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Wywiad z W. PPutinem - BAZYL

Nie mam żadnych wątpliwości, że tylko 
Polacy, wielki i dumny naród, potomkowie 
husarów, są w stanie powstrzymać 
islamizację Europy. Polska jako skarbnica 
kultury i źródło europejskiego prawa, 
prawdy i piękna, obejmie wkrótce swoimi 
granicami całą Europę. Gdyby nasza 

armia miała takiego sojusznika, jak bitny polski żołnierz, 
to już dawno odzyskalibyśmy Alaskę. Uważam,że gdyby 
nasze najpiękniejsze kobiety zostały ubogacone kulturowo 
przez polskich wojowników, to Słowianie zawładnęliby całą 
Ziemią, Marsem a nasze imperium sięgałoby aż do Plutona - 
W.PPutin

 (…) Kolejne wyzwanie dla 
rosyjskiej tożsamości jest 
związane z procesami, które 
można obserwować poza 
granicami Rosji. Są to polityka 
zagraniczna, moralność i inne 
aspekty. 

Od przeszło 300 lat, elita fi nansowa świata, wywoływała 
rewolucje i wojny, w których ginęły miliony niewinnych ludzi, 
nieświadomych ich szatańskich spekulacji.Nadszedł czas, 
aby im zrobić rewolucję i pozbawić ich wszystkich, tej wielkiej 
i niszczycielskiej władzy nad światem. Tylko w ten sposób 
odzyskamy zrabowaną nam wolność. Tylko „miecz” może 
powstrzymać to, co nadchodzi. Boję się o Nasz kraj i zrobię 
tyle, na ile pozwoli mi Bóg. Żadna armia świata nie pokona 
idei wolności. Wzywam do rewolucji intelektualnej ! Bo tylko 
prawda Nas wyzwoli. 

– Bazyl

I…, to właśnie Krzysztof Leszczyński, 
wiódł w tej orkiestrze pierwsze skrzypce. 
A ja już od dawna, nie widziałem tak 
zawistnego i złego człowieka, z tak wielką 
nienawiścią do mojej osoby. A niby ten 
typ, wyznaje wiarę katolicką.

Masz nowotwór - nie czekaj !!!

Walcz o swoje życie !!!

6

18

5 KANDYDATÓW 

CHOCIANÓW 2018
Subiektywne kryteria oceny 
Bazyla, kandydatów na fotel 
burmistrza - Chocianów 2018
STRONA 2/3

WYBORY SAMORZĄDOWE

CHOCIANÓW 2018 S22

THE

BAZYLIANKA
Zobacz Świat Inaczej www.wolnychocianow.pl

TO
NASZ
CZAS

Wywiad z W. PPutinem - BAZYL

 (…) Kolejne wyzwanie dla 
rosyjskiej tożsamości jest 
związane z procesami, które 
można obserwować poza 
granicami Rosji. Są to polityka 
zagraniczna, moralność i inne 
aspekty. 

Dzięki hojności Parafi an, Stanisław 
Łobodziec, zainicjował szereg napraw i 
remontów w Naszej Parafi i. Bóg zapłać.

ZMIANY W PARAFII
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1
Wykształcenie

Wykształcenie wyższe, 
bodajże ekonomiczne i 
chyba tylko dlatego ma 
tak dużo sympatii z „NIBY” 
konkurencyjnego komitetu 
wyborczego. Bo każdy 
burmistrz potrzebuje 
wykształconą kadrę. 

To tylko technik, ale partia 
PiS nie wymaga od swoich 
kandydatów „WYSOKICH 
SZKÓŁ”. Do prowadzenia 
myjni samochodowej, 
być może wystarcza takie 
wykształcenie jakie zdobył w 
swoim życiu Pan Andrzej, ale 
od burmistrza , powinniśmy 
wymagać znacznie więcej. 

Januszek co prawda, 
wykształcenie wyższe 
jakieś ma, ale praktyki 
prawdopodobnie odbywał 
tylko u „MAMY” w sklepie. 
Zielonego wiedzę i 
kompetencje, podważają 
jednak jego umiejętności 
prowadzenia sesji rady.  

2
Działalność
społeczna

3
Wiedza

samorządowa

4
Uczciwość

Prawdopodobnie tylko 
szkoła podstawowa. Ale do 
końca, nikt tego nie wie, 
bo Pan Kowalski nigdy, nie 
chwalił się publicznie swoim 
wykształceniem. 

