wierzą w to, co
usłyszą w telewizji. I nawet jeśli coś się zdarzy, niczego nie
zobaczą. Lepiej zamknąć oczy.
Zachowują się jak niewolnicy
omamieni konsumpcją. Można
im zabrać wszystkie prawa, na
chwilę otworzyć galerię handlową i skaczą z radości. Podobnie jak małpy, którym wrzucisz kawałek banana.

Wszystko co się dzieje przy granicy z Białorusią ma ścisły
związek z przeprowadzaniem ataku na IRAN. Ameryka nie
wie, jak zachowa się Rosja i Chiny, dlatego całe to zamieszanie z uchodźcami przy Polskiej granicy. Uchodźcy są wykorzystywani jako pretekst nie dla Rosji, tylko dla NATO, aby mogli
ustawić swoje wojska, przy granicy z Rosją na wypadek ataków na IRAN.

Teorie spiskowe przestają już
nimi być. Kurtyna opada. Zaczął się szczepionkowy apartheid. Jak niewiele trzeba było,
aby powrócić do segregacji ludzi. Trochę propagandy, trochę
strachu i wyzwalają się najgorsze instynkty. A narody świata
ukryte za szmatą na twarzy nie
przyjmują faktów, nie myślą.
Facebook, YouTube i główne
media, cenzurują wszystko.
Bardziej niż miało to miejsce
za czasów Stalina. Lekarze
na usługach koncernów farmaceutycznych poświadczają
nieprawdę. Sanepid i Policja
łamią prawo. CDB* potwierdza,
że COVID-19 nigdy nie został
w całości wyizolowany – więc
go nie ma! WHO potwierdza,
że testy PCR są fałszywie do-

datnie. Jednak cyrk trwa dalej.
Niemcy, Francja, UK, USA, Australia – zamordyzm.
W Polsce tzw. „szpitale tymczasowe” czekają w gotowości
na zamykanie w nich ludzi. Tylko nieliczni prowadzą walkę o
prawdę.
Co musi się stać, aby ludzie
dostrzegli co się dzieje?!
Zamykanie granic, utrudnianie
podróżowania, zakaz kontaktów międzyludzkich, niszczenie
firm prywatnych i wprowadzanie przepisów zmuszających
do udziału w eksperymencie
medycznym, jakim jest „szczepienie na COVID-19”, łamanie:
praw człowieka, praw podstawowych i Konstytucji.
Wszystko według planu, zgodnie ze światowymi agendami
(opisywanymi i powszechnie
dostępnymi). Trzeba tylko otworzyć się na wiedzę. Oby nie było
za późno, bo nie będzie już powrotu do świata jaki znaliśmy
sprzed COVID-19.
Niestety…

*CDB -Agencja rządu stanów zjednoczonych,
wchodząca w skład Departamentu Zdrowia i
Opieki Społecznej.

Wszystko zacznie się dziać w ciemnościach, dlatego nastąpi
wyłączenie prądu w krajach Unii na długi czas.
Gospodarka jest celowo zahamowana, ponieważ zbliża się
konﬂikt.
A Was Drodzy Państwo, zostawię z pytaniem, kto tak naprawdę
dowozi emigrantów w miejsce granicy, bo nie jest to ani Rosja,
ani Białoruś. Jest to „TE” państwo, które chce mieć pretekst do
wprowadzenia zachodnich wojsk pod granicę wschodnią. A to
kim jest ten kraj, zostawiam już Waszej wyobraźni.

Róbcie zapasy, bo czasu już mało.
Imigranci są dostarczani z Turcji i są nieświadomi tego, że są
wykorzystywani do konﬂiktu. Rosja nie ma interesu wysyłać
migrantów tylko NATO. Dzięki temu, wojska zachodu mogą
zbliżyć się w Naszym kraju bliżej granicy wschodniej. A to co
Wam mówią w telewizji jest odwrotnością tego co jest naprawdę.
Cały ten cyrk z covidem to jedno wielkie tajne przeszkolenie ludności na wypadek sytuacji kryzysowych. Przeszliście
nieświadomie szkolenie wojskowe. Na rozkaz siedzieliście w
domu i robiliście zakupy w wyznaczonych godzinach a do lekarza mogli się dostać tylko poważnie chorzy. Tak jak dzieje
się to na wojnie.
Miejcie w zapasie wodę i jedzenie i leki dla siebie, swoich bliskich, bo czas który nadejdzie, będzie bardzo trudny dla całego świata.

Mr True

Franciszek Skibicki i jego emerytura

Franciszek Skibicki, człowiek,
który niemal całe swoje życie
pracował na państwowych, politycznych posadach. Wieloletni
burmistrz Gminy Chocianów,
którego „rządy” należy uznać
za „skrajnie negatywne”, czego
efekty, nasze młode pokolenie
chocianowian, może obserwować dzisiaj w postaci choćby
osoby Tomasza z Lubina i jego
patologicznych rządów.

Bazyl2021
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10 500 zł.

B O G A C Z Ż Y J E Z P R O PA G A N D Y

Dziś Franciszek, zgarnia co
miesiąc z ZUS-u ok. 10 500 zł.
emerytury. A ja Was się pytam,
a pytam się, przede wszystkim
tych ludzi, którzy całe swoje
uczciwe, zawodowe życie ciężko pracowali w fabrykach i wielu innych zawodach, a teraz co
miesiąc dostają 7 razy mniejszą
emeryturę (ok. 1 400 zł.), niż ten
„komunista” i beneficjent układu
z Magdalenki.
Gdzie tu sprawiedliwość? Za co
wynagradzamy takich ludzi, taką
emeryturą? Za co?
Bazyl2021

„Bo gościu, który bierze co miesiąc z ZUS-u 10
500 zł. emerytury, boi się zubożałych (dzięki komunizmowi, transformacji ustrojowej i PO, której
Franek przez wiele lat dzielnie służył i „zarabiał”)
mieszkańców Chocianowa”.
- Mieszkanka Chocianowa

KASPER NOWAK

Ulubiony
propagandzista Chocianowa, za swoje usługi (zresztą zupełnie
zbędne), wciąga z budżetu Chocianowa co miesiąc
14 000 zł., a rocznie to już
ogromne obciążenie dla
naszego budżetu Gminy
Chocianów: 168 000 zł.

Znam Kaspra już wiele lat,
naprawdę długo, ale nie
spodziewałem się, że jest
aż takim spryciarzem…

Niestety to są fakty, bo w
Bibliotece Miejskiej gościu
kosi 5 500 zł a z RCK aż 8
500 zł. miesięcznie.

bazylianka
Adres redakcji:
59 - 140 Chocianów, ul. Wesoła;
e-mail: l.sote@wp.pl
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Sławomir Ciachowski
(mieszkaniec Chocianowa)

REFLEKSJA NAD
CHOCIANOWSKĄ WŁADZĄ...
Co Pan myśli o obecnej sytuacji ekonomiczno-politycznej naszej gminy i o rządach obecnej władzy?
Jako mieszkaniec tej gminy, odpowiem Panu na to pytanie z wielką ochotą,
ale i dużymi obawami o przyszłość Chocianowa. Sytuacja w naszej gminie jest
tragiczna, naprawdę nie do pozazdroszczenia. Po przejęciu władzy w 2018
roku, Pan Kulczyński i jego koalicja, radni, na czele z Panem Januszem Ślipko
i Henrykiem Osolińskim, zaczęli drenowanie budżetu Gminy Chocianów. Na
przykład wspomniany Osoliński potrafi się rozpychać i oszukiwać wyborców.
I tu chciałbym zadać Heniowi pytanie: Czy wywiązałeś się ze swoich obietnic
wyborczych?
Heniu Osoliński zawsze dbał tylko o swoje indywidualne interesy. Teraz Heniu
chodzi po mieście i opowiada bzdury. Rozpowiada wszem i wobec, że jest
pomysłodawcą „Targowiska”. Ale prawda jest taka, że Heniu nie był jeszcze
radnym (teraz jest bezradny) a ten pomysł już funkcjonował w wielu głowach.
Remont, rozpoczął się zanim Heniu został radnym. Nasuwa się pytanie: skąd
przypisywanie jemu sukcesów?
Wracając do meritum Pana pytania, nasza gmina jest w bardzo trudnej sytuacji. Od lat systematycznie jest zadłużana i nadal brane są kredyty na nasze
konto. Jak widać już coraz wyraźniej, Pan Kulczyński potrafi tylko obiecywać;
bo czy to prawda, że obligacje finansowe były przeznaczone pod zastaw kolejnej spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i innych zobowiązań? Co tak
naprawdę Pan Tomasz zrobił dla seniorów – nic! Przepraszam, zrobił burmistrz
potańcówkę dla starszych wiekowo mieszkańców naszej gminy w RCK, bo
chyba bardzo lubi fotografować się z ludźmi. Co zrobił burmistrz dla chocianowskiej młodzieży – nic! Tomasz Kulczyński unika młodzieży, a już tak na
poważnie, dla całej społeczności naszej gminy – zrobił nic!
Burmistrz pokazuje się tylko tam, gdzie jest mu wygodnie, bo lubi np. rozdawać
kobietom kwiaty i być ciągle w obiektywie, bo lans to chyba jego ulubione zajęcie na fotelu burmistrza. Niemal każde wydarzenie w naszej gminie jest pod
patronatem Tomasza Kulczyńskiego. Nie wiem, czy burmistrzowi jest wstyd z
tego powodu, ale zapewniam, ludzie śmieją się z tego i odpowiednio komentują.
Ludzie, których spotykam, pytają się, dlaczego nie było burmistrza na tak doniosłej uroczystości, gdy mieszkańcy Chocianowa witali obraz św. Józefa, patrona naszego kościoła i rodziny katolickiej. Na pewno nie zapomną tego Panu
ludzie przy następnych wyborach samorządowych. Mało tego, kiedy odwiedza
nasze miasto Pani marszałek sejmu RP Elżbieta Witek, to Pan burmistrz ukrywa ten fakt przed mieszkańcami, a swoim urzędnikom i ich rodzinom, każe
być na tym spotkaniu. Pytam się: Co Pan chciał ukryć przed Panią Marszałek
Witek? A może, tak po prostu, Pan burmistrz bał się niewygodnych pytań w
kierunku działalności jaką uprawia w naszej gminie.
Nasze młode pokolenie, chocianowska młodzież, to wspaniali ludzie, o których
powinno się odpowiednio zadbać. A jak wszyscy już wiedzą, po pojawieniu się
w internecie nagrania, którego głównym bohaterem był Adam Toma i burmistrz
Chocianowa, mam mieszane uczucia co do tego, czy nasza młodzież idzie w
dobrym kierunku. Padają tam mocne stwierdzenia o sprzedaży komitetu wyborczego za korzyści materialne, które miał otrzymać Adam Toma. Dlatego
dziś pytam się, dlaczego nie ma jeszcze stanowiska Pana burmistrza w tej
sprawie? Czemu milczy Pan Kulczyński?

Pomniki! Ja naprawdę nie mam nic przeciwko pomnikom, ale nasza gmina
jest naprawdę biedna i dostatecznie „okradziona” a burmistrz za zgodą Rady
Gminy, stawia nam pomniki. Czy naprawdę wieś Brunów, potrzebuje pomnik

Napoleona za kilkadziesiąt tysięcy złotych? Czy nie ważniejsze jest zabezpieczenie dzieciom drogi, którą
udają się do przedszkola miejskiego? Przecież tam nasze dzieciaczki przewracają się. Rodzice prosili Pana
Kulczyńskiego, aby pomógł im w tym temacie, ale on uparcie twierdzi, że nie ma pieniędzy. To chyba jakaś
kpina! Bo dla Adama Tomy pieniądze się znalazły w budżecie Gminy Chocianów – ot, paradoks. Kogo Pan
burmistrz oszukuje? Kogo oszukuje Adam Toma, że nie zna się bliżej z burmistrzem? Dziwne, bo powstał
właśnie film dokumentalny: „Dwaj przyjaciele na skuterze”. W roli głównej występuje Adam Toma i Tomasz
Kulczyński. Reżyserem jest Henryk Osoliński
i Janusz Ślipko. Oczywiście jest to żart, ale niosący w sobie prawdę, którą ludzie z naszego miasta dobrze
już znają.
Zapewne zna Pan dobrze historię „władzy” w Chocianowie. Jak „dziś” ma się do „wczoraj”?
Panie redaktorze, przeżyłem dwóch burmistrzów i… Jak wiecie ten trzeci – Kulczyński, przyjechał tutaj
z Lubina na białym koniu. Oczywiście przy ogromnej pomocy Pana Skibickiego i wsparciu finansowym
Lubina. Zastanawiam się tylko, czy Pan Skibicki miał pełną świadomość tego, kogo sprowadza do Gminy
Chocianów. Myślę, że byłemu burmistrzowi mieszkańcy Chocianowa, nigdy tego nie wybaczą a przy następnych wyborach samorządowych odpowiednio rozliczą. Wszyscy wiedzą, że dostał Skibicki polecenie
od prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego, aby promować Tomasza Kulczyńskiego na fotel burmistrza
Chocianowa. Ja wiem, że prawdopodobnie Skibicki nie miał wyboru w tamtym okresie, bo jak mówią: „długi
trzeba spłacać”. Nie na darmo, przez okres czterech lat (2010-2014), zaraz, gdy Franciszek Skibicki stracił
władze w Chocianowie, dostał pracę „doradcy” Raczyńskiego w Lubinie. Niemniej, wierzę jednak, że Pan
Franciszek, tak jak ja i większość mieszkańców gminy, nie chce tego zła. To zło, panoszy się po naszej chocianowskiej ziemi już niemal 3 lata.
Na co dzień spotykam się z mieszkańcami i rozmawiam z nimi, a oni są już rozczarowani obecną władzą.
Wprost mówią, że Skibicki z Kulczyńskim oszukali ich. Naprawdę cieszę się, że Kulczyński nie dotrzymał
swojego słowa i w sposób perfidny wyrolował Pana Franciszka, zwalniając „jego” ludzi z UG Chocianów. Tak
było, jedni uciekali wtedy na chorobowe a drudzy szli prosto na bruk. Dziś już wiem, dlaczego tak się stało.
Przecież Pan Tomasz musiał zatrudnić aż 60% swoich znajomych na publicznych wakatach.
Zastanawiam się teraz, czy choć trochę jest Skibickiemu przykro, a może po prostu, jest mu już wszystko
jedno…
Co Pan chciałyby przekazać mieszkańcom Gminy Chocianów?
Panie redaktorze, co ja mogę? Mogę tylko prosić mieszkańców Chocianowa, którym ważne jest dobro naszej gminy, by przyłączyli się do tych, którym zależy, aby przegonić to zło z naszego Chocianowa. A już
tak na koniec, proponuję Panu Kulczyńskiemu, żeby przeczytał książkę Pani Alicji Lenczewskiej pt. „Słowa
Pouczenia (spowiedź)”. Ja jestem właśnie w trakcie czytania i polecam. Powinien Pan Tomasz wiedzieć, że
każdy z nas, dostał od Boga dwa rodzaje łask. Jedna z nich to łaska służby, a druga? Dowie się Pan Kulczyński jak zacznie czytać książkę Pani Alicji. Tam na pewno znajdzie odpowiedzi.
Z poważaniem i szacunkiem, pozdrawiam chocianowską młodzież, ludzi bezdomnych, emerytów, rencistów
i wszystkich tych, którym dobro naszej małej ojczyzny, leży na sercu.
@Bazyl2021

l.sote@wp.pl
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O B I E T N I C E K RYS Z TA Ł O W E G O
KŁAMCY Z LUBINA
1. „Oświadczam, że nie wybuduję żadnej spalarni śmieci”
To prawda, burmistrz Kulczyński nie wybuduje nam spalarni śmieci, ale za to, za Medicus Kwaśniewskiego, prywatna firma tego kardiologa z Lubina, wybudował z publicznej kasy przychodnię lekarską w Trzebnicach. Udało mu się również, za dużą kasę, zrekultywować stare wysypisko śmieci, gdzie wywożone były odpady Bóg wie skąd, do czego zresztą kontrola z „ochrony
środowiska” nie miała żadnych obiekcji.
2. „Oświadczam, że nie przynależę do żadnej partii politycznej i nigdy nie przynależałem”
Ale my wiemy, że Tomasz przynależy do ścisłego grona „Bezpartyjnych Samorządowców”
(przynajmniej sympatyzuje z nimi) i Roberta Raczyńskiego. Jego żoneczka również służy władzy Barona z Lubina, gdyż dostała się z jego ugrupowania do rady Miasta Lubin i podnosi
swoją niby „prywatną” łapkę, tak jak zasugeruje Baron z Lubina. Normalnie, to typowa rodzina
polityczna, łasa na lekką kasę z publicznych pieniędzy.
3. „Oświadczam, że nie mam zamiaru likwidować żadnej ze szkół w mieście i Gminie Chocianów”
Ale już uszczuplenie budżetu stołówki szkolnej to gościowi przyszło lekko. Tak samo zresztą jak
próba „likwidacji” szkół w Parchowie i Szklarach Dolnych. A brak reakcji na to co wyczynia Pani
dr Kyc w szkole, jest chyba już tzw. obojętnością, bo Kryształowy już wie, że najdalej za dwa
lata, będzie musiał się ze wszystkiego tłumaczyć… i daj Boże, ponieść konsekwencje prawne.
4. „Oświadczam, że moją intencją nie jest oderwanie Gminy Chocianów od Powiatu Polkowickiego”
Może to jest jakaś prawda, ale wszystkie symptomy finansowe (np. wzbogacanie lubińskich firm
(np., Black Hors, Creativ Media), wskazują na to, aby zadłużać naszą Gminę do tego stopnia,
aby uległa likwidacji, co automatycznie spowoduje likwidację powiatu polkowickiego, a wtedy
Lubin nas spokojnie pochłonie
5. „Oświadczam, że podatki nie wzrosną po wprowadzenie „Darmowej Komunikacji”
Podatki zostały jednak podniesione a Państwo radni z klubu Kulczyńskiego, zamiast bronić
interesów wyborców, bronią interesów burmistrza Kulczyńskiego i jego kolegów. Niestety, ta
niby „darmowa komunikacja” kosztuje nas prawie milion roczne na rzecz Lubina. Ale nasi radni
dostaną na dniach (o czym piszemy w tym numerze Bazylianki) ogromne podwyżki swoich diet,
to co się mają trudzić dla swoich wyborców, przecież dla nich wystarczy…
6. „Oświadczam, że nie mam zamiaru zwalniać ludzi z UG Chocianów i jednostek podległych
urzędowi”
To jest oczywiście żart ze strony Pana burmistrza, ponieważ od początku kadencji z placówek
podległych Panu Tomaszowi, zostało zwolnionych sporo osób, które uczciwie i sumiennie, przez
wiele lat, pracowały na rzecz Chocianowa. A my im potem z własnych kieszeni (bo przecież nie
rada i nie Tomaszek) musieliśmy wypłacić wielkie odszkodowania. I chyba tylko dlatego, że ktoś
musiał zrobić MIEJSCE obcym z Lubina, Przemkowa, Głogowa, i bóg wie, jakiego jeszcze miejsca na świecie. Tak, w zamian NASZYCH, zastąpił ich ludźmi z Lubina i innych miejscowości z
Dolnego Śląska. Stworzył burmistrz również kilka nowych miejsc pracy na które zostały przyjęte
osoby „bliskie” sercu Kryształowego Kłamcy.

Oto oni:

- Piotr Gruszka (Głogów) – Naczelnik wydziału
organizacji i kadr, bierze czynny udział w „zacieraniu śladów patologii” Tomasza.

- Kami Lis (Krzeczyn) – Pełniący obowiązki
dyrektora RCK, potem dyrektor szkoły podstawowej w Parchowie, a obecnie dyrektor szkoły
podstawowej w Trzebnicach. Człowiek o wielu
twarzach, zrobi wszystko, aby mieć stałe miejsce w gronie PATOLOGÓW lubińskich.
- Andrzej Lis (Lubin) – Prywatnie ojciec Kamila Lisa, konserwator w szkole podstawowej w
Parchowie. Jak syn może zarabiać to i tatko
na tym skorzysta.
- Marek Dłubała (Lubin) – Były pełniący obowiązki dyrektora w RCK, i jedyny który uczciwie i na czas odpisywał na Informację Publiczną, za co prawdopodobnie, podziękowali mu
i wrócił do Lubina.
- Natalia Wan (Lubin) – Administracja.
- Krystian Wan (Lubin) – Informatyk, Spec od
propagandy Kulczyńskiego, rzecznik prasowy
UG Chocianów, człowiek o moralności JOKERA, który powinien już odpowiadać przed wymiarem np. sprawiedliwości społecznej. Warto
dodać, że ten młody chłopak, już, dzięki pracy
na publicznych wakatach – stawia sobie dom.
- Robert Stachów (Chocianów) – Kierowca –
konserwator w UG Chocianów, który jak sam
opowiadał po całym mieście (jest wielu świadków, w tym kiedyś wysoko postawionych), w
ramach swojej pracy w UG, remontował apartament Kryształowego w Kołobrzegu. Sprawa
ta, trafiła do prokuratury, ale została tylko pobieżnie zbadana. Ale gdy tylko zmieni się władza w 2023r. i tak Pan Stachów odpowie za
swoje kłamstwa i branie udziału w okradaniu
majątku społeczeństwa Chocianowa. Pamiętajcie o tym czytelnicy.
- Krzysztof Kochowicz (Lubin) – Prywatnie
brat Agaty Wesołowskiej, skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za obrażanie radnej
Anny Pichały. Operator kamery i „człowiek od

wszystkiego”. Obecnie, prawdopodobnie już
nie pracuje w UG, ale za to jego żona prawdopodobnie ma „LEWĄ” fuchę w RCK. Sprawdzamy i niebawem przekażemy sprawę odpowiednim służbom.
- Marcin Białkowski (Lubin) – Chwilowy prezes
PWK, teraz chyba stacjonuje już w Polkowicach.
- Marta Bużyńska (Lubin) – Prezes PWK, już
zwolniona. Dodać trzeba, że to bliska partnerka pana Marcina Białkowskiego.
- Marcin Falkiewicz (Chocianów) – Obecny
prezes PWK, człowiek Kulczyńskiego z czasów kampanii wyborczej z 2018r. Mówią, że
tak naprawdę, zarządza PWK pan Najdek,
gdyż TEN MARCIN akurat zna się jedynie na
uśmiechach Tomaszka i kasie którą można zarobić – ot tak…, na luzie , bo się zna Tomasza i
jest się sympatykiem lubińskiego systemu.
- Dajana Sarabin (Lubin) – Administracja.
- Magda Barchan (Lubin) – Administracja.
- Ewa Kałuzińska (Lubin) -Naczelnik wydziału
rozwoju i utrzymania. Przeniosła się chwilowo
do Zagrodna, ale chyba i tam nie zagrzeje
miejsca. Powinna niebawem być przesłuchiwana, tak jak i Gruszka w sprawie „grzebania”
przy Kartach Pojazdu i delegacjach.
- Tadeusz Kehle (Chocianów) – Naczelnik
wydziału rozwoju i utrzymania, prywatnie brat
Elżbiety Kowalczuk, człowiek, który zarabia w
UG „majątek”, ale czy na pewno dostaje na
konto wszystko to co mu się z umowy należy?
Wątpię, bo w systemie lubińskim bardzo modne są białe koperty bez podatku.
- Adam Michalik (Lubin) – Krótko pracował w
administracji, więc w chwili przestoju rozwijania swoich talentów, dorobił sobie na biednym
Chocianowie.
- Sylwia Kondysz (Szklary Górne) – Kamerzystka i dyrektor biblioteki miejskiej w Chocia-
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nowie. Prawdopodobnie już nie pracuje, a szkoda. Bo cyklicznie wykorzystywany do upodlania opozycji w sąnie wierzę, aby obecna „PIEROGARKA” znała się na dach. Przewodniczący rady nadzorczej w PWK. Obecczyś więcej niż gotowanie.
nie już nie działa w Chocianowie i całe szczęście. Choć
jak mówią na świecie: pewne zbrodnie nigdy się nie
- Krzysztof Bagiński – (Lubin) – Informatyk – bez ko- przedawniają.
mentarza. Paweł Szlendak, był jednak sprawniejszy i
uczciwszy w tych tematach.
- Tomasz Wieczorek (Lubin) – Radca prawny PWK.
- Patrycja Jugo (Ścinawa) – Sekretarz Gminy Chocianów, kobieta, która przybyła tutaj tylko i wyłącznie w celach zarobkowych. 171 tysięcy rocznie, przy 160 tysiącach rocznie Kulczyńskiego, musi coś znaczyć.
I znaczy! Pani Patrycja wie dużo, ale POLICJI akurat
tego nie powie (może za dwa lata?)
- Maciej Wiśniewski (Lubin) – Krótko stażysta.