Duża aktywność Pana 
Tomasza. Od bodajże 
roku jest numerem jeden 
na ustach mieszkańców 
Chocianowa, a to musi robić 
duże wrażenie. Coś wreszcie 
dzieje się w Chocianowie… 

Pan Roman pojawia się 
zawsze „chwilę” przed 
wyborami i obiecuje. Nikt, jak 
wiemy, samymi obietnicami 
jeszcze się nie najadł, ale 
kto wie. Czasami pomoże 
jednej, dwóm osobom, bo i w 
nim pewnie są jeszcze jakieś 
pokłady dobroci. 

Pani Ania jest sprawną 
działaczką na terenie 
Parchowa. Robi dużo i 
jest o niej głośno. Miasto 
Chocianów, mało jednak 
wie o pani Pichała, a ci co 
pamiętają ją jeszcze z osiedla 
„Zacisze” , nie sądzę aby 
stanowili większość.

Tego człowieka, trudno 
posądzić o jakąkolwiek 
działalność na rzecz 
współbraci mieszkańców. 
Ostatnio, zainstalował pan 
Zielony na pl. Wolności, 
tablicę upamiętniającą 1050 
lecie Chrztu Polski, z tym , 
że obchody tej uroczystości 
odbywały się dwa lata temu. 
Cóż, cieszmy się, że Januszek 
Zielony , zdążył chociaż przed 
Wyborami 2018. 

Z Panem Bober jest 
podobnie jak z Januszem 
Zielonym, z tym, że Andrzej 
jest miłośnikiem ekologii i 
czasami z Heniem Czekajło, 
obsadzają polską ziemię  - 
dębami. Bo nie sądzę, że 
działalnością społeczną 
Andrzeja Bober była jego 
myjnia samochodowa. 
Bo przecież za umycie 
samochodu płacimy mu.

Wysoka znajomość 
administracji z racji 
chociażby studiów 
prawniczych. Pan Tomasz 
jest radnym w mieście 
Lubin, więc siłą rzeczy, 
musiał przeczytać ustawę o 
samorządzie lokalnym. 

Czasami myślę, że nadal, 
po tylu latach, które spędził 
Pan Roman w samorządzie 
lokalnym – wymaga szkoleń. 
A może to tylko moja iluzja?

Być może i wiedzę jakąś 
w tym temacie Pani 
Pichała ma, ale biurokracja 
administracji w Polsce, 
to już naprawdę wysokie 
HIMALAJE.  I obawiam się 
,że Pani Ania będzie musiała 
trochę jeszcze posiedzieć 
nad ustawami, uchwałami, 
rozporządzeniami czy 
kodeksami.

Wiedzę samorządową, Pan 
Janusz powinien mieć w 
jednym palcu. Po tym co 
jednak słyszę i widzę, bez 
radcy prawnego Zielony, 
jest bezradny w wielu 
przypadkach. 

Andrzej Bober to fenomen 
sam w sobie, dlatego 
tak trudno po jego życiu 
społecznym cokolwiek 
stwierdzić. Sądzę jednak, 
że Pan Bober, to dobry 
biznesmen, ale nie 
społeczny.

Brak danych. Chodzi Pan 
Tomasz do kościoła, a to już 
duży PLUS z etyki. 

Romana Kowalskiego znamy 
już od wielu lat. Jak ktoś 
chce sobie przypomnieć 
UCZCIWĄ działalność Pana 
Romana, to zapraszam do 
pdf-ów starych gazet, które 
znajdą Państwo na stronie 
www.wolnychocianow.
pl.Dodać tutaj jeszcze 
można informację z ostatniej 
chwili, czyli sporna sprawa 
sprzedanej działki za DINO. 
O mieszkaniu dla swojego 
byłego asystenta Roberta 
Harenzy, nie warto już 
wspominać.

Brak danych. Dlatego tylko 
średnia ocena. 

Trudno oceniać Pana Janusza 
w tej rubryce. Ze swojego 
doświadczenia wiem jedno, 
że ten kto dołącza się do 
grupy chcącej zniszczyć 
niezależnego dziennikarza, 
nie może uchodzić w moim 
mniemaniu za osobę 
uczciwą.

Z Andrzejem Bober, miałem 
przyjemność nawet w 
Polskim sądzie. I po tej 
przygodzie, uważam, że ten 
człowiek , jeżeli nawet zna 
słowo „UCZCIWOŚĆ” , to 
nie do końca , rozumie jego 
znaczenie. 

Wyższe wykształcenie  - 
prawnik. 
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5
Przynależność 

partyjna

Brak informacji o 
przynależności do partii 
politycznej. 

Prawdopodobnie kiedyś, Pan 
Roman stacjonował w partii 
PSL i Samoobrona. 