- Adam Dworczyk (Lubin) – Radca prawny w PWK, ale
także w RCK i OPS, chłopiec od zarabiania.
- Marta Czupisz (Lubin) – Radca prawny w szkole podstawowej w Trzebnicy.
- Katarzyna Szmaglińska (Lubin) – Radca prawny.

- Agata Wesołowska (Chocianów) – Pomoc administracji. Teraz UG Chocianów zafundował jej studia na
uczelni w Polkowicach (niezły typek), obecnie już dr
- Łukasz Wierdak (?) – Świadczy usługi konserwatorskie w Bibliotece Miejskiej. Prawdopodobnie również brała
w szkole podstawowej w Chocianowie.
czynny udział w tuszowaniu „Afery Kołobrzeskiej”.
- Ewa Buras (Ścinawa) - Rada nadzorcza PWK.

- Katarzyna Ślipko (Chocianów) – Prywatnie żona radnego Marcina Ślipko, pracuje w chocianowskiej biblio- Adam Kończak (Polkowice) – Naczelnik. Starszy czło- tece (na mieście mówią, że bierze tysiąc co miesiąc jak
Adam Toma i nie świadczy pracy), jaka jest prawda,
wiek, który jak mówią swoje robi i…
niech nam powie tato Marcina, albo jakiś uczciwy pro- Tomasz Kulesza (Lubin) – Radca prawny PWK, trzeci kurator.
główny specjalista w UG Chocianów, człowiek po rodzinie prawniczej. Niesamowicie ciekawa postać. Niestety, - Adam Toma (Chocianów) – Wiadomo, łeb jakich mało.
jego umiejętności, które „być może zdobył” na uczel- Roznosił gazety Kryształowego „Głos Regionu” i dostał
niach prawniczych na pewno nie świadczą o jego uczci- fuchę w RCK bez świadczenia pracy (1000zł), sprzedał
wości i praworządności, ponieważ jego praca zazwyczaj swój Komitet Wyborczy ludziom Kryształowego Kłampolega na oskarżaniu opozycji o róże niecne sprawki. cy, z którego, promowany był, również za publiczne pieTz. o mówienie prawdy o tym co się dzieje w „BURDLU” niądze - Piotr Machoń. Afera taśmowa, pokazała nam
naocznie (prokuratura oczywiście wzięła to za żart), jak
UG.
bardzo jesteśmy „okradani” dzień dnia… A ORNAT ka- Barbara Klejsta (Lubin) – Radczyni prawna, bardzo tolicki, to jedynie przebranie dla „czubów”, więc można
wyszczekana prawniczka, niemniej nie brałbym jej go, w imię prokuratury z Lubina, bezcześcić.
umiejętności za coś wysublimowanego, ponieważ jest
to koleżanka naszego TOMKA, niby prawnika, który I JAK SIĘ TERAZ CZUJESZ KŁAMCO Z LUBINA?
chyba z braku wiedzy (czyżby dyplom za półtuszę był
załatwiony?) zatrudnił w UG Chocianów i jednostkach
podległych aż tylu (8-9) prawników, którzy bez empatii
biorą ze skarbca Chocianowa, ile wlezie.
- Piotr Stangret (Lubin) – Rada nadzorcza PWK.

- Krzysztof Tarka (Lubin) – Radca prawny. Słabo gościa
znam, ale to chyba ten sam sort co powyżej.
- Jurand Jezioro (Wrocław) – Radca prawny, obecnie za
wielką kasę obsługuje radę Gminy Chocianów i Ścinawa, bardzo cwany przedstawiciel PALESTRY, który nie
musi być prezydentem Polski, aby kosić więcej niż On.
- Marian Tarnowski (Złotoryja) - Radca prawny, starszy,
stonowany, dobrze wykształcony w swojej dziedzinie
dziadek, pamiętający jeszcze zasady i normy jakie panowały w PRL, czego nie można powiedzieć o nowym
pokoleniu prawników, tym bardziej tych od strony Kłamcy z Lubina czy Zorganizowanej, i niby Bezpartyjnej
Grupy z Lubina.
- Krzysztof Lesiak (Lubin-Wrocław) – Radca prawny,

UBRAŁ SIĘ DIABEŁ W ORNAT
I OGONEM NA MSZĘ WOŁA !!!
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Witam Szanownych Mieszkańców
Miasta i Gminy Chocianów !
Kolejne wybory uzupełniające w naszej gminie i kolejne z
moim pośrednim udziałem, którego nie ukrywam, nie planowałem.
Po raz kolejny już na wstępie kampanii oficjalna strona
Gminy Chocianów, chocianow.pl próbuje przypisywać różnym kandydatom współpracę ze mną, jednakże ten fakt
bym przemilczał. Brak innego paliwa politycznego sprawia, że wyszykują argumentów nie popartych żadną logiką.
Nie pozwolę jednak na kolejne szkalowanie mnie, poprzez
używanie wobec mnie sformułowania „Roman K.”
Poprzedni raz zostałem tak określony przez stronę na portalu Facebook- Chocianów Myśli. Tylko fakt, że Facebook
nie udostępnia danych IP w takich przypadkach, uratował
autora tamtych wpisów przed organami ścigania. Teraz
jednak sprawa wygląda inaczej. Takich wpisów dopuszcza się oficjalna strona, opłacana z pieniędzy podatników
Jak widać w obozie rządzącym sytuacje w których radni
opuszczają ich szeregi, wywołują nerwowe i nieprzemyślane reakcje. No cóż, za moich czasów radni mandatów
nie składali. Można powiedzieć, że lepiej było wtedy żyć w
opozycji niż dzisiaj być u władzy.
Tak czy inaczej, sprawa ta zostanie zgłoszona jako popełnienie przestępstwa.
Wstyd, nic innego na temat obecnego poziomu samorządu w naszej gminie powiedzieć nie można.
Kilka pytań do naszych rządzących, bo już nawet nie wiem
czy takie pytania można kierować jednoosobowo do Burmistrza?
Miały być oszczędności, rzekomo odpuściliście te wybory
i co!? Skompromitowaliście się nie potrafiąc założyć forsowanym przez Was kandydatom komitetów!
Dlaczego nie podajecie do szerszej informacji z jakich komitetów startują Panowie Wolan oraz Machoń
Z KWW ADAMA TOMY
Młody chłopak potrafił założyć Komitet Wyborczy, a w całym ratuszu obłożonym radcami prawnymi, nie znalazł się
nikt kto by to potrafił zrobić.
Jaki pan taki kram.
Dyskredytujecie działania ludzi, którzy sami próbują własnym siłami działać dla własnych zainteresowań, z chęci
działania społecznego. Mówię oczywiście o Stowarzyszeniu Wspólna Inicjatywa. Nie byłem założycielem tego Stowarzyszenia ani nie powstało ono z mojego polecenia, ale
zawsze chętnie pomogę ludziom, którzy chcą tu działać
dla dobra lokalnej społeczności. Zawsze, kiedy tylko o to
poproszą. Tak Was zabolało, że ktoś nazywa Stowarzyszenie, którego prezesem jest Pan Piotr Machoń, stowarzyszeniem burmistrza?

No jeśli nazwa (CHOCIANÓW 2023) jest identyczna jak
nazwa klubu radnych obecnego burmistrza, to przepraszam, ale z kim chcielibyście być kojarzeni? Z Owsiakiem?
Szanowni Państwo, wiele razy różne osoby muszą dementować plotki i nieprawdziwe informacje jakie wychodzą ze strony chocianow.pl i Głosu Regionu. Prace nad
niezależną prasą od mieszkańców niezgadzających się z
polityką obecnego burmistrza, wciąż trwają. Z czasem jednak argumentów przemawiających za słusznością takiego
działania, przybywa.
Chciałbym na koniec, z uwagi na zbliżającą się w Chocianowie kampanię i ogólny czas jaki przybliża nas do kolejnych wyborów samorządowych, coś zadeklarować. Od
jakiegoś czasu, w komentarzach na portalu Facebook, czy
też w inny sposób, docierają do mnie sygnały, że część
osób, wyczuwa pewne działania jako wstęp do mojej kolejnej kampanii wyborczej. Mowa oczywiście o osobach z
kręgów obecnej władzy. Od wyborów w 2018 roku minęło
już trochę czasu, miałem sporo czasu na przemyślenia i
doszedłem do wniosku, że moja przygoda z chocianowskim samorządem dobiegła końca.
Nie będę startował w wyborach samorządowych w 2023
roku na Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów.
Jest to jasna deklaracja, którą mam nadzieję, że rządzący
naszą gminą zrozumieją wyraźnie. Nie oznacza to jednak,
że uważam, że mieszkańców naszej gminy nie stać na
wybranie władzy stąd. Wierzę w to głęboko, że w naszej
gminie znajdą się osoby, zdolne do wykonania zmiany pokoleniowej oraz że nie jesteśmy skazania na „spadochroniarzy” z Lubina.
I oczywiście nie oznacza to, że wycofuję się z polityki całkowicie…
Pozdrawiam Serdecznie

Roman Kowalski

CHOCIANÓW
PRAWNIK NA PRAWNIKU
Dlaczego (aż) tylu prawników – kolegów Tomasza Kulczyńskiego, zatrudnionych jest w UG Chocianów i jednostkach
podległych ratuszowi?!
Ludzie mówią, że być może dlatego, że chłopcy i dziewczyny po uniwersytetach prawniczych, wcześniej pomagali Kulczyńskiemu zdobyć władzę w Chocianowie. Teraz po prostu
odbierają swój „dług”, tyle tylko, że jest to robione na koszt
mieszkańców naszej Gminy.
A może tak po prostu, tych „wybitnych” prawników, uwielbiających łatwe publiczne pieniądze, nie chciał już widzieć i
utrzymywać u „siebie” Baron z Lubina – Robert Raczyński.
Pomyślmy…

DLACZEGO ZREZYGNOWAŁA Z RADY
GMINY CHOCIANÓW IZABELA SZWED?
Zacytuję zasłyszany w tym temacie przekaz:
„Bo Kulczyński dał jej warunek, jak nie zrezygnuje z mandatu Radnej Gminy Chocianów, to „zwolni” ją ze szkoły podstawowej, gdzie jest pedagogiem.”
Można upodlić człowieka? Można!
Izabela Szwed

MARTWE DUSZE
Prawdopodobnie Chocianowski Ośrodek Kultury (RCK), zatrudnia osoby, które nie muszą świadczyć pracy a pobierają
wynagrodzenie.
Przykład: Adam Toma, który sam się do tego przyznał i żona
pewnego radnego Gminy Chocianów w Bibliotece Miejskiej,
Może kiedyś (jak zmieni się władza w Chocianowie) prokuratura z Lubina, wyjaśni mieszkańcom Chocianowa, co tam
się działo…

PAWEŁ BUJAK W LUBIŃSKIM SĄDZIE
– ORYGINAŁ WYPOWIEDZI

1. „Jakbym wiedział czego dotyczy „sprawa”, to bym się lepiej przygotował (miał ze sobą kartkę, gdy zeznawał).
2. „Może wiem, może nie wiem.”
3. „Pracuję w kopalni a tam nie ma tlenu.”
A Wy uważacie, że taki człowiek powinien Nas reprezentować w Radzie Gminy Chocianów? Posłużę się cytatem, obrazując sytuację jaka miała miejsce przed lubińskim wymiarem sprawiedliwości w trakcie przesłuchania naszej żaby
z Żabic:
„Lepiej umrzeć mi na depresję niż żyć z klinicznymi
psychopatami, bo tylko oni przetrwają ten jebany chaos
cywilizacyjny.”
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Taka postawa „Zorganizowanej
Grupy z Lubina”, świadczy dobitnie o tym, że ich celem jest
wyeliminowanie mnie z życia publicznego Gminy Chocianów; po
prostu, żebym nie mógł swobodnie przedstawiać swoim czytelnikom i widzom TV Bazylianka,
faktów i zaobserwowanej prawdy.
Po co to Państwu piszę? Chyba
tylko dlatego, że winny jestem
Państwu prawdę, którą w mediach
publicznych doskonale wypaczają
polityczne farmazony ziemi chocianowskiej. A gazeta ta - Bazylianka , właśnie tym jest - PRAWDĄ.
Nasz „wspaniały” Kryształowy
prawnik z Lubina, skupił wokół
siebie ludzi podobnego pokroju
intelektualnego, etycznego i moralnego, i skutecznie wspólnie
doprowadzają Gminę Chocianów
do ruiny. Na pierwszy rzut oka,
pokazuje nam to, że jest to zorganizowana grupa kłamców, których jedynym celem jest zemsta
na postaci Bazyla i innych, oraz
skuteczne wydrenowanie budżetu
mieszkańców Gminy Chocianów
do dna.
Pan Kulczyński, który jest tutaj
główną władzą lub za takiego się
uważa, wielokrotnie swoją nieobywatelską postawą, robił i nadal
robi wszystko abym jako lokalny
dziennikarz obywatelski, nie miał
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BAZYL NA SZAFOT
ZA MÓWIENIE PRAWDY
Zawsze
prowokują
mnie ludzie od władzy lub ci którzy przy
tej władzy stacjonują i
garściami czerpią korzyści z budżetów gmin
czy miast. Kulczyński i
jego ludzie doskonale wiedzą, że
od dziesiątek już lat, leczę się na
depresję, a pomimo to obrażają
mnie, prowokują, preparując materiały procesowe, ciągając mnie
po sądach i prokuraturach.

bazylianka

dostępu do informacji, ignorując
moje zapytania o „informację publiczną”, jakby skrywały się tam
tajemnice nie z tej ZIEMI. A gdzie
jest transparentność władzy?
Klub radnych (Chocianów 2023),
którym bezsprzecznie kieruje Tomasz Kulczyński, jest obecnie
silną grupą decyzyjną w naszej
gminie. Ale jest to też grupa, która
pod przykrywką „dobrych inwestycji”, robi dosłownie wszystko pod
i dla siebie.
Moją pasją jest dziennikarstwo
śledcze i dlatego z takim uporem
i wyczuciem, patrzę już niemal 10
lat na te pazerne łapska samorządowców z Chocianowa i okolic.
Warto tu zauważyć, że powyżej
opisane zachowania „władzy”
w Chocianowie, są prostą drogą
do totalitarnego sposobu zarządzania gminą, sposób jaki Pan
burmistrz Kulczyński, poznał zapewne na terenie, gdzie rządzi
jeszcze saksofonista Roberto
z Lubin, znawca „białych kopert”
i procentów.
Przyglądając się art. 30 Konstytucji RP, można zauważyć, poprzez analogię, że już od dawna
władza w Chocianowie z pełnym
zaangażowanie zwalcza osoby
ukazujące mieszkańcom prawdę
o stanie gminy, czy tych, którzy z
racji wykonywania zadań dla społeczności Chocianowa, audytują
samorządową władzę.
Napad na moją osobę, powinien
podlegać penalizacji (kryminalizacji), ale w tym kraju nadal szkaluje
się i poddaje sądowym rozprawom aktywistów wolności, prawdy i sprawiedliwości, a prawdziwi
złodzieje i bandyci, śmieją nam się
prosto w twarz.
Bazyl2021

Na świecie jest 9 mld ludzi. E. Musk ma 300 mld na swoim koncie. Jak to zatem jest,
że elity, które z definicji wyróżniają się wykształceniem, wiedzą, oczywiście ilością
papierków w portfelu, nie potrafią rozwiązać problemu ubóstwa?
Bieda i głód to sztucznie wytworzony mechanizm, który robi z elity filantropów. Jakże oni mogą sobie podnieść ego, ratując sierotę z Etiopii, kupując jej zestaw $zczepionek.Czy nie lepiej zapewnić całej wiosce dostęp do wody i jedzenia, zamiast truć
niedożywione dzieci medykamentami?
Odpowiedzcie sobie na to pytanie, jak po raz kolejny producenci pieluch będą zbijały na tym kapitał. Jak słynny polski piłkarz, będzie reklamował szpryce dla afrykańskich niemowlaków.
Elity wykupiły Was już dawno. A jeszcze wierzycie, że Wasze datki na WOŚP to
ratunek dla chorych.

PRZYJRZYJ SIĘ TEMU GŁĘBIEJ I ZACZNIJ MYŚLEĆ!
Jesteśmy w czarnej doopie i większość z Was się tam już urządziła ze swoim wygodnym życiem. Bez przemyśleń. Bez analizy. Bez angażowania się.
Macie swoje Dni Świstaka od wielu lat... Najgorsze jest to, że Wam to absolutnie nie
przeszkadza, bo nie zaryzykujecie choć jednej małej zmiany.
Społeczeństwo, to teraz wielka bezmyślna, posłuszna masa (znacie masy magnetyczne, które "czołgają się" w kierunku magnesu i potem go oblepiają z każdej dostępnej strony?), która w swoim ohydnym lenistwie i medialnej tępocie otacza elity,
dając im wszystko, co posiada. Począwszy od swoich pieniędzy, po życie i energię.
Brzydzę się takimi ludźmi. Mam już dość patrzenia, jak swoją głupotą doprowadzają
wszystkich do zagłady. Brzydzę się nimi, bo to oni pozwolili na wyzysk nas przez
jeden pieprzony procent bogaczy i sekciarzy.
Wiem, że wśród moich znajomych większość to właśnie ci ulegli. Przykre to. Cieszę
się jednak, że jest też sporo osób, które potrafią korzystać z organu w czaszce i to
oni zbudują po resecie lepszy świat. A reszta zginie zapatrzona w swój telewizor i
wykreowanych przez SYSTEM specjalistów z każdej dziedziny.
Tak dla jasności - nie, nie macie wygodnego życia. Nie jesteście wolni. Tak Wam
kazali myśleć, bo zmienili Wam definicje wygody i wolności.
HASTA LA VISTA BABE!
Ja tu jeszcze wrócę ‼

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
NAPISZ DO NAS
l.sote@wp.pl
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BAZYL O BOGU, MIŁOŚCI I POLITYCE
Odpowiadasz ludziom w swoich mediach na trudne pytania, ale nadal nic z tego nie wynika. Wyjaśnisz nam to…?
Tak naprawdę, jest wiele pytań wartych naszej uwagi. Niestety, człowiek stroni od pytań
ważnych, trudnych, ale to nie oznacza, że ich nie ma. Ludzie unikają poszukiwania odpowiedzi. Jednak one na nas czekają. Ludzie muszą wreszcie zrozumieć, że życie jest
piękne, ale wymagające jak morski rejs, chwila nieuwagi i może być za późno na zmianę
kursu. Świat zmienia się dzięki ludziom, którzy sięgają po to, co wydaje się niemożliwe. Powtarzam to wciąż moim czytelnikom, że tylko ten kto zmierzy się z PRAWDĄ, zaakceptuje
ją – ten wygra wieczność. Ale nie wiem, czy to działa, bo nawet uzbieranie „kasy” na ten
numer „Bazylianki”, był bardzo dużym wyzwaniem.
A tak naprawdę, nie ma w naszym życiu przypadków, a gdy „Bazyl” nazywa kogoś, używając niecenzuralnych słów, najczęściej wie, jest świadomy, do kogo je kieruje. Mówię
tutaj o „cwanych samorządowcach”, takich systemowych złodziejaszkach na majątku nas
wszystkich. Są to polityczne szmaty, które za „łatwy chleb” wybrali rolę samorządowych
polityków lub zapisując się do przeróżnych partii politycznych i pod ich ochronę, doją ten
biedny kraj – Polskę.
Już dziś, radny Gminy Chocianów może dostać ponad 4 tyś. zł diety miesięcznie a burmistrz, który zbył swoją decyzyjność na podległych mu pracowników (pełnomocnictwa)
ponad 20 tyś zł. miesięcznie. Pomyśl – za co?
Polityka samorządowa w Chocianowie to…?
To moja pasja! Po prostu, mam alergię na złodziei, manipulatorów i różnej maści oszustów.
Ja ich rozpoznaję intuicyjnie, wystarczy, gdy stanę obok jednego z nich i już wiem kim jest.
Wtedy albo z tym złem walczę, albo modlę się za ich duszę.
Proszę, spójrz na to, co się teraz dzieje w Chocianowie! Patologia jaką trudno sobie nawet
wyobrazić. Sprawa z nagraniem Adama Tomy, to tylko mały szczegół tego co za rządów
Tomasza Kulczyńskiego wydarzyło się już w naszej gminie. Ale najbardziej wkurza mnie to,
że za sprzeciw wobec zła, jestem penalizowany (kryminalizowany), a prawdziwi „bandyci”
tej ziemi, chodzą z bananami na mordzie i cieszą się swobodą życia za publiczne pieniądze. Bo co? Bo…?
Policja, prokuratura i sądy są po ich stronie? Ale tak już jest, żyjesz w wolnym kraju, jako
wolny człowiek, ale to nie ty decydujesz co ci wolno a czego ci nie wolno. A to właśnie, takie
postacie jak np. Wandycze, Ślipki, czy Zielony i Bałecki są demiurgami naszej codzienności. To, że gardzę tymi ludźmi, którzy mnie i mieszkańców Chocianowa nie szanują, to wcale nie oznacza, że mam przerośnięte EGO, to znaczy, tylko i wyłącznie, że mam szacunek
do siebie. Oni znają prawdę a i tak tkwią w tej utopi jak szaleńcy, bo powiadam ci:

„KTO NIE ZNA PRAWDY, TEN JEST TYLKO GŁUPKIEM, ALE KTO ZNA JĄ
I NAZYWA KŁAMSTWEM, JEST ZBRODNIARZEM” – Berthod Breht
Muszę o tym powiedzieć: nasza Rada Wielkich pod patronatem Kryształowego kłamcy
z Lubina, to fenomeny, o których nie warto mówić nic dobrego, nieliczni tylko zachowują
się etycznie i o nich raczej dziś nie będziemy rozmawiać. Reszta to małe, zachłanne i
egoistyczne człowieczki, nie warci nawet mojej śliny, potrafiący dla zachowania „władzy” i
korzyści z publicznego majątku, zrobić takie plugastwa, że szok. Zresztą, już wielokrotnie
o tym pisałem, że kto służy złu jest złem.
Ale zaprawdę powiadam Ci, nad Kulczyńskim tworzą się już czarne chmury i ten „nieskazitelnie kryształowy” chłopiec z Lubina, będzie – daj Boże – niebawem, jak ja, stał przed
wymiarem sprawiedliwości, ale tym razem nie jako świadek a oskarżony o „korupcję”
i przekroczenie swoich uprawnień. Bo musi wreszcie sprawiedliwość a nie kolesiostwo,
wygrać na Dolnym Śląsku!
Masz pomysł, aby to wszystko zmienić?
Zmiany nadejdą, czy tego chcemy czy nie. Kiedyś polityk, który niszczy społeczeństwo,
przegra wybory. A wtedy Ci, którym uprzykrzał życie, zapukają do jego drzwi. Nie będzie
już immunitetów, ale lęk i unikanie spojrzeń na ulicach. Za jakiś czas urzędnik, który z lubością zamyka biznesy i karze niewinnych ludzi, dostanie wezwanie o zadość uczynienie
a pałujący i gazujący kobiety „milicjant” – pozew. Sprzedajni eksperci czy radcy prawni, co
za pieniądze i sławę są gotowi powiedzieć, że gówno to czekolada, stracą dorobek życia.
Publika nie zapamięta ich dokonań, ale to, że są sprzedawczykami. Jest taka piosenka:”
Chłopaki co zrobicie jak po was przyjdą?” Jak historia pokazuje, „złe chłopaki” z podkulonym już ogonem, zarecytują wtedy standardową śpiewkę, że „wtedy nie wiedzieli”, ale na to
będzie już jednak za późno, bo niósł wilk razy kilka – ponieśli i wilka. To tylko kwestia czasu.
Inni, niech się nie boją, bo niewinni powinni stać prosto. Niech boją się Ci co kłamią i łamią
prawo – zarówno to kodeksowe, jak i moralne.
Co myślisz o dzisiejszych czasach? Gdzie zmierza, twoim zdaniem ten świat?
Sprawa wydaje się prosta. Przez tysiąclecia ludzkiej historii, cała gospodarka, bez względu
na panujący system (feudalizm, monarchia, 19-to wieczny kapitalizm, komunizm, faszyzm,
neoliberalizm itd…), miała jedną wspólną cechę. Opierała się na zasadzie „ORA ET LABORA” – czyli po polsku: „Módl się i pracuj”. Życie człowieka poddanego, nie należącego do
ścisłych kręgów elit, miało polegać na poddaństwie normom społecznym i religijnym, jak i
na ciężkiej, czasochłonnej i co najważniejsze, nisko opłacanej pracy na rzecz bogacącej
się ponad miarę elity. Fakt opłacania nas, pracowników najemnych, wywodzących się z
ludu, jak i obrzydliwego bogacenia się elit władzy, która ciemiężyła lud i konspirowała prze-
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ciw niemu, jest wspólna dla wszystkich epok, kultur, religii, ideologii politycznej, systemów
ekonomicznych, wszystkich oprócz wspólnoty zbieracko – łowieckiej, tworzonej przez ludzi kilkadziesiąt lat temu, przed nastaniem rolnictwa. To był nasz naturalny stan istnienia.
Wraz z zerwaniem zakazanego kłosu zboża z łodygi poznania dobra i zła, wygnano nas z
zbieracko – łowieckiego edenu do agrarnej a potem do przemysłowej cywilizacji i wszystko
jebło.
Przed nami czwarta rewolucja przemysłowa. Polegać ona będzie na tym, że stopniowo
coraz więcej miejsc pracy będzie automatyzowanych, zrobotyzowanych lub informatyzowanych. Coraz liczniejsza grupa ludzi będzie bez pracy. Ale to nie wszystko. My zwykli
obywatele, nie tylko nie będziemy elicie potrzebni, ale wręcz staniemy się balastem i zagrożeniem, bez pracy, bez środków do życia, bez jedzenia, coraz częściej wierzący w
teorie spiskowe i alternatywną duchowość, zbuntowani, niepokorni, skorzy do rewolucji i
wymagający. A to im nie będzie w smak. To wszystko już się dzieje…

„JĘZYK PRAWDY JEST PROSTY” - Seneka Młodszy
Dlatego słów kłamstw (u nas to: TV Chocianów, www.chocianow.pl i Głos Regionu) musi
być dużo, bo kłamstwo trzeba „ubierać w prawdę”, przyozdabiać, dać mu opakowanie, bo
to jest sprzedażą treści, marketingową manipulacją, zmienia się słowa jak ubrania i towar
na półkach. A ludzie mimo wszystko, wierzą prostytutką dziennikarskim. A to nie jest już
zabawne.
Zmieńmy na chwilę temat, na miłość i kobiety. Czy ty masz w tym temacie jakieś jeszcze
odczucia, emocje?
Przecież mnie znasz. Emocje? Wiesz co, od jakiegoś już czasu, nawiedza mnie ten sam
natarczywy sen. Moja bohaterka erotycznych nocnych wizji, jest metaforą pewnego rodzaju osobowości, stanowiącej produkt naszych czasów. Takiej, która jest świadomą kreacją,
złożoną z wielu masek. Totalnym celem, całej jej edukacji i oczytania jest tylko, osiąganie
przyjemności. Jest to prawie potwór, ale to naprawdę bywa podniecające… Dobrze, że
zawsze się potem budzę.
Kobiety w dzisiejszych czasach, potrzebują czegoś więcej niż ich babcie czy matki. Ale
w życiu nie chodzi o to, aby żyć na wysoki połysk, wygodnie, luksusowo, the Best. Nie
chodzi o eleganckie knajpy i najlepsze zakupy. O metki na ciuchach, wypasione fury, laptopy i smartfony. W życiu chodzi o ciepłą dłoń po ciężkim dniu, o wsparcie, siłę, o wspólną
energię, drogę i wspólnie wypitą herbatę z żurawiny. Miłość to kieliszek wina i emocje. Bo
w życiu chodzi o to, aby mieć się do kogo odezwać, aby mieć z kim milczeć. Powiem Ci z
doświadczenia:

„NIGDY NIE IGNORUJ KOGOŚ, KTO TROSZCZY SIĘ O CIEBIE, BO PEWNEGO DNIA ZROZUMIESZ, ŻE UTRACIŁEŚ DIAMENT, GDY BYŁEŚ ZAJĘTY
ZBIERANIEM KAMIENI”
Miłość powinna być najważniejsza w życiu człowieka, ale niestety, nie zawsze tak bywa.
Czasami paradoksalne „chrapanie” partnera, który „niby” przeszkadza w spokojnym śnie,
bywa ważniejsze od cudu serca. Cóż, może tak naprawdę najprawdziwsza miłość może
być tylko do Boga – to, dlaczego grzeszymy? Naprawdę, boję się, że któregoś dnia przeko-
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na mnie życie, że jednak moja droga do czystego serca i kochania, była daremna.
Tak, czuję miłość. Jest dla mnie bardzo ważna, choć bywa z tym różnie. Napiszę trochę o tym
w nastepnym numerze Bazylianki. Zaciekawionych zapraszam.
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„Nowelizacja ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących
kierownicze stanowisko państwowe (…)”.…
...CZYLI LEKKA KASA DLA POLITYCZNYCH SAMORZĄDOWCÓW!!!

A Bóg?
Staram się pokazać, że wiara nie jest sprzeczna z rozumem i nauką, ale nie mogę dowieść
miłości. Już św. Tomasz pisał, że nie ma dowodów na istnienie Boga, są tylko drogi do Boga.
Bo niestety, często to, co ktoś bierze za religijność, to tylko dewocja a „modlitwa” do Pana
Boga, to tylko prośby kierowane do własnej psychiki. Od razu widać czy w kimś jest miłość
czy egoizm. Czy jest otwarty na innych, czy ma zdolność do empatii. Ale ja wiem, że uczucia
pogrzebane żywcem i tak wybuchną kiedyś nerwicą albo agresją. Bo najtrudniejszą rzeczą
jest rezygnacja z dobrego imienia.

W przepisach znalazł się m.in. zapis, zgodnie z którym górna granica wynagrodzenia
wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw, wyniesie
ponad 20 tyś. zł. – miesiąc w miesiąc!!!
Na domiar złego, kasa ta będzie im wszystkim wyrównana od dnia 1 sierpnia br., co rodzi
we mnie od razu retoryczne pytanie: Za co? Taki Kulczyński przy obecnej pensji 18 650
zł, dostanie wyrównanie od 1 sierpnia br. ok. 54 000 zł.

20 000 ZŁ.

Czy nasza „ukochana” rada, służąca li tylko Panu i Władcy, zasłużyła na tak dużą KASĘ?
Wątpię, bo myślę, że już ok. 60% umnych mieszkańców Chocianowa, niecierpliwie czeka
na REFERENDUM 2022. I jest to uzasadnione i wyraźnie pokazane w tym numerze gazety Bazylianka, a kolejne wydanie (jeżeli mieszkańcy tego będą chcieli) Nr 6, wypunktuje tą skrajną patologię szczegółowo, merytorycznie, z uwzględnieniem przepisów prawa.
Chodzi tu również o diety radnych wszystkich szczebli oraz wynagrodzenia pracowników
samorządowych, zatrudnionych na podstawie wyboru (np. Kryształowy Lanser i jego patologiczna drużyna).
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, wysokość diet przysługujących radnemu nie może
przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4- krotności kwoty bazowej, określonej w ustawie
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Bóg nie jest osobą, Bóg jest po prostu pierwiastkiem stwórczym, jest wszechobecną, wszechwiedzącą, wszechmogącą siłą, która jest nieskończona i niczym nie ograniczona. I możemy
Go nazywać, jak chcemy, po prostu, Bóg istnieje dla wszystkich istot, bo wieczność jest brakiem początku i końca, na początku i na końcu. Alfa i omega.
Chcę Ci jeszcze powiedzieć, że śmierć nie istnieje, a wraz z tą wiedzą, strach przed nią znika. I pamiętaj, ani jeden człowiek, który istniał, nie umarł. Zmienił się w światło i nadal istnieje
jako takie. Sekret polega na tym, aby przywrócić te cząsteczki światła do ich pierwotnego
stanu. Chrystus i niektórzy inni, znali ten sekret. A w Naszym kościele jest z tym różnie, bo
zderzyły się tu dwa różne pokolenia celebransów. I jeżeli „młodym” niewiele da się zarzucić
to już o „głowie” mógłbym wiele ciekawego napisać. Naprawdę szkoda, że czas spędzony w
seminarium, dla niektórych, jest bezpowrotnie zmarnowany a wizja śmierci z powodu srovida, przybiera psychopatyczny obraz wiary w bóstwa z ekranu TV. Więc, gdzie tu jest JEZUS?
Bazyl, po co ci w ogóle była ta spowiedź?
Chciałem pogadać trochę z Bogiem, trochę głośniej niż zazwyczaj. Bo za chwilę będę musiał
doświadczać uniesienia duchowego na zewnątrz kościoła, bo taką wolę ostatnio ogłosiła
„głowa” Naszego kościoła, a to już uderza bezpośrednio w mój światopogląd i moje pojmowanie Boga. Gdzie tkwi błąd? Nie wiem, ale jak mamy rozpalać grille pod kościołem albo tz.
koksowniki, aby się ogrzać w mroźną zimę – to ja mówię: PAS.
Myślisz, że wtedy lepiej Cię zrozumie?
Nie! Ale przyznasz, że to show jest ciekawe… Ta gazeta na pewno sprawi u moich czytelników skrajne emocje. No, i o to właśnie chodzi.
Przez ostatnie lata, przechodziłeś intensywną transformację osobowości i życia. Co było
przyczyną wybrania, tak trudnej drogi?
Uważam, że przemiana wynikająca wyłącznie z potrzeby uwolnienia się od strachu przed
bezmyślnym życiem, naprawdę jest sukcesem na miarę zmartwychwstania. Musiałem, nie
było innej drogi. Bo wciąż uważam, że rozwój to podstawa naszej egzystencji tu na ziemi.
Musimy się rozwijać, choćby po to, aby sprawniej walczyć z patologią i efektywniej pomagać
słabszym.
Ale…, wciąż masz wielu wrogów.
Wiesz co, budowanie alter ego na potrzeby utrzymania reputacji w otoczeniu, wypieranie
prawdy i tworzenie fikcyjnej rzeczywistości, tylko na jakiś czas może pomagać tym nieudacznikom, chcącym uchodzić za przyzwoite „święte krowy”. Naprawdę, wystrzegam się tych,
którzy chcą wzbudzić we mnie poczucie winy, bo wiem, że oni chcą tylko władzy nade mną.
Dodam jeszcze tylko, że: „(…) kto złości się z powodu krytyki, przyznaje się, że na nią zasłużył.” – Corneliusz Cacitus
Zanim osądzą mnie i moje życie, niech najpierw, włożą moje byty i niech przejdą ścieżki
życia, które ja przeszedłem, niech przeżyją moje bóle, smutki i cierpienia. Niech wytrwają
tyle ile ja wytrwałem, niech upadną tam, gdzie ja upadłem i niech podniosą się tak samo jak
ja się podniosłem. Kiedy już naprawdę poznają moją historię, będą wtedy mieli prawo, żeby
oceniać mnie i moje życie, tylko myślę, że ich to przerośnie.
I co dalej?
Wiem, że to wszystko nie jest miłe, choć doświadczenie przyznasz, bezcenne. Jak mówią
czyści moralne ludzie: Prawda sama się obroni… Tak naprawdę, jestem już tym wieku, że
milczę, gdy ktoś pierdoli głupoty. Brakuje mi już siły i czasu na walkę z idiotami.
(rozmawiała z Bazylem: Sylwia

Kwota bazowa wynosi obecnie 1 789,42 zł., oznacza to, że po wejściu w życie przepisów,
maksymalna dieta radnego wzrośnie do 4 294,60 zł, (obecnie to 2 684,13 zł.)

4 294,60 ZŁ.

Dolna granica uposażenia, zgodnie z którym minimalne wynagrodzenie osób z wyboru
nie może być niższe niż 80% maksymalnego, określonego dla poszczególnych stanowisk w rozporządzeniu (tylko żyć i nie umierać!).
Teraz już nikt z naszej WIELKIEJ rady, nie zrezygnuje z mandatu, ponieważ KASA potrafi
przekonać niemal każdego. Co tam przyszłość czy dobro Gminy Chocianów. Wyobrażacie to sobie, że taki Januszek przewodniczący, najgorszy przewodniczący Rady Gminy
Chocianów po transformacji w 1998r., będzie teraz co miesiąc kosił ponad 4 tysiące,
i jeszcze od 1 sierpnia br. dostanie wyrównanie. I tak rodzi się kolejny „bogacz” na publicznej (czyli Naszej) kasie. To jest już jakaś KPINA!!!
I to ku..a wszystko z samorządowej kasy, bo nie sądzę aby budżet państwa, pomógł w
tym temacie biednej (wydrenowanej) Gminie Chocianów. A to staje się już bardzo niebezpieczne. Bo znów będzie trzeba komuś zabrać (szkoły, przedszkola, kultura, drogi
itp.) aby sobie DAĆ!
Myślę, że walka w kolejnych wyborach samorządowych 2023r. (gdy uda się referendum
– to wcześniej), będzie bardzo krwawa. Bo jeżeli burmistrz w tak biednej gminie będzie
mógł zgarniać co miesiąc ponad 20 tyś. zł., a zwykły „Wiesiu”, fartem wybrany w wyborach samorządowych, będzie mógł się cieszyć dietą co miesiąc (bez podatku)
w wysokości 4 300 zł., to chętnych, na tak atrakcyjne miejsca przy korycie, będzie
multum.
Tak właśnie bezczelnie plują nam w twarz!!!
Bazyl2021(żródło: Serwis Samorządowy PAP)
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Skarbnik Gminy Chocianów warta jest każdych pieniędzy! Także tych z likwidacji Referatu
ds. Promocji.
Uwaga! Dzisiaj poczuliśmy się w obowiązku, by naszych czytelników wyprowadzić z błędu.
W ostatnim artykule było o tym, ile zarabiają chocianowscy królowie hejtu z Ratuszowej. Ten
1 mln zł to wcale nie tak dużo, jeśli wziąć pod uwagę heroizm i pracowitość, którą muszą się
wykazać, bez względu na porę dnia, miejsce i czas, czyli pracą poza wszelkimi zasadami klasycznego dramatu. Niestety dla chocianowskiego Referatu ds. Promocji i Komunikacji Społecznej życie i praca w „magistracie” (co akcentują w każdej publikacji) nie należy do najłatwiejszych, nie są ani piękne, ani szczęśliwe, ani tym bardziej odpowiednio wysoko opłacane,
co na pewno czytelnicy na podstawie ostatnich doniesień źle sobie już pokombinowali. Fachowcy, którzy przyszli do Chocianowa z lubińskiego powiatu za ten drobny 1 milion zł rocznie muszą nieźle się natyrać, nakłamać, na ściemniać, na mataczyć, nasłuchać się połajanek,
a nawet uwag ze strony swojego pryncypała. Na domiar złego od rana do nocy i od nocy do
rana ciężko główkują, jak uwagę opinii publicznej odwrócić od swoich publicznych zarobków.
A to niestety wiąże się z koniecznością wymyślania wciąż nowych tematów zastępczych.
Muszą zabawić mieszkańców, a to eventami „na wysokim poziomie” z malowaniem buziek, a
to znowu jakimś bzdurnym konkursem, a to wieczorkiem tanecznym dla Seniorów. Naprawdę
za ten 1 mln muszą z przysłowiowego g.... ukręcić przysłowiowy bicz sukcesów albo wręcz
zbudować drogę. Właśnie to miało miejsce przed wyborami uzupełniającymi. „dumnizchocianowa.pl” wybudowali drogę w rekordowym czasie jednej sesji zdjęciowej.
Sami widzicie, że zarządzanie Gminą na zasadzie prowadzenia agencji reklamowej, czym
zajmuje się Referat Promocji to nie w kij dmuchał (!) Przecież trzeba wiele rzeczy wymyślać,
np. PROGRAM NAPRAWY SKUTKÓW, zmiany nazw instytucji, żeby było wrażenie, że to
coś zmienia, trzeba administrować różne spektakle sesji Rady Miejskiej, robić zdalne sesje,
trza pisać scenariusze, drukować teksty aktorom, jak na przykład Adaśkowi Tomie, niekiedy
wręcz wyręczać dyrektorów jednostek w myśleniu i mówieniu tego, co podniesie poziom kiczu i obciachu nie tylko gminy Chocianów, ale w ogóle samorządności polskiej jako dobrze
kiedyś przemyślanego kroku w doganianiu cywilizacji i demokracji europejskiej. Reasumując.
Dla kilku gostków z Referatu Promocji 1 mln zł należy się wyłącznie za to, że wymyślą byle
dziadostwo, by odwrócić uwagę od rzeczy naprawdę ważnych, czasami kompromitujących
władzę, a najczęściej ukrywających cyniczne drenowanie publicznej kasy.
Powyżej w kilku żołnierskich zdaniach wytłumaczyliśmy, dlaczego więc nie podejmiemy wątku najnowszego pomysłu (ustawki) Referatu z Ratuszowej. Nie damy się sprowokować, bo
skandal na ślubowaniu Piotra Machonia i Sławomira Sobczaka ma na celu wyłącznie odwrócenie uwagi opinii publicznej i odreagowanie stresu z połowicznego zwycięstwa Machonia.
Niemniej chyba ważniejsze jest odwracanie uwagi od fatalnych wyników finansowych, tak po
stronie dochodów, jak i wydatków, jakie Gmina Chocianów notuje w 2021 r. Na 44 sesji (jak
zwykle, nadzwyczajnej) niestety wszyscy usłyszeli potwierdzenie tego, że 2021 r przejdzie do
historii jako najgorszy pod względem realizacji planów inwestycyjnych. Zaczął się październik, a Gmina Chocianów w realizacji zaplanowanych zadań jest na etapie początku roku, tj.
w okolicy lutego czy marca. Dlatego zamiast kiczowatego spektaklu, który wyreżyserowali
referenci promocji wespół w zespół przewodniczącym Chocianowa 2023 radnym Arturem
Wandyczem chcemy podkreślić, że dokładnie na półmetku „wielkiej” chocianowsko-lubińskiej
kadencji 2018-2023, na trzy miesiące przed końcem 2021 r Rada Miejska wzięła kredyt w
wysokości 4 800 000, 00 zł! Po co radnym ta kasa? Jedno jest pewne. Na to pytanie nie
odpowiedzą urzędnicy od show z referatu promocji, ponieważ 1 mln rocznie dostają tylko
za dezinformację, produkcję filmików video albo wizualizacji, tj. odwracanie uwagi ludzi od
totalnej padaki finansowej i inwestycyjnej Gminy. A poza tym dla Referatu Promocji wręcz a
wykonalne jest usprawiedliwienie marnotrawstwa, lewych umów zleceń, likwidacje zakładów
budżetowych, straty w instytucjach kultury, w porównaniu z łatwością, z jaką biegają z mikrofonem i kamerą po urzędzie za radnym Sobczakiem. Nie chcemy za to łatwo przyłączać się
do opinii krążącej po mieście, że już nic nie klei się burmistrzowi, prócz zabaw na dmuchańcu
i ochrona przed Covidem – wciąż sesje są zdalne, nie wolno wybrać sołtysa w Parchowie,
choć – co pokazuje ostatnia - niekoniecznie dla wszystkich zabrania są zdalne.
Ze smutkiem musimy poinformować, że prawie 5 mln świeżego kredytu Rada Miejska przeznaczy na spłatę 2 mln kredytu, które w styczniu 2021 przyjął burmistrz, ponieważ wymagalność jego spłaty kończy się dniem 31 grudnia tego roku. Reszta z 4 800 000,00 zł obligacji (tj.
1 701 000,00 zł) pójdzie na spłatę rat kapitałowych kredytów z lat poprzednich. Widać, jak na
dłoni, że „Czas na zmiany” Artura Wandycza spowodował, że Gmina na dobre zaczęła buksować w miejscu – kredyty spłacamy kredytami. Dlaczego? Pytamy: gdzie zatem podziewają
się te pieniądze, które mieszkańcy płacą do budżetu w formie podatków od nieruchomości
czy dochodów od wynagrodzenia? Nie da się ukryć, że przynajmniej 1 mln rocznie z naszych
podatków przytulają redaktorzy Referatu d/s promocji. Tyle wiadomo ponad wszelką wątpliwość.
Policzmy szybko, ile za 1 mln gminnych pieniędzy, które na wynagrodzenia dostają fachowcy z Lubina można by położyć metrów bieżących chodniczków, takich jak ostatnio położył
Powiat Polkowicki we wsi Ogrodzisko? Panie Bujak, no, ile? Na sesjach może Pan składać
wnioski o zamknięcie dyskusji, w czym nie ma lepszego, ale dyskusji z sąsiadami nie da się
zamknąć „formalnym” wnioskiem. Liczymy. Za 1 mln można wybudować …4 166, 7 m chodniczka! To jest ponad 4 km rocznie. Ale czy radny Bujak to ogarnia? Twierdzimy, że radny
Bujak, rezygnując tylko z opłacania króli i dworu propagandowego z Ratuszowej 10, mógłby
dla sąsiadów ułożyć chodniczek z Żabic do przychodni zdrowia w Trzebnicach, albo kupić na
przykład kilka lamp ulicznych i doświetlić wioskę niczym Stadion Narodowy, załatać dziury
w drodze, zrobić dojazd do tej czy innej posesji. Dlaczego nikt z Żabic (wioska Szustki z rechotem) nie pomyśli pragmatycznie, co bardziej ludziom potrzebne - kilometry bezpiecznych
chodników, czy opłacanie kilku „reporterów” z Lubina robiących wielką „promocję” 240 m
chodniczka za 60 tys. zbudowanego nomen omen przez Powiat?
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I żeby nie było, że tylko radny Paweł Bujak nie ogarnia rzeczy, które choć proste w rozumieniu
na sesjach Rady Miejskiej stają nie do ogarnięcia, jak nadzwyczajne manipulowanie i tasowanie pieniędzmi w budżecie wnioskodawcy, zmieniającymi miejsca, w budżecie, albo w ogóle
ulegając cudownemu zmniejszeniu. Co najmniej niestosowna były decyzje radnych Piecha i
Piotrowskiego, którym uległ także świeżo zaprzysiężony radny Sobczyszyn, by zagłosować
za podjęciem uchwały zmian budżetowych, idealnie razem z Klubem Chocianów 2023. O
zgrozo. Nic nie usprawiedliwia radnych z długoletnim stażem, którzy głosują za przyjęciem
szkodliwych zmian w budżecie i na dodatek zadają infantylne pytania Pani Skarbnik, typu:
„czy wzrost zadłużenia Gminy do 20 mln w 2022 r może zostać zmniejszone?” Aż przykro, że
magister ekonomii radny Piotr Piech nie ma dostatecznie surowego pojęcia, co się dzieje w
rachunkowości Gminy – wirtualne dochody ulegają zmniejszenia, a w wybranych miejscach
pojawiają się zwiększenia, jak np. na Centrum Usług Mieszkańców, w którym królować ma
głównie FB Referat Komunalny Elżbiety Kowalczuk.
„Gmina jest ubezwłasnowolniona”, radnemu wykłada nie wprost Pani Skarbnik, ale on tego
nie rozumie. Nie słyszy również tego, jak Pani Skarbnik ciężko przeżywa fakt, że jeszcze
księgowo nie może dokonać likwidacji szkół w sołectwach Parchów i Szklary Dolne, co trochę
poprawiłoby wskaźniki Wieloletniej Prognozy Finansowej, ale skarga na Ministra Edukacji
tkwi w Sądzie Administracyjnym. Ewidentnie brakuje także tych 2 mln zł, które miały zastać
do dyspozycji urzędników po nieudanej reorganizacji szkół w Parchowie i Szklarach Dolnych,
choć na dobrą sprawę brakuje znacznie więcej. Na zaplanowane niemal 11 mln wydatków
majątkowych do września wydano niecały 1 mln. Słynne 10 mln, które Referat promocji na
początku roku okrzyknął pod niebiosa wielkim przypływem środków inwestycyjnych nagle
stopniał o 7 mln. Zmniejszono dochody Gminy o 6 mln. Z pasją i bez efektów próbuje się
podreperować dochody majątkowe sprzedażą mienia komunalnego, co sprawia wrażenie,
jakby Gmina stała się Agencją Sprzedaży Nieruchomości, itd., itd
Szkoda, że radnym nie rozdarła serc przejmująca wiadomości Pani Stanisławy Potocznej, że
choć teraz Gmina przyjęła kredyt w wysokości 4 800 000,00 zł, to już na początku następnej,
w 2024 r planowany jest kredyt w wysokości 3 mln zł, żeby utrzymać płynność finansową
Gminy. Tego jeszcze nie było, żeby na trzy lata przed rozpoczęciem kadencji 2023-2028
dowiedzieć się, że następcy „super” radnych z Chociul będą musieli swoją misję zaczynać od
ratowania finansów gminy następnym kredytem. „Miejmy nadzieję, że jakoś z tego wybrniemy” - mówi Pani Skarbnik. Na co radny Piech zadaje rozbrajająco dziecinne pytanie: „Jak to
się ma do budżetu 2021r?”. Nic nie powinno być zaskoczeniem, odpowiada Stanisława Potoczna, bo radni muszę mieć minimum wiedzy i świadomości, by nie głosować, jak Piech za
przyjęciem zmian w kształcie proponowanym przez wnioskodawcę. Pani Potoczna warta jest
każdych pieniędzy! „Gmina nie ma środków na rachunku budżetu, a szumnie pozyskiwane
miliony – odważnie powtarza Pani Skarbnik, trochę jakby zwracała uwagę burmistrzowi - z
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy robią czystą loterię. To rzeczywiście zbiór pobożnych marzeń licealistek. Na początku roku Rada Miejska przeznaczała pieniądze na budowę
Dolnośląskiego Centrum Rekreacji i Sportu, a już we wrześniu zabiera te pieniądze na inne
cele. Na początku roku hucznie świętowano przypływ wielkich pieniędzy na budowę ścieżek
rowerowych, oświetlenie LED, a we wrześniu niewiele z tego pozostało, a jeszcze mamy 3
miesiące, żeby zredukować mrzonki do przysłowiowego mniej niż „0”.
Dlaczego żaden z radnych nie powiedział wprost, że najwyższy czas, by w planowanym budżecie na 2022 r zaoszczędzić 1 mln na pracownikach referatu promocji czy oszczędzeniu
następnych 2 mln na innych wydatkach bieżących typu dotacje na „kulturę na wysokim poziomie”, wynagrodzenia dla radców prawnych, wynagrodzenia i koszty powiązane z przerostem
zatrudnienia w administracji. Rada Miejska Chocianów toczy się po równi pochyłej, ale – o
dziwo- nie w dół, lecz …na szczyty, by być bliżej istoty absurdu, jeśli radni opozycji głosują
za zmianami w budżecie 2021, a podczas głosowania uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale o emisji obligacji komunalnych „manifestacyjnie” wstrzymują się od głosu. Szok! Jedynym usprawiedliwieniem takiego głosowania naszym zdaniem może być albo
nieskończona nieświadomość, albo to, że panowie radni nie widzą się w Radzie wybranej w
2023 r.
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Dobry lans to podstawa !
Przecież ten MILION i tak płacą Mieszkańcy
Chocianowa
KULCZYŃSKI TO TAJFUN