Przynależności partyjnej 
Pani Ani , raczej zarzucić nie 
można. Ale robienie sobie 
selfe z prezydent Łodzi 
Hanną Zdanowską (PO), 
której wybitnie nie znoszę,  
uważam za lekki nietakt Pani 
Ani.

Przynależności partyjnej 
Januszka, nie dopatrzyłem 
się. W takim razie jaką ten 
chłopak wyznaje ideologię? 
Większą część obecnej 
kadencji rady , dzielnie 
sprzyjał byłemu komuniście 
Skibickiemu, więc analogia 
nasuwa się sama.

Partia PiS. Rekomendacji 
lepszej nie potrzeba.
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6
Zdolności

komunikacyjne 

7
Umiejętności
organizacyjne

8
Skuteczność

w
działaniu

9
Wrażliwość

na
niedolę
innych

10
Dotychczasowe

życie

Bezproblemowe. Potrafi  
rozmawiać z ludźmi i 
skutecznie przekonywać ich 
do swojej racji. 

Gadać, to Roman Kowalski 
naprawdę potrafi , o czym 
przekonał się nie jeden 
człowiek, który spotkał go 
na swojej drodze. Brawo 
Panie Romanie, jesteś 
bezkonkurencyjny. 

Pani Ania jest bardzo 
towarzyska a jej język jest 
bogaty w trudne słowa. 
Niemniej, jeszcze wiele 
doświadczenia musi 
zdobyć w tym temacie, aby 
dorównać NAJLEPSZEMU – 
Romanowi Kowalskiemu. 

Ci co oglądają relacje z sesji 
rady , wiedzą, że Janusz 
ma duże problemy w 
wypowiadaniu swoich myśli. 
Czemu tak jest? Nie wiem. 
Może to trema? Ale ci co go 
znają osobiście wiedzą , że 
tak naprawdę z Zielonym 
nie ma o czym gadać. Więc, 
po co tracić swój cenny 
czas?

Z doświadczenia wiem, że z 
tym człowiekiem nie da się 
spokojnie rozmawiać. Myślę 
również, że dłuższa dyskusja 
z tym gościem, mogłaby 
pogłębić moją depresję. 
Tym razem ocena skrajnie 
emocjonalna. 

Jak widzimy od jakiegoś już 
czasu, Chocianów dzięki 
Tomaszowi Kulczyńskiemu 
– odżył. Impreza za imprezą, 
nowe wydarzenie za 
wydarzeniem, i choć my 
doskonale wiemy, że są to 
tylko kampanijne cuda, to z 
drugiej strony, ktoś musi to 
zorganizować i  czuwać aby 
wszystko wyszło ok. 

Ten Pan chyba od zawsze był 
albo radnym powiatowym 
albo burmistrzem i takie 
zadania organizacyjne i 
cokolwiek innego, zlecał 
zapewne podległym 
pracownikom. 

Trudno, tak na zimno 
określić Panią Anię i jej 
umiejętności organizacyjne, 
ale po tym co dzieje się w 
Parchowie za sprawą Pani 
Pichały, można przypuszczać, 
że jest na wysokim poziomie. 
Ale to nadal jest tylko mały 
Parchów, a nie duża , czy 
choćby taka jak Chocianów 
„aglomeracja”.

Z tego co wiem, Pan Janusz, 
bardzo dobrze zorganizował 
sobie życie. O Naszym, 
najczęściej zapominając. 

Nie wiem co takiego 
wielkiego zorganizował 
Pan Andrzej, ale na pewno 
doskonale organizuje swoje 
życie prywatne i polityczne. 
Zobaczycie, za rok, zapewne 
znajdzie się na liście PiS-u do 
sejmu. 

Wysoki poziom, ale gdy nie 
ma się więcej wiedzy na 
ten temat , trudno wtedy 
oceniać. Zobaczymy jak 
skuteczny jest Pan Tomasz 
gdy zostanie burmistrzem.

Cokolwiek by nie mówić 
o Panu Romanie, to 
skuteczność jego jest na 
bardzo wysokim poziomie. 
We mnie rodzi się tylko 
jedno pytanie: Dla nas 
skuteczny czy dla…? 

Budowanie wizerunku, to 
czasami naprawdę wielka 
wojna z przeciwnościami i 
krytyką. Pani Ania dzielnie 
sobie z tym radzi i realizuje 
zawsze swoje projekty w 100 
%.