IDZIE NOWE - ALE ZŁE
Inﬂacja i wzrost cen spowodują braki w dostawach. Fabryki aut w Europie wstrzymały
produkcję. Ceny starych aut pójdą w górę a podniesienie stóp procentowych, spowoduje,
że ludzie, którzy mają kredyty, ich raty poszybują w górę.
Jest to celowe działanie, aby ludzie nie byli w stanie się utrzymać. Nastąpi załamanie gospodarki, ludzie zaczną pozbywać się gotówki, bo pieniądz traci na wartości. Zainwestują
np. w ziemię, ale cena utrzymania ziemi też będzie zbyt wysoka. Cały ten zabieg ma na
celu zniszczenie gotówki, która zostanie zastąpiona pieniądzem elektronicznym. Nastąpi
wysokie bezrobocie. Stare rzeczy nabiorą wartości. Od nowego roku wzrost cen prądu i
gazu o 40 procent. To spowoduje wzrost cen żywności.
Alkohol ma wzrosnąć od stycznia 10 procent. Ceny paliw poszybują w górę. W sklepach
podnoszone są ceny produktów stałych o sto procent. Nastąpi krach. Największy w historii. Tym sposobem zostanie wprowadzona światowa komuna i uzależnienie od państwa.
Państwo zaoferuje wykupienie mieszkań których nie idzie już utrzymać, w zamian za wynajem. Obniżą koszty, pozwolą na niespłacanie zadłużenia za dom czy mieszkanie pod
warunkiem odstąpienia nieruchomości – zmniejszą opłaty.
Będą braki w dostawach prądu. Całość będzie wytłumaczona zbyt wielkim zanieczyszczeniem środowiska. Jest to celowe działanie zniewolenia świata.
Wejdą opłaty za komunikatory typu Whotsup, Messenger czy Facebook, YouTube i Instagram. Ceny telefonów pójdą w górę, tak jak całego sprzętu elektronicznego. Będą problemy z zakupem zwykłych domowych sprzętów.
Wzmogą się kradzieże, ponieważ zacznie brakować produktów. Opodatkują nawet jazdę na rowerze. Zbliżymy się bardzo szybko do ekonomicznego zniewolenia. Wzrost cen
chemii, aż wzrósł o 400 procent, tak aby produkcja rolna stała się nieopłacalna. Bogaci
również stracą oszczędności, ponieważ ich pieniądze staną się bezwartościowe.
(Antoni Słabicki)
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Każdy kowidiota powie, że żadnego dyskomfortu nie ma…tylko później w marketach, widać urzekające sceny, jak ktoś obsuwa sobie
na chwilę ten kaganiec by wziąć szybko kilka
głębokich wdechów, po czym nakrywają nim
twarz z powrotem. Widziałem!
Co tam słychać kowidioci?
Minął już ponad rok od rozpoczęcia alfonsiej, kowidiowej błazenady i tresury durnych
zwierząt, wpatrzonych w telewizor jak szpak
w (…).
Przez ten rok, poziom Waszej wiedzy na temat pulmonologii i wirusów pewnie wzrósł
tak, że mógłbym się wypierdolić na plecy z
wrażenia, prawda? Ta wiedza, aż Wam rozsadza łeb od środka. Tak – „PUFFF”, „BUUUM”! Jak to dobrze, że wszyscy są udanymi ludźmi, kierującymi się rozumem i wiedzą,
prawda?
Od marca 2020 r. wszyscy jesteśmy bogatsi
o bodźce i doświadczenia. Brałem udział w
wielu rozpierdalających od środka rozmowach. Generalnie stopień zidiocenia kowidiotów z czasem osiągnął taki kaliber, że aż
trudno mi było w to uwierzyć.
Skretyniałość i brak spójności Waszych telewizyjnych, kowidiowych wierzeniach, czasem aż powodowały u mnie niemy opad
szczęki. U Was kowidioci, zaobserwowałem
opadanie wzroku, podczas gdy mówiliście
przeczące sobie bzdury. To naturalny biologiczny odruch w mimice twarzy, kiedy ktoś
sam wątpi w to co mówi i czuje, że sam się
zagalopował w swoim turbo – debilizmie.
Sam organizm kowidioty, informuje go, że
jest idiotą (kowidiotą).
Zacznijmy może od najśmieszniejszej i najgłupszej dziedziny kowidiotów – kagańców
(maseczek). Jak bardzo głęboko upośledzoną osobą trzeba być, aby być przekonanym, że kawałek szmatki na twarzy może
zatrzymać wirusa, który jest wielkości 140
nanometrów? To chyba najgłupszy zabobon
z jakim się spotkałem w ostatnim dziesięcioleciu. Ale czasy, kowidiota to ktoś kto kieruje
się przekonaniami i wiarą w „telewizję”. Nie
obchodzą go fakty i wiedza, tylko przekonania. Najgorsze, że uczucie tego debilizmu
swoje dzieci. Uczucie je, że jak w powietrzu
jest jakaś choroba, to trzeba założyć te głupie jak but maski, i one im pomogą.
Kiedyś może przyjść prawdziwa, poważna
epidemia, w której przez rok umrze 5 milionów ludzi, a nie 5 tysięcy, których średnia
wieku to 75 lat. Wtedy żadne kagańce Waszym dzieciom nie pomogą. To nie jest kwestia posiadania żadnej specjalizacji medycznej, tylko zwykłej, przeciętnej inteligencji, bo
jak bardzo niedojebanym intelektualnie trzeba być, aby samemu nie czuć, że oddychając przez ten kaganiec, dosłownie miotasz
wydychanym powietrzem na boki. Gdyby to
powietrze nie przelatywało bokami, udusilibyście się kretyni. Wirus jest w tym powietrzu.
Mikro pory w materiale, z którego jest zrobiona maseczka sanitarna, mają taką samą
wielkość dla wirusa, jak dla człowieka stadion narodowy.
Tylko w pełni
hermetyczna
maska,
podłączona
do butli
z tlenem i
skafander, może
W a s
ochronić
przed
wirusem.
A przez
te kagańce fajnie się oddycha,
co nie?

Ku..a, co za upodlone, głupie bydło. Urodzeni frajerzy – niewolnicy.

te maski dla świętego spokoju, aby nikt ich
nie zamęczał. Nie chciałbym tych wyjątków
obrażać. Tak czy siak, zachęcam do oporu i
nieposłuszeństwa wobec tych upodlających
człowieka tresur, tak jak sam czynię i nie
mogę się doczekać nowych sytuacji, zwłaszcza, że treserzy i alfonsi sami się nie stosują
do tych kagańców. Ubierają je tylko na pokaz
do kamery.

Ten alfons i nieudacznik „polski Pinokio z
Wiejskiej”, też kiedyś tak zrobił. Ale spoko,
oni mają lepiej. Politycy, dziennikarze, prostytutki i alfonsi w białych fartuchach, zakładają te kagańce tylko do pokazania się przed
kamerą. Nigdzie indziej w żadnych pomieszczeniach ich nie noszą. Przeglądając nagrania z wielu kamer i telefonów, możecie ich
hipokryzje zaobserwować setki razy. Za to
kocham wszechobecny monitoring.

Generalnie patrzę z politowaniem na tych,
którzy przed tą zaaranżowaną plandemią
krzyczeli: „Jebać PiS”, a teraz dają się temu
PiSowi kopać w dupę, i posłusznie słuchają
treserskich poleceń z kagańcem na mordzie,
i jeszcze nie rzadko stają po stronie PiS-u,
przeciwko ludziom, którzy się stawiają i chcą
coś zmienić! Jesteście godnymi pożałowania
frajerami…, kupa gówna zasługująca na pogardę.

A skoro już jesteśmy przy temacie hipokryzji… jak wielu kowidiotów pierdoli o konieczności zakładania „masecek” samemu nosząc
ją z wystawionym nochalem albo nosząc ją
na brodzie?

Nigdy jeszcze nie spotkałem kowidioty, który
by nie miał pustego łba i nie powtarzał bezmyślnie tego co wysrały te medialne propagandy. Niczym głupie jak but owce, które idą,
jedna za drugą, i same nie wiedzą, gdzie, ale
idą tam, bo wszystkie tam idą:

Czyli wirus jest niestraszny?
Wasze spektakularne niedojebanie, potrafi
normalnego, zdrowego na umyśle człowieka,
wyrwać z wrotek. Kilka razy spotkałem się
z kowidiotami, którzy nieudolnie próbowali
bronić zabobonu maseczki i stwierdzili, że
tak naprawdę te maseczki, zakłada się po to
aby nikt nikogo nie opluł, bo jak cię opluje,
umrzesz na Cowid – 19. 48 lat już ku..a chodzę po tym świecie i jeszcze nikt nigdy mnie
nie opluł na mieście i nigdy w życiu nie widziałem sytuacji aby ktoś kogoś gdziekolwiek
opluł (jedynym wyjątkiem była szkoła, gdzie
celowo haraliśmy sobie na krzesła i na siebie
nawzajem jak się biliśmy). Ale nie szkodzi, lepiej nie ryzykować i ubrać całe 200 tysięczne
miasto w kaganiec, bo może ktoś cię ohara i
umrzesz. Idąc tym tokiem wspaniałomyślności, może warto by było ubrać całe miasto w
hełmy, bo nigdy nie ma pewności czy komuś
gołąb na łeb nie nasra. Wspaniałomyślność i
logika na wypasie, w iście Cowidowym stylu.
Jedynie w czym pomaga Ci kaganiec, to w
przepoceniu i ubrudzeniu sobie swojego tępego ryja. Wtedy latem od niego miałeś/aś
zaczerwieniony, swędzący ryj, wiedz, że nie
jest to zwykłe swędzenie a początek lekkiej
grzybicy. Ale spokojnie, na ciężkiego grzyba
też przyjdzie pora. Kto tak ciężko na niego
pracuje, w pocie ryja, zasługuje na niego
i w końcu powinien go dostać. Szkoda, że
nie wprowadzili też zatyczek analnych pod
pratekstem rozsiewania bakterii pierdami, bo
wiem, że jesteście na tyle głupi, że naprawdę
byście je sobie wsadzili w dupę i tak chodzili. Wystarczy odpowiednio to zareklamować.
Pewnie zatrudniliby do tego Biedronia, hahahahahaha.
Nie mała część ludzi noszących maski, jest
świadoma, że to kretyńska farsa i nie boją się
żadnego Covida, ale noszą te maski, bo są
kompletnymi frajerami, którzy mają mocno
zakorzeniony w sobie gen kmiota
i niewolnika, i nie potrafią się postawić.
Ludzie noszący te maski zawsze są płochliwi
z natury, i często już nawet nie boją się tak
bardzo mandatu, przed którym mogliby się
wybronić, gdyby nie byli frajerami (gdyż jest
on nielegalny), ale często bardziej boją się,
że gdzieś na swojej drodze spotkają jakąś
hałaśliwą Panią w wieku emerytalnym, która
zacznie na nich drzeć mordę i sobie z nią nie
poradzą.
Naturalnie są też wyjątki, wobec których był
bym niesprawiedliwy gdybym wrzucał ich
do tego samego worka. Są osoby, które nie
chcą nosić tej szmaty na twarzy, ale są w
trudnej sytuacji i wymusza to na nich pracodawca. Nie wszystkie kobiety są tak odporne
na stresowe sytuacje. Boją się i chcą nosić

„BEEE!!! BEEEEEE!!! Załóż maseczkę, bo
treser kazoł, BEEEE!!!”
„Weź igłę w dupę i nie pytaj co to jest,
BEEEE!!!
„Ulotka i książki o podstawach wirusologii to
herezja, nie czytaj ich, BEEE!!!”
Jebany motłoch!

POLECAMY
pytaniami i otwartymi rozmowami. Udzielając zamkniętych wywiadów, czytają z kartek,
żeby niechcący nie powiedzieć prawdy, tak
jak było to w przypadku ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który z wykształcenia
jest kardiologiem. Jak sam powiedział kiedyś
w wywiadzie: „Te maseczki nie pomagają,
nie zabezpieczają przed wirusem. Nie wiem
czemu ludzie je noszą.” Dodam też, że wtedy
był na nartach we Włoszech i miał w dupie
twojego Covida, kowidioto.

Jeśli nie chce Ci się myśleć i zdobywać czasem odrobiny wiedzy upośledzony trutniu, i
chcesz, żeby ktoś cię wyręczył w posiadaniu
mózgu…to całe życie będziesz dymany i w
sumie na to zasługujesz, tępy ryju w kagańcu. Jesteś do tego stworzony.
Waszemu guru, ministrowi zdrowia Niedzielskiemu, i innym politycznym alfonsom, marzy się taka ULTRA KOMUNA, w której nie
wolno Ci myśleć, zadawać żadnych pytań,
masz posłusznie słuchać każdego polecenia jak niewolnik, i nawet strefa prywatności,
jaką jest twoja twarz czy nawet to co masz
w gaciach, nie należy już do ciebie, tylko do
władz państwa.

A najgłupsi to przeważnie Ci po studiach.
Tam już nie ma żadnego indywidualnego myślenia a tylko i wyłącznie wiara, zaufanie do
„specjalistów”, których nazwisk najczęściej
kowidiota nie potrafi podać. Lata tresury zrobiły swoje. Ten „specjalista”, istnieje tylko w
głowie kowidioty jako przekonanie, że: „No
jakiś tam musi być. Przecież wszyscy tak
mówią. W telewizji przecież tak mówią jakieś
ktosie.” Zakładają maseczkę, bo w telewizji
jakiś „specjalista” kazał, który jest specjalista, bo sam tak twierdzi. Ma przecież biały
fartuch, bryle i brzmi fachowo jak naukowiec.
Tak, to cali Wy, kowidioci!

Wy kowidioci powoli stajecie się spełnieniem
ich marzeń. Więc, jeśli lubisz być takim dymanym frajerem kowidioto, to nikt ci nie zabrania…, ale nie wchodź w drogę tym którzy dymani być nie chcą. Wracaj do zagrody
upodlenia, tresowana owco, BEEEEEE!

Kilka razy spotkałem się z tym, że kowidiota
stwierdził, że skoro jakiś alfons w białym fartuchu, który macha papierkiem doktora medycyny, twierdzi, że mam założyć kaganiec,
bo mi nie wolno się sprzeciwiać, bo on jest
doktorem medycyny. Nie wolno mi w ogóle
myśleć i zadawać pytań. Mam założyć szmatę na ryj, bo tak twierdzi ten specjalista.

Nie dość, że przeważnie jak przeczytało się
całe kilka stron w których w co trzecim zdaniu
truto że: „Masz się za igłować szczepionką,
bo szczepionka jest najszczepilniejsza ze
wszystkich najszczepielniejszych szczepionek w historii, przebadana, najzdrowsza,
najpiękniejsza, przejebana przez Einsteina,
ukochańsza od twojej mamy, cudowniejsza
niż Jezus… i masz się na nią zaszczepić, bo
inaczej covid cię, ku..a zajebie!

Pech chciał, że lubię myśleć samodzielnie i
lubię sprawdzać czy mądrości tych specjalistów za bardzo nie odbiegają od podstaw
medycyny. Tutaj nasuwają się moje pytania z
innej dziedziny, które pomogą to zrozumieć:
1. Czy trzeba być mechanikiem, aby wymienić olej w silniku?
2. Gdyby mechanik kazał Ci, wlać pepsi do
silnika, też byś Go posłuchał?
Przecież to on jest specjalistą. Są uczciwi
mechanicy i nieuczciwi mechanicy. Z doktorami medycyny jest podobnie.
Masz nieograniczony dostęp do prac doktorskich i książek. Zawsze możesz sprawdzić, czy to co mówi Ci alfons w telewizji, nie
przeczy medycynie i nauce. Wielu z Was ma
smartfona zamiast mózgu, więc tak trudno
poszukać tam plik pdf o tematyce podstaw
wirusologii? No tak…ty kowidioto wolisz mieć
pusty łeb i wierzyć na słowo, jak pener na bazarze, ku..a.
Im większą masz wiedzę, tym trudniej zrobić cię w ciula i szybciej odkryjesz kto z nich
mówi prawdę a kto jest oszustem. Oszuści
chowają się przed ludźmi i uciekają przed

Niedawno przeglądałem sobie te wszystkie
słynne, promieniujące powagą i sprytem
artykuły naukowe, którymi gwałcicie swoje
puste łby i swoją ludzką godność. Kluczowa,
wyszukiwana fraza jaką wpisałem w wyszukiwarkę było: „Ile w Polsce jest zgonów w wyniku zachorowań na Cowid-19.”

Nie dość to wszystko, to jeszcze na sam koniec i tak za ciula się nie szło dowiedzieć,
ile jest tych zgonów według nich. Wstydzą
się powiedzieć, ile istnień pochłonęła ta najokropniejsza pandemia prosto z czeluści
piekielnych? Gdyby powiedzieli głośno całą
prawdę, to te ich statystyki medialne by sﬂaczały.

POLECAMY
Trafiłem potem na jakiś oficjalny monitoring
zgonów w google’a w którym poniżono się
do tego stopnia, że podano liczbę 75 tysięcy.
Ale znając Wasz turbo – debilizm kowidioci,
gdyby powiedziano Wam, że w Polsce było
milion zgonów na Covid-19, to łyknęli byście
to bez większych problemów, prawda? Kowidioci, którzy mają smartfony zamiast mózgu,
łyknęliby tą rewelację z euforią i orgazmem.
Próżno ich pytać, gdzie te wszystkie ciała.
Gdzie te wszystkie groby. I czy znają jakąś
ofiarę lub znają kogokolwiek kto zna jakąś
ofiarę, która była normalnym, młodym, zdrowym człowiekiem, a nie emerytem z cukrzycą, astmą i rakiem płuc. Zacząłem szukać
wyjaśnień, skąd taka liczba i jak się z tego
wytłumaczą. Podano tam nawet numer na
całodobową infolinię, po to by tam zadzwonić i usłyszeć komunikat, że nie ma takiego
numeru.
Znalazłem tablicę z rozpiską tej liczby, które
jak zaczniesz długo i żmudnie weryfikować,
okaże się, że do tej liczby są doliczone zgony
na raka, zapalenie płuc, wylewy i zawały serca, ale skoro testy PCR, wykryły obecność
koronawirusa (te same testy, które zawsze
w 75% wykrywają koronawirusa w każdej
cieczy, co każdy może sprawdzić sobie samemu) nie można wykluczyć, że były to zgony z powodu Covid-19, i dlatego tak zostały
wpisane w tą błyszczącą rozumem i nauką
statystykę.
Istnieją organy, takie jak „Główny Inspektoriat Sanitarny”, „Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego”, „BASiW – baza analiz systemowych i wdrożeniowych”, które się trochę
bardziej szanują albo przynajmniej próbują
udawać, że można złożyć do nich podanie i żądać rzetelnych, oficjalnych danych, i
muszą Ci to podać na piśmie ze swoją pieczątką. Nie mogą lecieć w ciula i żonglować
sobie liczbami jak im się podoba, bo gdyby
się coś nie zgadzało to można ich posądzić
o nierzetelność lub oszustwo. Taki organ,
przyciśnięty przymusem prawnym, wystawi
Ci rzetelny dokument, który będzie zaświadczał, że od samego początku plandemi, w
wyniku zachorowań na Covid-19, było najwyżej 11372 zgonów, średnia wieku tych ludzi,
którzy zmarli, to 75 lat. Schyłek życia, gdzie
równie dobrze przyczyną była sama starość,
choroba ich tylko dobiła, jak każda choroba
w tym wieku. Pomijając, że w Polsce umiera
około 1500 osób dziennie, codziennie, z pandemią czy bez.
Tak wygląda prawdziwe oblicze twojej srandemi po zdjęciu medialnej maski, niedojebany intelektualnie kowidioto!
Przypomnę, że w 2018 r., jak GUS podaje, na
zapalenie płuc i powikłania po grypie zmarło
17 899 osób, i nikt wtedy nie srał pod siebie
i nie robił żadnych locdown’ów. Wśród tych
zgonów, średnia wieku zmarłych była dużo
niższa niż 75 lat, i były także dzieci.
W większości kowidioci uciekają przed konfrontacją. Nie pamiętam, żeby prędzej czy
później, ktoś tych rozmów nie przerwał lub
sam kowidiota od niej nie uciekł! Jako że są
to osoby o skrajnie pustych łbach, śmierdzących bezmyślnością, brakiem samodzielnego myślenia i nie grzeszących sprytem, bardzo łatwo ich zagiąć już na wstępie. Jeszcze
nigdy nie spotkałem kowidioty, którego nie
szło by zagiąć lub sami by się nie pogubili w
swoim turbo – debilizmie. Często wystarczy
dać im się wypowiedzieć i zwykle już przy
trzecim lub czwartym zdaniu, potrafią sami
siebie kompletnie skompromitować. Jeśli
ktoś wątpi, zapraszam do rozmowy, choćby
natychmiast.
Nigdy nie spotkałem kowidioty, który by
przeczytał ulotkę preparatu, który dał sobie
wstrzyknąć. Wy nie tylko nic o tym nie wiecie,
ale nawet nie chcecie wiedzieć. Gdybyście
wiedzieli, naturalnie byście się za ciula nie
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szczepili. Wiedza i poszerzanie jej, nie jest
Waszą dobrą strona. Ale to i tak nie jest limit
Waszego turbo – debilizmu.
Przy zapytaniu: „Czy wiesz czym się zaszczepiłeś?” Słyszałem kiedyś odpowiedź:
„A może czasami lepiej nie wiedzieć.” Wy
naprawdę nie żartujecie, dobrze wiem, że
naprawdę jesteście tak głupi. Wam, widzę
wszystko jedno, kto i czym Was żga. Zupełnie jak ku..a8. Ku..ie też wszystko jedno, kto
ją żga. Tylko ku..y są mądrzejsze, bo chociaż
pieniądze za to biorą.
Który kowidiota wie czym się zaszczepił?
Który kowidiota wie czym jest mRNA? Który
kowidiota wie, że jest częścią eksperymentu? Chyba żaden, skoro pierdolą jak mantrę,
że „scepionka” jest przebadana i bezpieczna.
Nie wiem od jakiego penera z jakiego bazaru
wzięliście tego suchara, ale generalnie sam
twórca tych preparatów twierdzi, że szczepionka będzie przebadana po ukończeniu
eksperymentu, i sam nie wie czy eksperyment się uda. A skutki tego eksperymentu
będą widoczne nawet dopiero po 6 latach.
O tym, że to eksperyment masz napisane w
każdej ulotce. Nikt nie kazał Ci brać udział
w eksperymencie, zatem za każdy wypadek
utraty zdrowia nie masz prawa mieć pretensji
do twórców tych preparatów szczepionkowych. No, ale przecież twój turbo – debilizm
jest posunięty do tak kosmicznego wymiaru,
że chcesz nawet zaprowadzić dzieci na kłucie, prawda kowidioto?
Właśnie odnośnie tego, na koniec, chciałbym
wam coś ważnego powiedzieć kowidiowy
motłochu. Jeśli któraś kowidiotowa parszywa
ściera czy kowidiotowy parszywy cvvel, otworzy japę, że chce przymusowych szczepień
dzieci…po każdym poszczepiennym zgonie
lub jakimkolwiek, nawet lekkim uszczerbku
na zdrowiu dziecka, życzę wam szczerze,
całą swoją osobą, całą duszą, całym swoim
sumieniem i całym swoim sercem, aby ojciec
takiego dziecka, przyszedł do Was z młotkiem – wiedząc co ma zrobić.
Żarty żartami, fajnie się pośmiać, ale kiedy
idzie o zdrowie i życie dziecka, żarty się kończą.
Każdy rodzic ma prawo zabić w obronie
swojego dziecka. Każdy ojciec ma święty
obowiązek zabić w obronie swojego dziecka. Będę takich rodziców namawiał, aby po
nieszczęściu nie odbierali sobie z rozpaczy
życia, tylko wyładowali tą rozpacz młotkiem
na was kowidiotowi kapo.
Przypomnę, że zgodnie ze statystykami odnośnie chorób zakaźnych na covid-19, nie
zmarło żadne dziecko, ani nie przeszło go
ciężko. A Wy przygłupy chcecie przeprowadzać na nich eksperymenty chemicznym
gównem, po którym ludzie w sile wieku potrafią zdychać jak zwierzęta? Po co ty chcesz
je szczepić nielogiczny bezrozumny bolszewiku?
Weźcie te hulajnogi, które Wam obiecali w
loterii jak się zaszczepicie, rozpędźcie się z
górki i pierdolnijcie o ścianę, bo i tak nie ma z
Was żadnego pożytku.
Biorę pełną odpowiedzialność za słowa, które tutaj napisałem. Spytaj się prostytutek i
alfonsów w białych fartuchach, czy biorą odpowiedzialność za to co Ci wstrzyknęli idioto
(kowidioto).
Przemyśl to, głupszy niż kiedykolwiek, niedojebany intelektualnie, nic nie warty motłochu.
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Raport końcowy
z obserwacji
gatunku.
Punk rock nie umarł, punk rock zdechł. Ponoć rocknroll jeszcze jakoś dycha… za dychę, za zwrot kosztów dojazdu. Dlatego nie
warto już być artystą. Wszystko już zostało
przez kogoś powiedziane, napisane lub namalowane, ale niczego nie zrozumiano zbyt
dokładnie.
Ludzie mordują filozofów i wysławiają jednostki mierne. Nikt już dawno nie powiedział niczego o istnieniu. Nikt już dawno
niczego nie zrozumiał o istnieniu. Ludzie nie potrafią się już nawet buntować.
Nie potrafią, a nawet nie chcą. Usłużne, humanoidalne naczelne na plantacji
egzystencji. Kiedyś zbierali bawełnę, dzisiaj nie potrafią pozbierać nawet siebie
w jedną całość. Rozsypani elementarnie. Niewolnictwo dla zaawansowanych.
Co zrozumiałem żyjąc wśród gatunku ludzkiego? Pierdolić ich. Pierdolić tych co
umarli za życia tylko z pochówkiem czekają to siedemdziesiątki... Nie warto się
biczować i krzyżować dla tych co nie są nic warci. Można być nic nie wartym?
Można, skoro można też żyć bez wartości.
Nie szanuję tych, którzy sami siebie nie szanują. Pieprzona, niepodważalna
analogia egzystencji. Nie walcz o życie tych, którzy od dawna są martwi. Homosapiens… chodzą i sapią... i tyle. Kilka milionów ludzi jest wartych uwagi,
pozostała część …. „do kobiety lekkich obyczajów żyjącej w biedzie” - nie.
Z używacze tlenu, jak ich zwykłem nazywać, są destrukcyjni nie tyle w swoim
usposobieniu do świata co w jego braku. Jakby ich życiem ukarano. Świat jest
dla nich kuwetą i do tego, tej kuwety nie ogarniają. Koń by się uśmiał, a kobyła
by się zryła. Nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej, dlatego z dnia na dzień
coraz mniej ich obchodzi, jak żyją, bardziej zaczyna ich interesować kto kogo
i jak rucha… Całą egzystencję sprowadzili do prokreacji lub reprodukcji. Większość działań homosapiens, z wyboru lub uwarunkowania biologicznego, umotywowana jest chęcią seksu… kariera, sława, prestiż, wygląd, stan posiadania,
miejsce w hierarchii... wszystko po to by ruchać bardziej, więcej lub lepiej.
Przy takim systemie wartości, na przestrzeni tysięcy lat, rozwój gatunku ludzkiego jest coraz bardziej destrukcyjny. Dla nich samych, dla planety, a w perspektywie dla całego wszechświata. Nie wykazują chęci zmian ani nie odczuwają konieczności zmian. Potrafią być światłem i ciemnością, tworzyć rzeczy niebywale
piękne i niszczyć piękno niebywale. Wolą umrzeć żyjąc właśnie tak niż zmienić
system wartości i żyć nie umierając.
Gatunek ludzki jest zepsuty już na poziomie biologicznym, zachowania behawioralne są jedynie tego konsekwencją. Duchowość została stłamszona biologizmem.
Wniosek końcowy: pomóc im ewoluować lub przeprowadzić eksterminację.
Opcjonalnie do wyboru.
Piotr Budzeń

14

Listopad 2021 - CHOCIANÓW

bazylianka

WYWIAD

Niezależne Polskie Media

W

racając do nieodległej przeszłości, byli burmistrzowie, kiedy zarządzali Gminą Chocianów,
potrafili firmie ChOFUM umarzać pewną część długu, a ten KLESZCZ z Lubina chciał wypić całą krew
z tej zasłużonej dla Gminy Chocianów fabryki.

CZY WIESZ, JAK DZIAŁA TEN KOLEŻEŃSKI
SYSTEM?
KAROL, POWIEDZIAŁEŚ SWOJĄ
DZIAŁALNOŚCIĄ „A”, WIĘC CZAS NA
KOLEJNE „B” I „C” …

Z

a poprzednich burmistrzów, powstał basen „Delfinek”, przedszkole Integracyjne, została zerwana kostka brukowa i położony został asfalt na ul. Bohaterów WP.
Zostały również zwiększone środki w OPS
Chocianów na pomoc ludziom potrzebującym a Policji zwiększono środki na patrole,
aby w Naszej Gminie lepiej zadbać o bezpieczeństwo
mieszkańców. Powstały mieszkania socjalne, chodniki
i wiele innych potrzebnych inwestycji.

A

dzisiaj co mamy? Jest tylko WIELKI lans Pana Kulczyńskiego i jedna wielka propaganda sukcesu,
którego nie można dostrzec.

P

an Kulczyński, wkradł się do Naszej Gminy otwierając u Nas w Chocianowie kancelarię prawną, a było
to jeszcze długo, długo przed wyborami samorządowymi w roku 2018. Tak właśnie chciał zdobyć zaufanie
mieszkańców Chocianowa i tak, powoli przyzwyczaić
ich do swojego wizerunku. Prawie z rozbiegu, zaczął
robić festyny, na których rozdawał rękoma Agaty Wesołowskiej pierogi i nie tylko – aby pokazać, jaki to on jest
dobry i wspaniały. Z czasem okazało się, że Kulczyński
będzie potencjalnym kandydatem na burmistrza Gminy Chocianów… i stało się; zgłosił swoją kandydaturę
i obiecał „Czas na Zmiany”. Tylko dla kogo te zmiany?

D

zięki pomocy i promocji Franciszka Skibickiego
oraz kolegów, między innymi Pana Górzyńskiego.
Pan Tomasz podczas kampanii wyborczej, rozdawał za
free paluszki firmy „RAG”, a jego ciocia Elżbieta Kowalczuk, latała z jabłuszkami po chocianowskich osiedlach
namawiając, aby ludzie obdarzyli sympatią Pana Kulczyńskiego. Również Sebastian Gregorcewicz, pomagał Tomkowi a potem dostał fuchę „medialną” i zaczął
zarabiać grube pieniądze – 144 000 zł. rocznie (np.
chocianow.pl)

G

dy już Pan Kulczyński zasiadł na tronie w Chocianowie, zaczął zmieniać Naszą Gminę na „LEPSZE”
– cokolwiek to znaczy. I niemal od razu koszty utrzymania urzędu poszybowały do góry. Jednym z głównych
celów „czasu na zmianę”, była próba wyciągnięcia z
ChOFUM zaległego podatku, co na pewno przyczyniło
się do zablokowania kont firmy a w konsekwencji do
jej upadku. Pytam więc Kulczyński: gdzie jest ta wielka
pomoc prawna i nie tylko dla pracowników ChOFUM?
Czy Tomasz Kulczyński zastanawiał się nad tym, że Ci
ludzie (ponad 100 osób) mają dzieci, rodziny… i czy
będą mieli za co żyć, czy będą mieli oni co do „gara”
włożyć albo dzieci wyposażyć do szkoły…

T

o proste, sami czytelnicy powinni się domyśleć, bo jakim cudem nasz burmistrz, dostał
się do zarządu (rada nadzorcza) milickich stawów,
a cudowny wizjoner, baron ze Ścinawy – Dariusz
Stasiak, znalazł się na wakacie w Naszej Gminie?
Zrozumcie, że gościu za załatwienie choćby przysłowiowych 5 zł. dotacji z Urzędu Marszałkowskiego (gdzie pełnił odpowiedzialną funkcję) zarabiał w
UG Chocianów do marzec/kwiecień 2021r. ok. 100
000 zł rocznie. Czy to jest normalne w państwie
prawa?

S

trażacy podziękowali tym ludziom na FB OSP Chocianów, a Kulczyński się z tego powodu bardzo zdenerwował i kazał strażakom napisać na swoim facebooku również
i jemu podziękowania. Mało tego, kazał im napisać tak jak
on chce. Strażacy się wkurzyli i był wielki dym. A ja chcę
Kulczyńskiego zapytać: za co mają Cię, chwalić? Jesteś jak
dupa od srania, aby zapewnić wszystkie potrzebne rzeczy
dy Tomek rozsiadł się na dobre w Naszej Gmi- do pracy strażakom, o tym mówi ustawa, poczytaj!
nie z braku pieniędzy w budżecie Gminy (bo
utrzymanie kolegów sporo kosztuje), zaczął szuulczyński często używa zdań: „Wszystko co robimy, rokać oszczędności, aby dalej pchać w dupę swoim
bimy dla mieszkańców.” Jest to dobry przykład fałszu i
kolegom publiczną kasę. Z biegiem czasu, powoli zakłamania. Na przykład mieszkańcy ulic Łąkowa i Chabrozaczęły wychodzić „przekręty” Tomka, a on sam, wa, byli u Tomka w sprawie podłączenia im wody – oczypróbował się wybielić w gazecie „Głos Regionu” i wiście burmistrz stwierdził, że nie ma na to pieniędzy. Mało
na miejskim portalu.
tego, gdy Ci ludzie, wyszli do Tomka z własną inicjatywą, że

G

K

ulczyński, zaczął też skutecznie rujnować chocianowską oświatę, zatrudniając swoich znajomych w szkołach i przedszkolach, przy czym, poskracane zostały etaty nauczycieli z całego etatu
na pół. Za poprzednich burmistrzów takich sytuacji
nie było.

K

pokryją to z własnych kieszeni a ten zaczął ich zbywać na
różne sposoby np., że trzeba załatwić przekop pod torowiskiem. Co tu jest grane?

DLACZEGO WALCZY PAN TAK ZACIEKLE O GMINĘ
CHOCIANÓW?

B

o takiego kurestwa, nie było nigdy wcześniej w Naszej
ało tego, Kulczyński zabrał dzieciom w przedGminie i boję się, że jeszcze chwila takich rządów Toszkolu dużą kasę, która była przeznaczona na masza Kulczyńskiego, a nie będę miał do czego wracać z
zakupy materiałów oraz wyposażenia. Zabrał także Holandii!
20 288 zł.
a pieniądze te miały być przeznaczone na stypenrzeba wreszcie wyzwolić Chocianów od patologicznych
dia dla uczniów w szkołach.
rządów Kulczyńskiego i jego świty. Naszej Gminie potrzebny jest stopniowy, ale stabilny rozwój. Potrzebujemy
iasto Nasze strasznie zubożało przez sza- nowych miejsc pracy, tym bardziej teraz po „upadku”
leństwa Tomasza Kulczyńskiego. Weźmy np. ChOFUM.
OSP Chocianów. Sprawa stanu opon wozów zadaniowych, był niemal krytyczny, więc strażacy
otrzebujemy człowieka, który nie będzie się bał nowych
zwrócili się do burmistrza z prośbą o zakup nowych
wyzwań. Człowieka, który posprząta ten cały syf po luopon do wozu bojowego – a Tomek milczał. Gdy bińskich spadochroniarzy.
mieszkańcy zainteresowali się tą sprawą, zaraz
zorganizowali zbiórkę na opony dla OSP Chocia(cdn. w następnym nr Bazylianki)
nów. I nagle Kulczyński stwierdził, że Pan Falarczyk, wyceniał te opony aż trzy tygodnie – opony
za 3 800 zł. Kulczyński skrytykował jednak zbiórkę, którą zorganizowali mieszkańcy Naszej Gminy,
mówił: „że ktoś z tej zbiórki chce wyciągnąć dla
siebie pieniądze.” I nagle burmistrz, po tym całym
szumie z oponami, kazał zakupić opony. Niemniej
pieniądze za zbiórki nie zmarnowały się, bo zostały przekazane naszym strażakom na zakup innych
potrzebnych rzeczy do ich pracy. Po zbiórce pieniędzy przez mieszkańców na opony, Kulczyński znów
chciał się wybielić, mówiąc co to on strażakom nie
kupił. Jest to kolejny przejaw u niego kłamstwa i
manipulacji społecznością Chocianowa.

M
M

T

P

Naszym strażakom były potrzebna do pracy szpadle, widły czy spray na szerszenie, a Tomek, mimo
swoich wielkich obietnic składanych strażakom,
nie zakupił tych rzeczy i wtedy kolejni mieszkańcy,
zakupili za swoje pieniądze potrzebne strażakom
szpadle, widły i spray na szerszenie.

RADA
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SUBIEKTYWNA OCENA BAZYLA YELITY Z CHOCIANOWSKIEJ RADY GMINY
Anna Pichała – „niby” opozycja
– Parchów

Anna to matka czwórka dzieci. W ostatnich wyborach samorządowych, ubiegała się o fotel burmistrza Chocianowa i pomimo, że nie wygrała tej rywalizacji z amerykańską kampanią wyborczą jaką zaserwował nam Tomasz
Kulczyński, przy tym bardzo drogą i z socjotechniką, nie
wspominając już o pierogach, paluszkach czy kiełbasie
wyborczej – odniosła jakiś tam sukces medialny, który
potem kontynuowała odgrywając rolę opozycyjnej radnej.
Początkowo była bardzo aktywna. Dziś już nawet nie
bywa na bardzo ważnych sesjach rady Gminy Chocianów, gdzie podejmowane są bardzo ważne uchwały dotyczące bezpośrednio lokalnego społeczeństwa. Z drugiej
strony, nie ma odwagi publicznie zaprotestować wobec
niszczącej naszą gminę patologii lubińskiej grupy.
Nie rzuca również swojego mandatu „zaufania”, bo…? Liczy na cud, że ludzie będą ją kochali nawet gdy schowa
się w kąt. Wątpię! A szkoda…
Niemniej, ludzie sympatyzujący z partią Donalda Tuska,
nie są w stanie mnie przekonać do uczciwości ich celów.

Norbert Piotrowski – „niby”
opozycja

Możliwości twórcze Norberta zostały już chyba całkowicie
wyeksploatowane. Nigdy wcześniej pan radny nie był tak
„cichy” jak teraz w tej kadencji Rady Gminy Chocianów.
Jego odwieczna rola na ziemi chocianowskiej, to tylko
funkcja radnego, pomimo, że wiele osób związanych z
chocianowską polityką, proponowało mu ubieganie się o
fotel burmistrza w 2018r. ODMÓWIŁ służyć Gminie Chocianów i dlatego tak swobodnie wlazł Kulczyński ze swoją
Zorganizowaną Grupą z Lubina do chocianowskiej władzy. Tak właśnie, w bezpieczny sposób chroni gościu swój
tyłek, aby za bardzo nie narazić się komuś od władzy.
Ten „lubiany” jeszcze przez chocianowian radny, za mało
wykorzystał swój potencjał, pieniądze czy wiedzę samorządową, którą zdobywał ponad 16 lat będąc radnym tej
Gminy, dla dobra choćby jego wyborców.
Sama organizacja co rok „Dnia Dziecka” to już za mało,
na tak wyedukowaną i dojrzałą politycznie populację Chocianowa.
Niestety, prawdopodobnie jest „umoczony” obyczajowo,
więc jego rola została mocno ograniczona i nic więcej do
końca kadencji gościu, nie zrobi dla dobra mieszkańców
Chocianowa. To, dlaczego uparcie tkwi w tej patologicznej
radzie? Nie uczciwiej będzie, z zachowaniem godności,
rzucić mandat radnego i spocząć na jakichś ciepłych cyckach?
Nasze Elektryczne Słońce – jak mówią na mieście – jest
już na „smyczy” u Kryształowego. Więc, po co on już
Nam?

Janusz Ślipko – PiS

P Najbardziej nie-UMNY radny wszechczasów w chocianowskiej samorządności. To przykre, że takie „CUŚ”
reprezentuje naszą radę, choć z drugiej strony, można
śmiało powiedzieć, że jaki przewodniczący, taka cała
rada. I jest to niestety prawda.
Januszkowi, tak naprawdę, nie przeszkadza patologia
jaka przyjechała do nas z Lubina w 2018r., i przeszkadzać
nie może, bo sam ten „staruszek z ChOFUM” – ją z NIMI
tworzy. A teraz gdy wraz z wyrównaniem od 1 sierpnia br.,
będzie mógł kosić miesięcznie diety aż 4 300 zł., to sam
chyba zacznie pisać peany na cześć Kryształka z Lubina.
O tym typie, napiszę więcej w następnym wydaniu gazety
Bazylianka. Teraz nie warto na niego Państwa i mojego
czasu.

Artur Wandycz – Chocianowiec –
team Kluczyńskiego
Artura już od niemal początku kadencji Rady 2018-2023,
nazywają w Naszej Gminie: „Pan Grochówka”. I ma to
słuszne uzasadnienie, bo gdy „niby” gotował tą sławną
grochówkę, był już radnym i nie powinien czerpać korzyści materialnych (w jakiejkolwiek postaci) z jednostek bezpośrednio podległych Radzie Gminy Chocianów.
Jest to (choć różnie z tym dziś bywa) mąż żony Marzeny,
pracownicy administracyjnej w UG Chocianów, która zaraz po objęciu władzy przez Tomasza w Chocianowie, bardzo szybko awansowała, a ostatnio, zresztą jak wszystkie
„zapracowane” kobiety w administracji UG Chocianów (o
leniach i cwaniakach nie wspominam) dostała podwyżkę
swojego uposażenia.
Moim zdaniem, Marzena naprawdę musi mieć bardzo
ciężkie życie z takim typem jak Artur. Mogliśmy to zaobserwować niedawno, oglądając sesję Rady Gminy, gdzie
sesyjny piwosz (chłopak, chyba bez procentów nie potrafi
obradować itp.), groził żonie jakimiś konsekwencjami jak
spotkają się w domu. Wybaczmy „szanowanemu” w gminie radnemu, bo jak słyszałem miał trudne życie; mówią
na mieście, że kobiety zawsze były jego pasją o czym do
dziś pamiętają ludzie w Duninowie. Zastanawia mnie tylko
jedno; jakie życie będzie miała Marzena, gdy za ok. dwa
lata trafi na „bruk”. Uff, w domu może być gorąco.
„Przyzwoitość” - słowo, które u Artura powinno być na stałe już zakodowane w jego łbie. Bo dla mnie, to prosty, służalczy, egocentryczny człowiek, który samorząd traktuje
jak pole uprawne, na którym elitą są chwasty. Bo TRAKTORIADA, to chyba już szczyt jego twórczych możliwości.
Na obradach sesji, jest wręcz pionierem w promowaniu
swoją osobą Nowoczesnego Europejskiego Komunizmu.
A tak zwane „zamykanie dyskusji” na sesjach Rady Gminy, to jego Hamletowskie: „Być albo nie być”. Nie dziwi
mnie to, bo jego teatr długo już nie potrwa.
Jest chłopak również zwolennikiem, niemalże wszystkich
polskich partii politycznych. W czasie ostatnich wyborów
do polskiego parlamentu, wieszał na swoim „płocie” banery dwóch skrajnie odmiennych ideologicznie partii: PSL i
PiS. Ja już naprawdę nie wiem czy ten gościu na coś już
choruje, czy to tak od siebie, naturalnie…
Dodać jeszcze warto, że Artur jest zaraz obok radnego
„żaby”, człowiekiem najbardziej przychylny patologicznej
władzy Chocianowa. Ale w odróżnieniu od Pawła Bujaka,
mający z tej zależności wymierne korzyści, choćby w formie niezagrożonej pensji swojej żony w UG Chocianów.
Cóż można więcej o tej postaci napisać? Może tylko, że
Arturek korzysta z tej władzy garściami a przy tym super
się bawi. Ale dlaczego za Naszą kasę?

Piotr Wandycz – Trzebnice
team Kulczyńskiego

Początkowo Piotrek, nie za bardzo chyba rozumiał po co
w ogóle jest w tej radzie i dzielnie wspierał (i nadal wspiera) niemal we wszystkim Tomasza Kulczyńskiego.
Z sesji na sesję, gdy zapoznawał się z poglądami innych,
zapoznał z plamami i coraz bardziej zauważalną patologią
jaką sprowadził Tomasz Kulczyński do chocianowskiego
samorządu, zaczął jeszcze bardziej uwielbiać lubińskiego
prawnika.
Niestety, nasz radny Piotr też, tak do końca nie jest piękny
i uczciwy, bo prawdopodobnie czerpie korzyści (czerpał)
z jakichś umów zleceń z PWK, ale jest to nadal temat do
wyjaśnienia i procesowego rozliczenia.
Moim zdaniem jego kariera polityczna dobiegła już do
końca. Brawo Piotr.

Andrzej Kuśmierczyk – Brunów
team Kulczyńskiego
Andrzej mieszka w Brunowie a pracuje jako „milicjant” w
Lubinie, gdzie musi wysoko „stać”, ponieważ jak donoszą
informatorzy, swego czasu pomógł Tomkowi w pewnej
delikatnej sprawie – i razem teraz muszą pchać ten wóz.
Niestety, ten niby UMNY radny, jest współtwórcą pomysłu
„pomnika” w Brunowie, który postawią francuskiemu bandziorowi Napoleonowi Bonaparte, oczywiście z pieniędzy,
które miały być przeznaczone na chodnik w Parchowie.
Tym samym nasz „pies” z Lubina, wystawił wioskę Brunów na pośmiewisko. Bonaparte był łobuzem jakich mało,
ale jaką w tym temacie może mieć wiedzę policjant z lubińskiej drogówki? Tak, to naprawdę posłuszna persona
Tomasza…
Niemniej, zrozumieć trzeba, że za to Pan Andrzej, musi
mieć doskonałą wiedzę na temat np. niebieskiej kary, a co
go może obchodzi podobny łobuz co Napoleon…
Kuśmierczyk mało udziela się na sesjach, a to, że przepycha razem z grupą TK głupie uchwały, to znaczy, ni mniej,
ni więcej, że „stróżem prawa” jest chyba tylko z nazwy.
Zastanawiam się teraz, co zrobi Kuśmierczyk, gdy dojdzie
do sukcesu referendalnego? Tomasz wróci wtedy do siebie, do Lubina i będzie miał swoją „marionetkę” Andrzeja
w dupie.
Pytanie: Czy warto Panie Kuśmierczyk?

Jerzy Bałecki – PiS

Jerzy to emerytowany górnik z dość wysoką emeryturą,
a w radzie Naszej Gminy, jest tylko i wyłącznie, bo niejaki Bazyl tego chciał. Tak, dziwne to zabrzmiało, ale taka
właśnie jest prawda. Po prostu chciałem, aby poszedł w
zapomnienie społeczne i polityczne Pan Krzysztof Leszczyński, startujący z tego samego okręgu co „Jerzy z komisji alkoholowej”. I stało się…
Bałecki mieni się jako człowiek partii PiS, i być może tak
jest, bo w klubie „trzech” (klub PiS w naszej radzie) jest i
naprawdę w 100% pasuje do elektoratu PiS-u.
Na sesjach rady nasz „pedagog” od odwyku w komisji
alkoholowej, zazwyczaj jest cichy jak mysz pod miotłą.
Po prostu aktywność Pana radnego jest prawie zerowa,
a wiedza o samorządzie jest chyba na poziomie TOTO-LOTKA – skreślisz szczęśliwe liczby i może się uda…
Jerzy nie spełnił i już chyba nigdy nie spełni swoich obietnic wyborczych, ale za to korzysta z tej przygody bycia
radnym, bo dostał ostatnio fotel w Komisji Alkoholowej,
która działa w naszym ratuszu. Bo co? Jest specjalistą w
tej dziedzinie, czy co? Tak, czy siak zawsze przytuli (bidula) 200 zł. za jedno posiedzenie tejże Komisji. Nie dziwię
się mu, bo pieniądze publiczne, które leżą, aż żal nie podnieść. Prawda Panie Bałecki? Będzie na jakiś los gry albo
jakiś ekstra napój.

Izabela Szwed – była radna
z opozycji

Pani Izabela zdała swój mandat radnej, ponieważ jak mówili na mieście, nie wytrzymała nacisków władzy z Ratuszowej w postaci Kryształowego Tomasza…, bo była w
grupie opozycyjnej.
To bardzo słaba psychicznie kobieta, dlatego jej rezygnacja z reprezentowania swoich wyborców, była jej jedynym
WIELKIM sukcesem.
O pominiętym (z przyczyn ważnych) Januszu Zielonym i jego
„szlachetnej” działalności dla Gminy Chocianów, napiszemy
obszerniej w następnym wydaniu gazety Bazylianka.
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Henryk Osoliński – team
Kulczyńskiego

O tym „człowieku” naprawdę nie warto pisać. Zrobię to
jednak, aby uświadomić czytelnikom, że typ ten zasługuje
tylko na mocnego kopa w dupę! I tyle…
Heniu potrafi za „korzyści” służyć niemal wszystkim, niemal, bo akurat prawdzie, uczciwości i sprawiedliwości, to
już raczej nie.
Zawsze był „pod butem” Skibola, potem zdradził Franka
komunizm na rzecz Romana Kowalskiego, aby znów za
jakiś czas, zacząć kłaniać się Franiowi, a teraz doskonale
dopasował się (zapewne czuje się tam jak ryba w wodzie)
do patologicznego systemu, który wraz z ludźmi Tomasza
Kulczyńskiego, tworzy dla zguby naszej gminy.
Prawdopodobnie, Heniu pracuje już w lubińskich wodociągach, gdzie fuchę miał mu załatwić sam Tomaszek.
Mówią również, że Heniu zabiega usilne u Tomasza i rady,
aby przekształcili administracyjnie jego rolnicze działki na
budowlane. Bo za darmo, boli gardło… (sprawdzamy to)
JAK WIDAĆ W TYM „BURDLU” IDĄ SAME DEALE.
Zła osobowość tego typa z ksywą: „Heniu 20 złoty” – mówi
nam jednak wszystko.

Nigdy nie spodziewałem się, że ojciec Marcinka pokieruje
swojego syna na tory lokalnej polityki. No cóż, sam niegdyś był wyznawcą partii PSL, więc może myślał, że i syn
powinien spróbować tego politycznego chleba.
Moim zdaniem to był błąd! Marzenia Marcinka o szczytach politycznych, aplauzach, uwielbienia i kwiaty od narodu, mogą się już nie spełnić chłopcu, bo:
Bo Tomasz i Katarzyna Kulczyńscy to jego – jakaś tam
– rodzina. Ale z drugiej strony nie ma co się dziwić, odkąd nawiedziła Naszą Gminę plaga lubińska, wakaty za
publiczną kasę trafiają do rodziny lub znajomych króliczka. Nie ma podobnej gminy w Polsce, gdzie jest tak dużo
zatrudnionych „prawników”.
Nasz cudowny Marcinek, bardzo często mija się z prawdą
i jak Don Kichot broni krew ze swojej krwi. Przy okazji
zapomina, że jako radny Gminy Chocianów, w pierwszej
kolejności powinien zadbać o dobroć swoich wyborców a
nie o dobre samopoczucie Tomasza Kulczyńskiego.
Czas pokaże, co jeszcze fenomenalnego wymyśli nasz
młody Ślipko. A ocenę wystawią mu i tak jego wyborcy w
2023 roku lub daj Boże, wcześniej.
Przyjaźń Marcina z Tomaszem Kulczyńskim, to przede
wszystkim zysk dla obu panów. Kryształ – wiadomo! A
Marcin? Już na samym początku kadencji obecnej władzy, siostra Marcinka została zatrudniona jako księgowa
w naszej oświacie. Mało tego, jak donoszą informatorzy z
miasta, nawet swoją żonę „potrafił wcisnąć” do Biblioteki
Miejskiej i od bodajże: marzec/kwiecień 2021 r. kosi co
miesiąc tysika. Tylko za co?
Moja opinia o radnym Marcinie Ślipko, jest dość subiektywna, bo jak można oceniać hipokrytę politycznego na
usługach Tomasz…
Co byśmy nie mówili o obecnej Radzie Gminy Chocianów,
i jak bardzo, na siłę chcielibyśmy ich chwalić, nie da się
uniknąć stwierdzenia, że jest to najgorsza Rada Gminy
Chocianów i burmistrz od początku transformacji ustrojowej w 1989 roku.
Nie było chyba tak jeszcze w Polsce, aby trzech radnych,
w trakcie trwającej kadencji, rzuciło swoje mandaty. I już
tylko po tym fakcie, można domniemać, że w „Państwie
Tomaszka”, nie dzieje się dobrze.
Naszą (czytelników) rolą i obowiązkiem, jest zorganizowanie REFERENDUM, które sprawi, że pognamy to całe
patologiczne towarzystwo (radę i burmistrza) precz do
Barona z Lubina.
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Paweł Bujak – team
Kulczyńskiego (banita)

Paweł to górnik, który uważa, że w kopalni KGHM nie ma
tlenu. W takim razie wszystko jest już jasne, dlaczego
jego mózg (bez tlenu umierają szare komórki) poddał się
systemowi pana i władcy Tomasza Kulczyńskiego…
Bujak to również najbardziej niebezpieczny osobnik z wioski Żabice, gdyż nie tylko ma problemy z pamięcią z uwagi na niedotlenienie mózgu (na pewno Pawłowi należy się
z tego tytułu odszkodowanie od firmy KGHM), ale również
jest to (lub był) najgorliwszy wyznawca patologicznej władzy Zorganizowanej Grupy z Lubina, którą wraz z nimi,
świadomie lub nie tworzy.

Paweł Baran – PiS,
Szklary Dolne

Początkowo oczarowany prawnikiem z Lubina, poszedł z
nim w koalicję. Jak widać bardzo pozytywnie podchodzi
do tego co wyczynia Tomasz Kulczyński z Naszą gminą.
Swoją drogą prywatnie, to bardzo miły człowiek, ale dla
mnie mało ciekawy, bo nie lubi zaczepek i prowokacji
słownej. Szkoda.
Paweł to górnik, który cały czas dojrzewa i musi lepiej
wczytać się w ustawę samorządową i może wtedy zrozumie o co toczy się gra. A, że oni wszyscy bawią się w
zarządzanie Gminą Chocianów, to osobny już temat.

Na sesję rady, przychodzi zawsze przygotowany, a mam
tu na myśli „kartkę” z której czyta jak dziecko z przedszkola.

Polityka, i to nawet ta lokalna, naprawdę jest trudną dziedziną sztuk społecznych, i wielu już połamało sobie na
niej swoje nogi i do dziś nie może się WYPROSTOWAĆ.

Pawełek lubi notorycznie „zamykać dyskusję” na obradach sesji rady, nawet wtedy, gdy taka dyskusja jeszcze
się nie rozpoczęła.

Baran to typowy przedstawiciel elektoratu PiS, który idzie
ślepo za „kimś”, kto choćby trochę byłby mądrzejszy od
niego. I to właśnie, nie pozwala mu na heroiczną walkę o
szkołę w Szklarach Dolnych, która przygotowywana jest
do likwidacji.

Szkoda, że nie ma dla Niego żadnej wartości dobro społeczności Chocianowa a funkcję radnego traktuje jak fajną
zabawę.
Co prawda, jest on także „Sołtysem Tysiąclecia” za opłacone przez znajomych smsy, ale moim zdaniem, lepiej jak
zacznie krowy paś a nie lokalną politykę uprawiać.
Ostatnio pochwalił się, że opuszcza klub radnych zrzeszonych u Tomka, ale ja wiem, że jest to tylko kolejna,
miękka gra, aby wraz z łysym pryncypałem z Lubina,
utrzymać władzę w Chocianowie.
I tak, ugotowali żabkę powoli …

Dorota Kehle – była już radna
z teamu Kulczyńskiego

Dorota z ramienia swojego męża, powiązana jest z Naszą
cudowną ciocią Elżbietą Kowalczuk z domu Kehle. Jest to
bardzo młoda kobieta, która w początkowej fazie istnienia rady 2018-2023, zachłysnęła się władzą (mandatem
radnej) i dzielnie szła z „decyzjami” burmistrza do przodu. Jak mogliśmy zauważyć, Dorota miała swoje 5 minut
występów w „cyrkowej” grupie Tomasza, które teraz, po
rzuceniu przez nią mandatu radnej, będą musiały jej wystarczyć na dłużej.
Lokalna polityka bardzo mocno odbiła się na jej prywatnym życiu. Początkowo mocno podniecona nową sytuacją
w jej życiu, młoda, zdolna i z charakterem dziewczyna,
szybko wpadła w sidła manipulacji Tomasza Kulczyńskiego i jego klakierów… i zgasła.
Widziałem, jak od pewnego czasu sprawiała wrażenie, że
jest w tej radzie bardziej jako ozdoba niż merytoryczny
przedstawiciel swoich wyborców. Rzuciła mandat razem
z Pawłem Kisiel, bo tak naprawdę kto jeszcze chce, odpowiadać swoją głową za patologię Tomasza i jego posłusznych „marionetek” z rady…

Piotr Piech – opozycja

Paweł Kisiel – były już radny
z teamu Kulczyńskiego

Na początku kadencji tej „wspaniałej” rady, był przewodniczącym rady i odgrywał swoją rolę – przy pomocy Eli
Łukaszewskiej – całkiem przyzwoicie. Dziś już wiemy, że
przerósł obecnego przewodniczącego Janusza Ślipko we
wszystkim.
Skoncentrowany na swojej roli, sprawiał wrażenie, jakby
naprawdę chciał być w tej Radzie Gminy, tylko i wyłącznie dla dobra swoich wyborców. Z drugiej strony widać
było, że nie pasował mu już od samego początku model
uprawiania polityki i zarządzania Gminą Chocianów przez
Tomasza Kulczyńskiego.
Nawet, w pewnym momencie, tak zwanej „opozycji” wydawało się, że Paweł Kisiel przejdzie na jasną stronę
mocy, co uczynił dopiero w chwili, gdy wraz z Dorotą Kehle, rzucili swoje mandaty.
Tak naprawdę już dziś można uznać Pawła za bohatera
Chocianowa, bo poczucie sprawiedliwości i przyzwoitości, wzięły górę i nawrócił się „poganin Tomka”.
Jestem dumny, że Pawła znam.

Piotr Machoń - team
Kulczyńskiego

Co prawda, niby dwóch nowych radnych zostało wybranych, ale akurat ten drugi (bliska koszula Skibickiego)
Piotr Machoń, mandatu radnego otrzymać nie powinien,
ponieważ kampanię wyborczą „sponsorował” mu nasz
Urząd Gminy, czyli również nieświadomi tego „oszustwa”
chocianowscy podatnicy.
Na domiar złego, Piotr Machoń startował z Komitetu Wyborczego Pana Adama Tomy, który jak mówi na sławnym
już nagraniu Toma: sprzedał swój komitet „burmistrzowi”
za fuchę w RCK (1000 zł.za miesiąc, bez świadczenia
pracy).

To druga już kadencja radnego Piecha. Chłopak, zdobył
wysokie wykształcenie, ale to go akurat nie uchroniło
przed zwolnieniem z firmy Smulders, zresztą za wyraźną
zgodą radnych Tomasza Kulczyńskiego i PiS-u.

Moim skromnym zdaniem, Pan Piotr Machoń już dziś powinien– jeśli ma w sobie jeszcze choć trochę przyzwoitości – zdać mandat i pójść jak najszybciej do spowiedzi.

Co prawda…

Ocenę tego „TYPA” od Kulczyńskiego i Skibickiego pozostawiam czytelnikom.

…Piotr jest osobowością bardzo kontrowersyjną, ale
wznoszącą się powoli na szczyty praworządności, pomimo, że jego sympatii do Skibickiego nie podzielam.
Piotrek to obecnie bardzo ważna postać opozycji chocianowskiej, który ma skłonności do bycia liderem, ale tak
naprawdę Piech to nie moja bajka. Chyba, że rzuci mandat radego i pomoże chocianowianom w organizacji
REFERENDUM 2022r., to…

Sławomir Sobczyszyn – nowy
radny

W wyborach uzupełniających do Rady Chocianów został wybrany Pan Sławomir Sobczyszyn. Ale nadal jest
to otwarta księga. Będziemy się przyglądać, którą drogą
pójdzie młody radny.

CHOCIANÓW
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PROPAGANDA = 1 SUKCESA
Gmina Chocianów stała się regionalną potęgą.
Do tego mamy własną walutę – 1 Sukces …...
Nie wiecie, co zrobić, jeśli macie zły nastrój, a jesienna melancholia przygnębia bardziej niż najnowsze muzyczne niespodzianki Zespołu Instrumentów Dętych RCK z okazji 103 rocznicy Święta
Niepodległości? Nie będziemy przesądzać, czy
lepszy w naprawianiu nastroju jest publiczno- prywatny profil FB Elżbiety Kowalczuk GK Referat
jako wstęp do odnowy, odświeżenia ciała i umysłu
proponujący czczenie Święta Jeża, ale polecamy także świetne artykuły zawieszane na (lubińskim) krypto-dziennikarskim portalu chocianow.pl.
Szczególnie teksty informujące, że burmistrz zdobywa setki a nawet już miliony środków na inwestycje, w tym slajdy, jak burmistrz własnoręcznie
rozdaje tekturki z bonami po 1000 zł dla tych czy
innych potrzebujących.
Oczywiście porównywalnie dobrym pomysłem w
zwalczaniu gminnej „deprechy” było uczestnictwo
w koncercie Cho- Miedź ( dawna orkiestra OSP
Chocianów) albo chóru Soli Deo ( dawny zespół
biesiadno-gitarowy Franciszka Skibickiego, jak na
zdjęciu ) Prawdopodobnie najlepszym jednak krokiem w procesie przezwyciężania złego samopoczucia jest powtarzanie sobie codziennie wyobrażeń potęgi i bogactwa, jakie aktualny samorząd
sprowadził na głowy mieszkańców w 2018 r ( „bo
to co nas podnieca, to się nazywa kasa” – niedokładnie cytując śpiewną Marylę Rodowicz)
Zgadza się. Nic tak nie poprawia samopoczucia,
jak przepych i bogactwo – prawda? Minęło zaledwie 3 lata od chwili zaprzysiężenia Rady Miejskiej, tj. od pożegnania Franciszka Skibickiego,
a Gmina Chocianów – wierząc rzecznikowi Wan
– dopiero zamierza ruszyć z kopyta z rozwojem
Gminy. Przyspieszenie miało nastąpić w 2020 r,
ale okazało się, że zamiast twardej waluty zasilającej konta Gminy pozmieniano tylko prezesów,
dyrektorów, zlikwidowano MZGKiM, (teoretycznie) zlikwidowano Bibliotekę, a po 9 miesiącach
roku wykonanie inwestycji jest na poziomie …1,5
mln.

Referat promocji Urzędu Miasta i Gminy Chocianów uznaje, że 1 Tomasz Kulczyński wart jest
każde pieniądze, czyli tyle, ile do tej pory „milionów” zł wpłynęło do budżetu gminy Chocianów
dzięki jego staraniom. Sprawdziliśmy, ile jest wart.
Na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu
za III kwartał 2021 r możemy stwierdzić, że burmistrz opowiadał, że „załatwił” ponad 10 mln. Na
tyle przynajmniej szacowano dochody z dotacji i
innych środków pochodzących z zewnątrz, czyli
teoretycznie dużo.
Pijarowo rzeczywiście jesteśmy potęgą w regionie, bo wciąż widzimy na chocianow.pl fotografie
z tekturkami, że Gmina otrzymała a to 7 mln z hakiem, a to 5 mln z hakiem, a to 1,2 mln, a to prawie pół miliona na chodnik do Biedronki, a nawet
ostatnio Referat promocji Wana ogłosił, że wpłynęło 900 tyś. na kanalizację wsi… (czyli prawie
1 mln). Niestety sprawozdania księgowe są nieubłagane i zawierają informację, że oprócz tego
prawie 1,5 miliona wydanego do końca września
Gmina fizycznie nie otrzymała nic więcej.
W takim razie zasadnym jest stwierdzenie, że w
Gminie Chocianów chyba zaczęła funkcjonować
nowa waluta 1 sukces chocianowski! Ten sukces to taki pijarowy pieniądz, za który trudno coś
wybudować, kupić czy naprawić, choć wirtualnie
swoją wielkością najczęściej już niektórych albo
podnieca, albo po prostu śmieszy.
1 sukces, jak na razie najlepiej wymienia się przez
wszelkie przypadki i łatwo ulega cudownemu pomnożeniu, ale w obrocie gminnym i handlu podlega dość dynamicznym zmianom notowań. 1
Sukces, w zależności od sołectwa, w jakim jest
sprzedawany lub kupowany, różnie kosztuje. Na
przykład 1 Sukces w Trzmielowie i Jabłonowie ma
wirtualną wartość ok 3 mln zł, że powiemy w przeliczeniu na walutę wymienialną na euro czy dolara. Tyle mają kosztować aż dwie świetlice wiejskie, choć na razie na dokumentacje łoży budżet
Gminy z dochodów własnych.
Za to w kantorach sieci chocianow.pl cena „1 Sukces” jest jednak wyższa, bo w Referacie promocji
1 Sukces równa się aż 1 milion na darmową komunikację plus drugi 1 mln, które Gmina wydaje na wynagrodzenia i działalność Referatu Promocji, plus ćwierć miliona na wynagrodzenia dla
Stasiaka, plus straty w zlikwidowanym MZGKiM i
straty w RCK – razem daje to jakieś niemal 3 mln!
Mówiąc między nami, właśnie ten 1 Sukces jest
najbardziej kosztowny dla Gminy, bo ma odbicie w
sztywnych wydatkach budżetu. 1 Sukces =3 mln
zł podatników. Dlatego Pani Stanisława Skarbnik
staje na rzęsach, by przenosić z każdego kąta
potrzebne środki na przykład na Oświatę lub po
prostu likwidować inne wydatki, bo nie da się ich
sfinansować za pomocą pijarowej waluty o nazwie
1 Sukces.
Często mówi się, że 1 Sukces gdzieniegdzie równa się aż 1 Wan, plus 2 Nowaki, co dość poważnie
podraża funkcjonowanie Gminy, ale za to niewymownie świadczy o jego chwiejnej potędze i sile
nabywczej. Dlaczego 1 Sukces ma tę bezcenną
wartość, że nigdzie nie można sprawdzić, gdzie,

kiedy i na jakie konto wpłynęły miliony zł, które załatwił burmistrz, w skrócie – ile rzeczywiście jest
wart? Jeśli naprawdę mamy taką górę milionów,
o której rozpisuje się Referat, to dlaczego dotację
50 tyś. z RCK przesuwa się do Biblioteki, a nie
zwiększa dotacji dla obu super potrzebnych instytucji kultury i propagandy?
Pewnie czegoś nie rozumiemy, bo wychodzi nam,
że chyba Ratusz jakby prowadził dwie różne księgowości – normalną budżetową, i tę wirtualną,
związaną ze sprzedażą i kupnem pijarowej krypto
waluty, tj. ogłaszaniem, że grube miliony wpłynęły
na konto, a nigdzie nikt tych pieniędzy nie widział,
a już na pewno Pani Skarbnik Stanisława (poza
tymi na wymianę kopciuchów).
Te 7 350 000, 00 zł. widziała Stanisława Potoczna
na tekturce, ale tekturką przecież nie zapłaci za
pracę ani Elżbiecie Kowalczuk, ani jej bratu, że o
innych referatach nie wspomnimy. Na szczęście
Referat promocji urzędu ostatnio stwierdził, że 1
sukces to także wycinanie krzaków, samosiejek i
drzewek na torach kolejki do Wiednia, albo Kołobrzegu, bo ludzie to różnie o tym mówią.
Słowem, jest sukces, jest zabawa…Za to, że
Gmina Chocianów jest regionalną potęgą w złotówkach niestety tym razem zapłaci Urząd Marszałkowski.
NOWY CHOCIANÓW
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„Ten krwawy tyran,
doprowadził do
śmierci milionów
ludzi, a nadal
uważa się Go za
bohatera.”

POMNIK FRANCUSKIEGO BANDZIORA
W BRUNOWIE W ZAMIAN CHODNIKA
W PARCHOWIE
Napoleon Bonaparte ma na sumieniu 3 miliony ofiar,
uważał, że „wojsko tworzy się po to, żeby można było
zabić żołnierzy”, i lekką ręką wysyłał zastępy na śmierć.
W swoim imperium przywrócił również niewolnictwo, a
wybuchające przeciw jego władzy bunty, topił we krwi.
Kim naprawdę był legendarny „Bóg wojny” i „symbol
postępu”?
Francuski historyk Clalde’a Ribbeg zestawił cesarza
francuzów z Hitlerem, a bardziej wyważoną niż Ribbeg,
choć równie surową opinię wydaje w swojej książce
„Największe kłamstwa w historii”, historyk Frank Fabian. Tak przedstawia rządy „geniusza wojny”:
„Ziemia, po której Napoleon przeszedł, stawała się
czerwona od krwi (…) Ostrożnie szacując, ma on
na sumieniu trzy miliony zabitych. W czasie swego
panowania wygubił równo milion żołnierzy i ok. dwóch
milionów żołnierzy przeciwnika (…) Ilu rannych i kalek
ma na swoim koncie, można tylko spekulować. Pięć
milionów? Sześć?„
Warto tutaj dodać, że do ofiar kul, bagnetów i szabel
należy zresztą doliczyć jeszcze straty wywołane przez
inne czynniki. Armia nie przywiązywała większej uwagi do opieki nad rannymi. Obfite żniwo, zbierała więc,
wśród nich gangrena, śmiertelnie groźne były także
epidemie np. dżumy w Afryce, czy żółtej febry na Haiti.
80 tysięcy żołnierzy wielkiej armii, wyeliminował w ciągu miesiąca tyfus. Legendarne są też straty wywołane
przez ostrą zimę, która doprowadziła do klęski wyprawy na Rosję z 1812 roku. To głównie mróz i choroby a
nie walki w pół roku zabiły 570 ty- sięcy ludzi (prawie
90% francuskiej armii).
„Żołnierze są po to, żeby
Jak gigantyczne straty kosam Napoleon? Jego obona którą Fabian zwra-

umiementował
jętność,
cał

uwagę w „Największych kłamstwach w historii” – może
przerażać. Gówno mnie obchodzi życie miliona ludzi
– mówił podobno mały wódz. Uważał, podkreśla niemiecki historyk, że wojsko tworzy się po to, żeby można było zabijać żołnierzy.
Jeszcze gorzej „Bóg wojny” traktował swoich sprzymierzeńców. Najlepiej pokazuje to los naszych rodaków.
Polskie legiony walczące u boku wojsk francuskich,
straciły do chwili powstania Księstwa Warszawskiego
10 tysięcy żołnierzy. Część z biało – czerwonych oddziałów cesarz wykorzystał do tłumienia murzyńskiego
powstania na Haiti. Brutalne walki w niesprzyjającym
klimacie i liczne choroby tropikalne sprawiły, że do Europy powróciło tylko 350 z 5 tysięcy wysłanych legionistów.
Przed jego dojściem do władzy 5 października 1795
roku, młody generał stłumił w stolicy powstanie Rojalistów. Swoim żołnierzom kazał strzelać do nich z armat.
Poległo kilkuset zwolenników dawnych porządków. Po
tym wydarzeniu Napoleon zyskał ogólnokrajową sławę
i miano Generała Endemiaire’a.
Rasizm Napoleona przejawiał się w szczególnym okrucieństwie z jakim tłumił powstania walczących o własną
wolność czarnych niewolników. Jak pisze Claude Ribbeg, „Bóg wojny” miał tylko jedno zmartwienie, szukał
odpowiedzi, jak w możliwie najkrótszym czasie, przy
minimalnych kosztach i personelu, jak wyeliminować
najwięcej ludzi, określanych jako gorszych.
Francuzi doskonalili metody, które potem twórczo rozwinął przywódca III Rzeszy. W czasie ekspedycji na
Saint Domingue (dzisiejsze Haiti), która miała na celu
przywrócenie francuskiego zwierzchnictwa, do zabijania byłych niewolników, używał gazu, gromadził Haitańczyków w ładowniach statków, gdzie następnie tłoczyli dym z trującym dwutlenkiem siarki. Martwe ciała
wrzucano do morza.
„Trybunał międzynarodowy do osądzenia zbrodni
Napoleona.”
Okrutne poczynania cesarza Francuzów, już za jego
czasów budziły oburzenie. W 1814 roku publicysta Lewis Goldsmith, rzucił pomysł powołania trybunału międzynarodowego dla wszystkich zbrodni Bonapartego.
Rok później, przygotował nawet publikację pod tytułem: „Apel do rządów Europy na temat konieczności
postawiania Napoleona Bonaparte przed publicznym
sądem.”Cesarza jednak nie osądzono, a jedynie zesłano go na wyspę św. Heleny. Do Europy powróciły stare
rządy.
O tym, że - jak podkreśla Frank Fabian w „Największych kłamstwach w historii” – Napoleon był rzeźnikiem i katem, mordercą milionów, ale o tym prawie
zapomniano.
I tu następuje dziejowy paradoks. Nasz lubiński cesarz Tomasz i „milicjant” Kuśmierczyk (radny z Brunowa), chcą w Brunowie stawiać pomniki chwały
temu bandycie.
W takim razie burmistrzu i niemyśląca rado
marionetek, postawmy również pomniki
Hitlerowi i Stalinowi.
A co tam, przecież zgodnie z retoryką burmistrza i jego sługusów, nie
widać tu różnicy. Oczywiście zróbmy to w zamian za jakiś chodnik
w Parchowie czy naprawę jakiejś
dziurawej drogi w Chocianowie.
Powodzenia!
Bazyl2021

HISTORIA

NEWS

TITANIC
Wielu ludzi mówi, że gdyby tylko wiedziało o nieszczęściu, jakie może ich spotkać, to właściwie by
się przygotowało. Ale czy na pewno?
Czy mamy na tyle otwarte oczy, żeby dostrzec
ostrzeżenia i zagrożenia? I co z tym ostrzeżeniem
robimy? Czy w ogóle chcemy słuchać? Lekceważymy, nie dajemy wiary, nawet wyśmiewamy.
Wszystko wskazuje na to, że nasza wolność jest
zagrożona i ograniczenie tej wolności może nastąpić z dnia na dzień.
Jeśli uważasz, że jesteś bezpieczny, bo wykonujesz polecenia narzucone przez władzę, ekspertów którym zaufałeś i którzy, według ciebie chcą
twojego dobra, to muszę cię rozczarować... nie
jesteś.
Jeśli uważasz, że coś jest konieczne, bo wszyscy
tak uważają, albo że większość tak zrobiła to niestety... to tak nie działa.
Większość = rozpędzone stado, zmierzające w
przepaść.
Dlaczego większość nie ma racji?
Ponieważ nie reprezentują swoich osobistych
przemyśleń, do których doszli na przestrzeni swojego życia. Większość, co smutne, zawsze daję
się zmanipulować innym i powtarzają poglądy czy
prawdy życiowe, które im narzucono, bo system
ich zaprogramował tak, by to właśnie robili.
Widzę ogromną analogię pomiędzy historią Titanica, a współczesnym światem w tym Polską.
Gdy mówiono ludziom, że statek tonie, nie wierzyli. Titanic to taki mikroświat, który tonie, ale ciągle
ludzie się bawią i gra orkiestra.
#horyzontzdarzeń

Foto: Niesamowity Dolny Śląsk

Listopad 2021 - CHOCIANÓW
Niezależne Polskie Media

bazylianka

NIE MA JUŻ
LUDZI ZDROWYCH
Żyjemy w takim postępie medycznym, że dzisiaj
już bez tabletek i syropu nie możemy przeżyć.
Polska to naród lekomanów, ale to nic w porównaniu do ponad 300 milionowego narodu USA, gdzie
dzieci na ogromną skalę pakują w siebie legalne
narkotyki medyczne, bo nie potrafią się skupić.
Doszło już do tego, że antybiotyki, które miały
nam pomagać stają się bezużyteczne. Wmawia
nam się, że autorytety medyczne wiedzą wszystko najlepiej i nie możemy poddawać w wątpliwość
ich opinii. Masę leków co jakiś czas wycofuje się
z obrotu, bo jak się okazuje czasem są one szkodliwe.
Czy ktoś bada tych ludzi, którzy je brali i bierze
za to odpowiedzialność? Czy medycyna zawsze
musi być tak droga? Koszty niektórych leków są
tak duże, że nielicznych stać by je kupić. Czy zatem zdrowie ma jakąś cenę? Produkcja niektórych
leków szczególnie na masową skalę kosztuje grosze, a gdy Ty jako pacjent decydujesz się kupić
lek, musisz płacić jak za złoto. Czemu ignoruje się
profilaktykę i leczy się objawy, a nikt nie skupia się
na przyczynach?
Zmusza się ludzi do brania $zczepionek i nikt nie
bierze za to odpowiedzialności, gdy pójdzie coś
nie tak. Zdrowie przestało mieć znaczenie, liczy
się autorytet i koniec. Wmawia nam się, że dzięki medycynie żyjemy dłużej, ale czy ktoś kiedykolwiek zastanowił się nad tym czy poprawiła się
jakość życia? Już nie ma ludzi zdrowych są pacjenci i klienci dożywotnio na łasce profesorów
medycyny i koncernów farmaceutycznych.
#horyzontzdarzeń
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PO CO ŻYJEMY ?
Ludzie kupują rzeczy, których nie potrzebują, za pieniądze, których nie mają, by zaimponować ludziom, których nie lubią.
Wszystko po to, aby tylko podbudować swoje chore
EGO, które prosi o atencje.
Na końcu drogi i tak jesteśmy traktowani tak samo.
Uwierz mi, że na łożu śmierci nie będziesz myślał, ile
zarobiłeś, jakim samochodem jeździłeś i jakiej marki
ubranie nosiłeś.
Natomiast, odezwie się sumienie, które spyta Ciebie
jakim byłeś człowiekiem dla ludzi, czy wykorzystałeś
swój potencjał oraz czy doświadczyłeś wewnętrznego
głębokiego szczęścia, które jest niezależne od dóbr materialnych.
Nie zrozum mnie źle, poprawienie jakości swojego
życia poprzez zarabianie większych pieniędzy nie jest
niczym złym, lecz u zbyt wielu osób jedynym celem w
życiu jest ciągła pogoń za pieniędzmi.
Przez co zapominają o najważniejszych rzeczach takich
jak: rodzina, zdrowie i marzenia.
Ludzie tracą zdrowie by zdobyć pieniądze, potem tracą
pieniądze by odzyskać zdrowie.
Mam nadzieję, że nie idziesz w tym kierunku i zachowujesz zdrowy balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym.
Daj znać co sądzisz o moim tekście, chętnie poznam
Twoje zdanie.
#horyzontzdarzeń

20

bazylianka

Listopad 2021 - CHOCIANÓW
Niezależne Polskie Media

SYSTEM ROBERTA RACZYŃSKIEGO – LUBIN2006
1. Na czele stoi wirtuoz saksofonu Robert Raczyński, działacz partyjny z niemal
30-letnim doświadczeniem, człowiek ustawiony politycznie, zaraz po dealu przy
Okrągłym Stole.
2. Baron Raczyński dobiera swoje zaplecze według znanego od 30 lat klucza. W
jego ekipie pojawia się uwłaszczony Esbek (dziś pałeczkę przejął jego syn), biznesmen i kilku prezesów z wyrokami lub podejrzeniem o korupcję. Pełne bezpieczeństwo dla Barona i dla jego zaplecza – gwarantują ludzie zza „kurtyny”. Ludzie z jego
ekipy są ze sobą związani, skazani na siebie i nikt nie może się wyłamać, bo polecą
wszyscy.
3. Finansowanie ich działalności odbywa się również w klasyczny sposób i jest to
ewidentny zamach na publiczną kasę, miliony wyciągane ze spółek skarbu państwa
i spółek miejskich. Wcześniej poustawiani na stołkach krewni króliczka, spłacają
długi i robią zrzutki na kampanie wyborcze, rzecz jasna z kasy, którą wypłacają im
podległe miastu spółki.

LUBIN

O bezpartyjnych samorządowcach
z Lubina
Na Dolnym Śląsku dominuje grupa, stworzona (prawdopodobnie) przez obecnego
prezydenta Roberta Raczyńskiego: „Bezpartyjni Samorządowcy”, którzy nota bene,
wywodzi się z ugrupowania „Lubin2006”, które to ok. 3 dekady rządzi ziemią lubińską, i ma ogromne wpływy w pobliskich gminach np. Ścinawa i Chocianów.
Miasto Lubin jest główną siedzibą a takie nazwiska jak: Raczyński, 2 x Myrda, Górzyński, Kulczyński, Stasiak, Stawikowski, czy marszałek naszego województwa
Cezary Przybylski – to spadkobiercy transformacji, która rozpoczęła się w Polsce w
roku 1989. Dodać tutaj mógłbym jeszcze wiele nazwisk, które odnajdziemy w spółkach miejskich lub gminnych na lukratywnych stołkach za pieniądze podatnika. Oni
również przynależą do „Zorganizowanej Grupy z Lubina” i dzielnie jej służą. Ale o
nich, już niebawem napiszemy więcej lub zobrazujemy ich w TV Bazylianka.
Sukcesy „bezpartyjnych” to np. przejęcie ok. 7 lat temu Gminy Ścinawa, a efekty
ich władzy widać dzisiaj na stronie facebook Pana Pawła Kowalskiego (aktywista,
mieszkaniec Ścinawy) - „Lepsza Ścinawa”.

4. Obsadzanie wszystkich instytucji publicznych, kulturalnych, sportowych, oświatowych, administracyjnych, biznesów prowadzonych przez swoich ludzi: ciotki, szwagrowie, żony, kochanki, całe klany i rodziny w radach nadzorczych, starostwie itd.
5. Zlecenia i przetargi dla lokalnych biznesów zaprzyjaźnionych z ośrodkiem władzy.
6. Pełna dyspozycyjność lokalnych mediów, których właścicielem jest miasto Lubin,
a zatem prezydent Raczyński i jego ludzie dzielący się kasą.
7. Ciemny lud to kupi, czyli igrzyska i ochłapy dla mas! Po 300 000 zł. dla prezesów,
a dla zwykłego Kowalskiego nowa kostka brukowa, park z dinozaurami i „darmowe”
bilety na komunikację miejską. I wszystko to kosztem, rosnącego długu miasta.
Nie ma w Lubinie ani jednego obszaru życia publicznego czy instytucjonalnego,
który nie podlegałby baronowi Raczyńskiemu. Jego imperium budowane było od
niemal 30 lat, ale rozkwitło dopiero wtedy, gdy w wyborach lokalnych pojawił się
JOW. Na listach Raczyńskiego natychmiast zameldowały się lokalne gwiazdy sportu, tamtejsi znani i lubiani, plus przeciwnicy z innych partii i komitetów wyborczych w
ramach modelowania handlu miejscami na listach. Dysponując potężną kasą samorządową i masą uzależnionych od układu wyborców (pracowników i pracodawców),
przy pomocy podległych mediów, wódz Raczyński dzieli i rządzi.
Patologii u Raczyńskiego jest dużo! Swego czasu, przez wiele lat doradzał „bezpartyjnym” Roberta Raczyńskiego Andrzej Pudełko, skazany prawomocnym wyrokiem
za działanie mające łamać ustawę antykorupcyjną. Pudełko, obsadzał te same osoby w kilku różnych radach nadzorczych miejskich spółek. W efekcie jego działań
9 osób wyciągnęło z kieszeni podatnika ponad 594 000 zł. Sam
Pudełko, zasiadał w
czterech spółkach, pobierając niebagatelną kasę i zapewniał wypłaty 9 innym osobom.
Czy
wiedział
Jasne, że ten
dzieć, w końcu
co dzieje się w
(...)

o tym Pan baron Raczyński?
cwaniak musiał o tym wiema kontrole nad wszystkim
mieście Lubin.

Zamach na suwerenność i dobro gminy, udał się również tej grupie w 2018 roku na
Gminie Chocianów, gdzie obecnie burmistrzem jest Tomasz Kulczyński, były radny
z Lubina, z ugrupowania Roberta Raczyńskiego. Tak, ten właśnie człowiek w stylu
amerykańskim i za kasę z Lubina, przy pomocy byłego już, wieloletniego burmistrza
Chocianowa, a za czasów PRL członka zbrodniczej partii PZPR – Skibickiego, przejął władzę i obecnie tworzy patologię, podobną do tej, która funkcjonuje w Ścinawie.
Prawie jest to kopia.
Ta „Zorganizowana Grupa” działa bardzo szeroko (mają sku…. rozmach). Mają
układy w Polkowicach i nie tylko, ale właśnie w taki sposób, półlegalny można wyprowadzać lub drenować pieniądze podatnika.
Jeżeli chodzi o „prawo”, to mają te typy na swoich usługach rzeszę prawników z
Lubina, Wrocławia itd.… (Jurand, Lesiak…), których sowicie opłacają. Niestety, nad
czym bardzo ubolewam, nasze regionalne sądy i prokuratury są dla nich bardziej
przychylne niż dla zwykłego obywatela, który walczy z patologią samorządową.
Ich styl i taktyka władania są bardzo proste. A jest to na pewno blokowanie lokalnych, niezależnych mediów, które mówią o nich prawdę. Następnym ich krokiem,
jest targanie dziennikarzy czy lokalnych społeczników po sądach, wcześniej preparując dowody i angażując wszystkich, którzy są od nich zależni, aby kłamali w
polskim sądzie.
Pobliska Ścinawa, to jakby klasyczny przykład, jak w sposób perfidny można wyprowadzać publiczne pieniądze, zadłużając przy tym gminę na dziesiątki lat. (O fenomenie, baronie za Ścinawy, panu Stasiaku napiszemy w Bazylianka Nr 6.)
„Bezpartyjni Samorządowcy” to „Zorganizowana Grupa” pod batutą lubińskiego saksofonisty Roberta – Prezydenta – Raczyńskiego…i właśnie dlatego już dziś Lubin,
Chocianów i Ścinawa, powinny zjednoczyć swoje siły, aby raz na zawsze pozbyć się
tej cwanej, zorganizowanej grupy z Lubina, czego Państwu i sobie życzę.
Bazyl2021

LUBIN

Listopad 2021 - CHOCIANÓW
Niezależne Polskie Media

21

PROKURATURA W LUBINIE NIE STANĘŁA PO
STRONIE PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI !!!

„KRYMINALIŚCI” W TOGACH
Uznanie przez rząd III RP niemiec- Moja rada na przeprowadzenie
kiego dyktatu w sprawie naszej re- reformy sądowej:
formy sądowej, jest klęską naszego
narodu, jest klęską demokracji.
Niech sejm w trybie pilnym zarządzi
referendum w sprawie reformy wyAż 80% naszego narodu popiera miaru (nie)sprawiedliwości z jednym
każdy rodzaj reformy wymiaru spra- jedynym pytaniem:
wiedliwości. Przeciw reformie są grupy interesów, dla których usunięcie 1. Czy chcesz wymiany całego istobecnych „kryminalistów” w togach, niejącego wymiaru sprawiedliwości
sędziów, adwokatów, radców praw- i zbudowania go na nowo, z wyklunych, biegłych sądowych z tzw. wy- czeniem obecności w nim wszystmiaru sprawiedliwości, to katastrofa i kich dotychczasowych sędziów,
utrata złodziejskich łupów, to widmo adwokatów, radców prawnych, bieprocesów i więzienia.
głych sądowych, notariuszy, kuratorów. TAK? NIE?
Grupa folksdojczów pod nazwą TOTALNA OPOZYCJA, to nie są tylko Po takim referendum będzie pozaobrońcy niemieckich interesów, nie- miatane. Nikt nie będzie miał prawa
mieckich wpływów, niemieckiej he- podważyć zasady bezpośredniej
gemonii politycznej i gospodarczej w demokracji. Nie można liczyć na
III RP, to również rodzimi złodzieje, zmiany głosami parlamentarzystów i
którzy bronią się przed nieuniknio- upośledzonych prezydentów, którzy
nymi procesami o kradzieże i wyłu- tak samo jak parlamentarzyści mają
dzenia, to oni są sprawcami ruiny wszystko prócz rozumu.
naszego kraju, to oni i tylko oni odpowiedzialni są za ruinę Polski.
Do dzieła władzo! Albo rozpiszecie
nowe wybory, bo skoro motłoch woli
Przez 16 lat władzy, Platforma Oby- być kolonią Niemiec pod czujnym
watelska pod różnymi nazwami roz- okiem totalnych folksdojczów, sągrabiła, celowo zrujnowała wszyst- dzony przez różnej maści „kryminako, co było możliwe przehandlować, listów” w togach sędziów, to trzeba
ukraść i zrujnować. Sumiennie w tym motłochowi to umożliwić. Niech ma!
dziele zbrodni, ruiny Polski pomagali Niech wybierze folksdojczów z Her
PO, ci z PSL, którzy w ciągu 16 lat Tuskiem na czele, oni już wiedzą, jak
władzy, zlikwidowali polską wieś.
postępować z motłochem.
Te kanalie nie bronią żadnej Kon- Taka jest moja opinia…
stytucji, oni bronią siebie, swoich
złodziejskich łupów, których gwarantem posiadania, jest obecny wymiar
tzw. sprawiedliwości, który przez ponad 30 lat był wspólnikiem grabieży
wszystkich ekip sprawujących władzę w Polsce od roku 1989 do teraz.

bazylianka
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Prokuratura w Lubinie, ma chyba już w zwyczaju umarzać wszystkie sprawy, które do niej kieruje Bazyl, a które dotyczą lokalnych politykierów, samorządowców czy
posłusznej im Policji.
Władza w Lubinie, Polkowicach, Ścinawie i Chocianowie, o czym już wielokrotnie pisałem w swoich mediach,
to „patologiczny system rodzinny” z którym trudno jest
walczyć w pojedynkę.
Dziś nadzieja na sprawiedliwość, leży w kompetencjach
odpowiednich służb i chcę wierzyć, że sprawa Adama
Tomy i Kołobrzegu, będą miały swoje konsekwencje
procesowe.
Dlatego składamy zażalenie do Sądu na decyzję Prokuratury w Lubinie, ponieważ uważamy, że sprawa „KORUPCJI” i nadużywania stanowiska burmistrza Gminy
Chocianów, była źle zbadana z rażącym naruszeniem
zasad śledztwa. Czyli co?

„ZOSTAŁA ZAŁATWIONA NA TELEFON?”

POLUB NAS NA FACEBOOK

PRAWDA

Jak powiedział słynny detektyw Sherlock Holmes: „Gdy odrzucisz to, co niemożliwe, wszystko pozostałe,
choćby najbardziej nieprawdopodobne, musi być prawdą”.
Prawda wyzwala – to nie tylko pusty slogan. Prawda rzeczywiście prowadzi do wolności. Dlatego istniejący system oparty jest na globalnym i wielowarstwowym kłamstwie.
To najdoskonalszy sposób sprawowania władzy i egzekwowania posłuszeństwa, doskonalszy niż przemoc. Kiedy cię biją, wiesz o tym.
Kiedy cię okłamują – zwykle nic nie podejrzewasz. Kiedy biją cię systematycznie, zaczynasz się buntować. Kiedy cię systematycznie okłamują, wierzysz coraz bardziej.
Siłą mogą zniszczyć twoje ciało, ale nie muszą odebrać ci wolności, która jest w twojej świadomości. Za
pomocą kłamstwa przejmują twoją świadomość, odbierają ci wolność, a potem przejmują ciało.

Majątki sędziów, setki razy przekraczają ich legalne dochody! Jak to
jest możliwe?
Informuję, by zmienić KONSTYTUCJĘ wystarczy zgoda ¾ parlamentu.
KOSI WIĘCEJ KASY JAKO
STROSTA NIŻ POBIERA Z ZUS-U
Adam Myrda

Adam Myrda – emeryt a jednocześnie starosta lubiński, jeden z tych co stworzyli
wraz z Robertem Raczyńskim „Zorganizowaną Grupę Bezpartyjnych Samorządowców”, dostaje z ZUS-u aż 117 433 zł. a ponad
to dobrze „cwaniak” zarabia na stanowisku
Starosty lubińskiego 126 535 zł.
Może i jest to normalne w Lubinie, ale czy
moralne i etyczne wobec ciężko pracujących ludzi, którzy utrzymują tego gościa?
Ocenę w tym temacie zostawiam czytelnikom.
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ROZRYWKA

„List bez wyrzutów sumienia”

To ten wiejący, jesienny wiatr potargał moją duszę.
Zawsze lgnęłam lub to Oni lgnęli do mnie - „popaprańcy”. Ci, którzy nie mogli odnaleźć się w rzeczywistości. Ci, którzy czuli inaczej. Ale CZULI, ODCZUWALI, ból, cierpienie, nieokreślone odczucia,
którzy szukali innej – prawdziwej drogi…?
Od dawna czuję się tak, jakby moje ciało chodziło, wykonywało pracę, sprzątało, gotowało, zajmowało się dziećmi, pracowało, rozmawiało z tymi lub innymi „politykami”, słuchało ich „wizji”, „planów”,
wszystko w cudzysłowie… a ja??? Prawdziwa ja patrzę z góry! Patrzę na siebie i tylko się uśmiecham… jestem wysoko ponad to, ponad powłoką ciała i widzę, obserwuję, myślę, czuję… o co im
chodzi? O co mi chodzi?
Żeby mieć poukładane życie, dobrą pracę, zarobki - po co? Dla mnie każdy zarobek, każdy pieniądz
powoduje odejście. Odejście od przekonań, odejście w …. SAMĄ siebie, w bliskość, w zaspokojenie
swoich potrzeb.
Dlatego jestem tu, jesteś ty, każdy „głupiec” szybko pozna bratnią duszę. Jesteś świątecznym prezentem, jesteś wiatrem poruszającym dzwony w mojej duszy, które nie mogą na razie się zatrzymać.
Zaczęły głośno oznajmiać moją drugą ja… i tylko to się liczy…
Czy odnajdę swoją drogę? Czy moją drogą jest pisanie, myślenie, „nieobecność”, bezsenność, podwójne życie? Czy to ma być teraz moją drogą, moim ŻYCIEM? CZY TO JEST ŻYCIE? NIE WIEM!!!
Przetrwałam, bo patrzę z góry. Patrzę i nie neguję, nie walę w bębny i nie krzyczę STOP! Tylko
uśmiecham się do wszystkich z góry, bo każdy musi w końcu odkryć swoją drogę….
Boję się zrobić ci krzywdę, zabrać to czego potrzebuję, namieszać i … odejść. Boję się, bo nie chcę
cierpienia. Ale czym jest cierpienie? Dla mnie – szczęściem. Ale dla ciebie już tego wystarczy. Chcę,
żebyś był szczęśliwy. Ale podobno będąc szczęśliwym nie można tworzyć – tak napisał Darski z
Behemota. Co ty o tym myślisz?
Nie byłam niczyją muzą, aniołem - owszem, ale miło być muzą, być potrzebną w tym lepszym, ponad-życiu.
Show must go on? Ok., bierz ze mnie to czego chcesz, patrz, jak szaleje moje wnętrze, jak słowa,
myśli, płyną potokami z mojego serca, zabaw się tym, zrób z tym co chcesz……
…. tylko bądź w tym prawdziwy…. i nie obojętny….
Tak, jestem szalona, SZALONA! Przekraczam granice, których moje pierwsze ja nie przekroczy. To
moja ucieczka = Życie? Życie = ucieczka?
…….
Nie jestem poezją, tylko krzyżem, na którym świat zawiesi kolejnego Jezusa.
Twoja Deleeda

Poniższa krzyżówka, skierowana jest do ludzi znających choć
trochę lokalną politykę.Ten kto rozwiąże ją w piętnaście minut,
będzie godny zostać Radnym Naszej Gminy.
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10 SPOSOBÓW
NA LEPSZĄ ODPORNOŚĆ
To nie bakterie, wirusy i grzyby odpowiadają za infekcje, a nasza nieumiejętność kontrolowania za
pomocą odporności naszego zdrowia. Jak wzmocnić organizm, by w zdrowiu przetrwać zimowe
miesiące?
1. ŚPIJ OSIEM GODZIN
Osoby poświęcające na sen mniej niż sześć godzin w ciągu nocy są czterokrotnie bardziej narażone
na infekcję wirusową niż osoby śpiące co najmniej siedem godzin. Dlatego nie wolno zarywać nocy,
niedosypiać. Dorosły człowiek potrzebuje ok. ośmiu godzin snu na dobę.
2. UNIKAJ STRESU
System obronny jest ściśle powiązany z systemem nerwowym. Zdenerwowanie zakłóca ich współpracę. By do tego nie doszło, trzeba codziennie poświęcić trochę czasu na relaks, odprężenie, wyciszenie.
Modlitwę. A jeśli mamy bardzo stresującą pracę, dla równowagi warto wieczorem odbyć sesję uspakajającej jogi lub wybrać się na masaż, poczytać książkę.
3. HARTUJ SIĘ
Najlepiej, gdy stosujemy tą metodę od młodzieńczych lat. Zwiększa się wtedy odporność organizmu,
tzw. Brunatna tkanka tłuszczowa, z której korzystamy w dorosłym życiu. Można jednak wzmocnić organizm systematycznie, fundując mu pewien dyskomfort np. polewając się pod koniec kąpieli chłodną
wodą. Różnice temperatur trzeba zwiększać stopniowo i zawsze kończyć zabieg wodą o temperaturze
ciała.
4. ĆWICZ Z UMIAREM
Spadek odporności u osób wyczynowo uprawiających sport znalazł potwierdzenie w badaniach.
Regularne i amatorskie uprawianie sportu wiąże się raczej ze zwiększeniem liczby limfocytów NK
(ang. Natural killer), które z łatwością radzą sobie z patogenami – również wewnątrzkomórkowymi, do
których należą replikujące wirusy. Podczas wysiłku fizycznego wzrasta również pula granulocytów, a z
mięśni uwalniane są specjalne białka – perforyny, które swoją nazwę zawdzięczają zdolności perforowania błon komórkowych atakujących organizm patogenów. Zwiększona intensywność zaburza jednak
znaczenie homeostazę (zdolność utrzymywania stałości parametrów wewnętrznych w ciele) i podnosi
poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu.
5. JEDZ ZDROWO
W diecie wzmacniającej odporność powinny się znaleźć warzywa i owoce obfitujące tzw. Antyoksydanty (przeciwutleniacze), które – walcząc z wolnymi rodnikami – sprzyjają naszej odporności. Są
to głównie witaminy A, C i E, zawarte m.in. w marchwi, szpinaku, brokułach, pomidorach, papryce
(zwłaszcza czerwonej), cytrusach oraz porzeczkach i truskawkach (także mrożonych). Pamiętaj o jogurtach i kiszonkach – wzbogacanie codziennego jadłospisu w żywność zawierającą naturalne probiotyki to jeden z lepszych sposobów na zapewnienie sobie zdrowych jelit i …i wzmocnienie odporności.
6. ZARZYWAJ SUPLEMENTY
Jak pokazują badania, blisko 90% Polaków cierpi na niedobór witaminy D3. Wynika to przede
wszystkim ze stylu życia, w tym niewystarczającej ekspozycji na słońce, ale również z uwarunkowań
geograficznych naszego kraju (ze względu na kąt padania promieni słonecznych, od września do
kwietnia synteza skórna nie jest zapewniona, nawet w dni słoneczne). Zadbaj o to, by w twoim menu
były produkty zawierające witaminę D3 np. masło, żółtko jajka i tłuste morskie ryby. A w razie potrzeby
suplementuj ją aż do kwietnia.
7. OGRANICZ UŻYWKI
Alkohol, kawa, papierosy niszczą witaminy A, C, E i B oraz selen, cynk i inne mikroelementy, które
pomagają zwalczać groźne dla układu odpornościowego immunologicznego wolne rodniki.
8. ATYBIOTYK TO OSTATECZNOŚĆ
Głównym grzechem przeciw odporności jest nadużywanie antybiotyków. Według statystyk co szósty
Polak przynajmniej raz w roku stosuje antybiotyk na własną rękę. Tego typu leki należy przyjmować
tylko wtedy, gdy są rzeczywiście potrzebne.
9. ZADBAJ O DOBRY KLIMAT W DOMU
Przyczyną większości przeziębień są rinowirusy, które mają ułatwioną drogę, jeśli śluzówka w nosie jest przesuszona i słaba. Zimą spędzasz w pomieszczeniach więcej czasu, dlatego często wietrz
mieszkanie. Dbaj o to, by temperatura w domu nie przekraczała 20 stopni C.
10. CZĘSTO MYJ DŁONIE
Myjąc ręce, można o połowę zmniejszyć liczbę chorób biegunkowych i o blisko 30% obniżyć liczbę
zakażeń dróg oddechowych. By usunąć szkodliwe drobnoustroje z dłoni, należy myć je wodą z mydłem
przez minimum 30 sekund.

Sławomir Tomczak

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ

bazylianka

23

DOKĄD ZMIERZAMY
Świat jest pełen zachowań na miarę Pani Dulskiej, unowocześnionych oczywiście. Wszechobecna bezczelność i
zakłamanie kują oczy. Panosząca się powierzchowność gestów czy słów zdobywa szczyty.
Istotną rolę od jakiegoś czasu w naszej kulturze odgrywa
wartość pieniądza, gdyż deprecjonuje on cały świat – wychodzi niemal z każdego kąta. Gdyby tak przeprowadzić
sondaż w Chocianowie, na temat wartości jakimi kierujemy
się w życiu, z pewnością sami chwycilibyśmy się za głowę,
słuchając niejednej odpowiedzi. Równia pochyła, bo po niej
kroczy współczesny człowiek, nie gwarantuje nam dobrobytu i rozwoju wewnętrznego.
Zastanawiając się nad pytaniem: „Dokąd zmierzamy?” –
przypomina mi się system od dekad funkcjonujący na Dolnym Śląsku. Do czego, tak naprawdę zdolna jest żądza pieniądza, a co za tym idzie także władzy. No cóż, globalizacja
dopadła już nas w swojej negatywnej formie i co niektórzy
wykorzystali ten fakt doskonale.
Co będzie dalej? Mam tu mieszane uczucia mając na względzie choćby „szewców” Witkiewicza. Czyżby zapachniało
uniwersalną puentą? Jedna z postaci, a mianowicie Scurvy wypowiedział takie słowa: „Ta ludzkość zjadająca sama
siebie, od ogona zaczynając, przeraża mnie jako widmo
przyszłości”. Ludzkość staje się jak modliszka, zupełnie bez
skrupułów. A gdzie tolerancja? Winimy siebie nawzajem,
zapominając o własnych błędach. Chcemy, by nas szanowano, nie dając nic w zamian. Upodlamy jeden drugiego,
krzycząc przy okazji o prawach człowieka. Szuﬂadkujemy
pierwsze wrażenia z rozmowy z kimś, nie zadając sobie trudu głębszej analizy złożoności sytuacji.
Arystokracja i ludzie pracy w utworze S.I. Witkiewicza chętnie żonglują jadem słownym pod swoim adresem. Szukają
win u przeciwnika, zamiast konstruktywnej polemiki. Wyrafinowane neologizmy, jakimi posłużył się autor, nie uspakają
nawet na chwilę sumienia. Przyćmiona kołtuneria u jednych,
wybucha bowiem ze zdwojoną siłą u innych. Konﬂikty istniały i będą istnieć nadal. Tylko jak się w tym wszystkim odnaleźć, a także nie dać się ponieść prymitywnym prawom
dżungli pieniądza, płynącym z cywilizacji zachodniej, z Unii
Europejskiej i USA.
Wciąż mamy do czynienia z bałaganem etycznym pod postacią relatywizmu, a to ułatwia szerzenie się postaw typu:
Jestem za, a nawet przeciw.
Czyżby Rousseau miał rację pisząc: „Wszystko jest dobre,
gdy wychodzi z rąk stwórcy, wszystko się paczy w rękach
człowieka.”
AIZ2021

Tak Nas Doją

“Darmowa Komunikacja”
D.Stasiak do kwietnia 2021r.
Projekt “Centrum Przesiadkowe” J.Ch
Dokumentacja “Ścieżka Rowerowa”
- J.Ch
Audyt Oświetlenia
Modernizacja RCK
Dokumentacja RCK
Dokumentacja “Policja”
Projekt “Basenu” - J.Ch
S.Gregorcewicz - Media
Danina na Stowarzyszenie:
“Rzeczpospolita Samorządna”
Radcy Prawni - Koledzy Burmistrza
Administracja - Gaże
“Lewe Wakaty”

Nasz Majątek
ok. 1 milion zł
ok. 100 000 zł.
ok. 90 000 zł.
ok.149 000 zł.
ok. 250 000 zł.
ok. 80 000 zł.
ok.13 300 zł.
ok. 100 000 zł.
ok. 100 000 zł.
ok. 144 000 zł
ok. 51 000 zł.
MASA
MILIONY
MASA

To tylko nieliczne pieniądze, które poszyły sobie
w piz-du!
Powyższe, to tylko przykładowe dane, bo nadal dostęp do informacji publicznej w królestwie
Zorganizowanej Grupy z Lubina, jest bardzo
utrudniony. Transparentności Naszej władzy
ZERO !!!
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Niezależne Polskie Media

Jezus jest miłością.
Nie zdradzaj Go!
Jezus kochał mądrze, ale nie miał siły chwycić za
miecz, aby zrównoważyć dzień i noc. Ponieważ jego
Ojciec – nasz Bóg – natchnął go boskością, a na takim poziomie świadomości, nie istnieje już „zło” jakie
znamy.

Po przeszło dwóch tysiącach lat, zapisanych w historii
chrześcijańskiej; wydaje się, że celem Chrystusa było
pomaganie człowiekowi, aby nauczył się myśleć i kochać, tak jak czynił to On.
Niestety, współczesny cyfrowy człowiek, myślący binarnie (zero-jedynkowo), coraz bardziej rozumie świat,
mechanizmy, które nim sterują, a z drugiej strony coraz
mniej rozumie siebie. Czyżby wyzbył się już w natłoku konsumpcjonizmu, reklam, sztucznego, fałszywego plastikowego szczęścia – iskry Boga? Iskry, która
oświeca nam drogi którymi idziemy – choćby to były
drogi na Golgotę.
Bo najbardziej w człowieku zagrożone jest to co w nim
najbardziej szlachetne i podoba się stwórcy. Niemniej
demoralizatorzy, pędzą na swoich czarnych, medialnych koniach i odgrywają rolę 21 wiecznych inkwizytorów, wtłaczając nam w umysł zarazę propagandy i
kłamstwa.

„A kto mało kocha, ten nie zna prawdy.”
Porozmawiajmy więc o miłości…, bo miłość nie może
unikać prawdy ani stawiana wymagań, bo kochać to
okazywać tak miłość, aby kochana osoba uczyła się
kochać.

„Jezus przywraca wzrok ślepym, ale tylko wtedy,
gdy chcą widzieć.”
Boimy się kochać, bo boimy się cierpieć. A cierpienie
nie jest dramatem, jest tylko bolesną informacją, która
przemienia człowieka i uczy sztuki życia w prawdzie,
miłości i pięknie.
Powyższy tekst, został zainspirowany kazaniami ks. Marcina

Jezus jest ponad tym i ponad wszystko, co udowodnił
nam, gdy przyszedł do Nas w ludzkiej postaci i był tak
prawdziwy jak Jego ból, zadany Mu przez nas na krzyżu – włócznią zła. Jezus był i nadal jest nieprześcignioną miłością, wzorem do naśladowania. Jezus jest iskrą
Bożą od której rozpoczęła się dla rozumnych prawda.
Bóg prawdziwy, objawiony nam w miłości Chrystusa,
przypomniał nam, że sens naszego istnienia to: prawda, miłość i dobroć. To piękno, które zachodnie kraje
Europy i USA, przystroiły już kirem żałobnym w tęczowe kolory.
Jezus wciąż na Was patrzy, ale wy oślepieni światłem
obłudnych, kolorowych lampek, odrzucacie swojego
Boga. A ja, wciąż krzyczę i prawdę kładę na wasze ołtarze świadomości. Proszę w imię Boga prawdziwego:
zawróćcie ze złej drogi.
„Pamiętaj! To nie ty robisz łaskę Bogu, idąc do kościoła. On sobie bez ciebie poradzi, ale ty nie poradzisz
sobie bez Niego”
…ktoś przecież musi znów uratować rasę ludzką przed
zagładą. Ktoś musi mieć w sobie tyle miłości, ile miał
w sobie Jezus Chrystus, aby wraz z legionem stworzonym z Was, stoczyć pokoleniowy bój ze złem.

in

arc

„Droga, która prowadzi do prawdy,
prowadzi do Boga”
Zapraszam wszystkich do chocianowskiego kościoła,
napełnijcie swoją dusze energią Boga. To naprawdę
działa.

Bazyl2021 (źródło: Internet)

Jak wyglądałby Jezus, gdyby żył w naszych czasach?
Czy chodziłby w sandałach czy raczej w adidasach?
Czy piłby coca cole i korzystał z komputera?
Czy miałby długie włosy i paszport Izraela?
Na każde pytanie oczekujesz odpowiedzi, ski
chcesz gotowych recept, oczekujesz nadziei...
Lecz co zrobisz, gdy rozkaz zabrzmi groźnie?
Czy będziesz protestował czy podawał gwoździe?
Dezerter - ziemia jest płaska.

„Nie wieszajcie kolejnego Jezusa na krzyżu.
Wykujcie dla Niego miecz i podążcie za Nim.”
Uwierzcie w to, że Jezus kocha, ale jest to mądra, dojrzała i Boska miłość. Jest to miłość sprawiedliwa, bo to
właśnie Jezus, tych którzy byli dobrej woli uzdrawiał,
rozgrzeszał, przytulał, stawiał za wzór, bronił przed
krzywdą. Natomiast tych, którzy byli cyniczni i zatwardziali w złu, upominał, wzywał do nawrócenia, a nawet,
odwracał się od nich i odchodził.
Bo…
…Chrystus nauczał, że ze złem się nie paktuje, nie
wchodzi w układy. A jeżeli cały „system” jest przedstawicielem zła, to z tymi ludźmi nie można się układać.
Jak można w ogóle myśleć o ugodzie z kimś, kto z
całego swojego jestestwa, nie wyrasta z pokrewnego
nam ducha pojmowania spraw tego świata, lecz z dzikości i barbarzyństwa.
Zło ma tylko taką siłę, jaką sami mu ofiarujemy. Ale gdy
przestaniemy się bać, wtedy staniemy się naprawdę
wolnymi ludźmi.

ks M

Zaprawdę powiadam wam:
Bóg, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał, jest
wciąż z nami. Niesie nam słowo Ojca, Boga prawdziwego. Niesie nam siłę, mądrość i prawdziwą miłość,
oraz miecz, który pokryć się powinien fałszywym jadem
krwi Lucyfera, bo tylko wtedy, będziemy pewni, że zwyciężyliśmy w sobie zło.

Chrystus mówił tak prosto, że rozumieli Go analfabeci
i precyzyjnie analizowali uczeni w piśmie. Udowodnił i
doskonale pokazał nam to św. Augustyn, że właśnie w
prostocie, najbardziej uproszczonej formie, a tym samym idealnej i zrozumianej dla wszystkich, odnajdywał
Boga prawdziwego.

„Nie kocha się za COŚ, kocha się po prostu
jak Bóg.”
Wolność, odnajdziemy tylko w prawdzie, miłości
i pięknie. Dziś „wolność” powinna kojarzyć się
nam z „Rewolucją Świadomości”, która musi
się wreszcie przebić do umysłów wyznawców
Boga, bo bestia nieprzerwanie manipuluje
Nami, karmi złudzeniami i wmawia, że Boga
nie ma.

ZAPRASZAMY
* BOGU *
SIĘ NIE ODMAWIA
(Z uwagi na stan plandemi
oratorium nieczynne do odwołania)