Pan Zielony jest bardzo 
skuteczny. Oj jest… Na 
koncie odłożył sobie 71 000 
zł, buduje obecnie nowy 
dom, a w akcjach uzbierał 
sobie ponad pół miliona 
złotych. I co? Nie jest 
skuteczny? 

Pan Andrzej, nie 
sprawia wrażenia osoby 
sympatycznej i naprawdę 
wolę z „Cebulą” pogadać , niż 
z nim, tracić swój cenny czas. 
Myjnia na rogatkach stoi, 
więc… 

Myślę, że jako przyszły 
burmistrz, nie powinien mieć 
z tym żadnych problemów.

Kowalski, można powiedzieć: 
KOCHA BIEDAKÓW, i wielu z nich 
skorzystało na tym, że Roman 
Kowalski był burmistrzem. Ja 
jednak wychodzę z  złożenia, że , 
enklawy „biedy” trzeba przywra-
cać do społeczeństwa i zadbać o 
nie kompleksowo. Chociażby ja-
kimś odpowiednim programem 
czy sprowadzeniem na teren 
Chocianowa  jakiegoś przedsię-
biorcy , który zatrudni, za dobre 
pieniądze tych biednych ludzi.  a 
nie celować tylko w pojedyncze 
jednostki, dając im namiastkę 
tego, co im się należy; i to nie do 
końca bezinteresownie. 

Myślę, że Pani Ania z racji 
tego ,że jest kobietą i matką, 
wrażliwość – jako cechę, 
posiada.  I wierzyć trzeba,że 
robi to spontanicznie i z 
potrzeby swojego serca.

Być może i Janusz Zielony 
potrafi  kochać bliźniego 
swego jak siebie samego, 
ale nic mi na ten temat nie 
wiadomo.  

Sadzenie dębów, to ciut za 
mało aby mówić o Andrzejka 
wrażliwości. A innych 
danych, nie posiadam. 

Na pierwszy rzut oka , 
robi dobre wrażenie. Jest 
stosunkowo młodym 
człowiekiem, więc ma czas 
zbierać doświadczenie. Rodzinę 
ma pełną. Polityka i działalność 
społeczna zajmują mu dużo 
czasu. Ale tak naprawdę, nie 
znamy jeszcze Pana Tomasza 
dokładnie, więc i ja poczekam z 
WYSOKĄ oceną. 

O Romanie Kowalskim 
można już śmiało zacząć 
pisać książkę. Tylko po 
co? Czy nie lepiej włączyć 
swój ulubiony serial „M 
jak miłość” i zrelaksować 
się trochę , niż analizować 
burzliwe dzieje Romana? 

U Pani Ani poukładane jest 
wszystko zgodnie z polską 
tradycją. Jest jednak jeszcze 
mało danych o tym co Pani 
Ania robiła wcześniej. Ale to 
raczej jest zaleta niż wada. 

Rodzina u Janusza pełna a 
różnice wyznaniowe, jak widać 
nie wpływają negatywnie na 
związek Państwa Zielonych. 
Zdrowa komórka społeczna, 
zdolna jeszcze zrobić coś 
dobrego dla społeczeństwa 
Chocianowa a nie tylko dla 
siebie. Bo akurat Pan Zielony , to 
miałby się z czego spowiadać.

Kariera Andrzeja Bober 
dopiero się rozpoczyna. 
Dajmy mu szansę, bo 
przecież każdy z Nas ma 
marzenia. 
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Zysk netto Grupy KGHM za ostatnie 
półrocze, wyniósł tylko 661 mln. zł., 
analogicznie do roku poprzedniego, 
gdzie zysk wyniósł 1,054 mld. zł.. 
Można śmiało uznać stratę rzędu 
443 mln. zł. za niegospodarność 

Wojciech Marciniak
Radny Rady Miejskiej w Polkowicach 

Jan Zubowski
Radny Powiatu Głogowskiego

71 449, 96 - Rok 2014
Zespół Szkół nr 1 w Lubinie

288 188, 86 - Rok 2017
KGHM

196 947, 00 - Rok 2014
Prezydent Miasta Głogów

617 308, 90 - Rok 2017
KGHM
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CHOCIANÓW

Za WODĘ w Chocianowie jak za zboże…
B a z y l  v e l  S ł a w o m i r  T o m c z a k

PAWEŁ NAJDEK
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Upadek 
Leszczyńskiego
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Przestańcie »łupić« lubińską ziemię...
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na nich nie głosuję ! 
nie !!!

Analiza kandydatów
Powiat

Trudno przewidzieć, kto w tych 
wyborach dostanie się do Rady Powiatu 
Polkowickiego, ale nasz wybór będzie 
bardzo ważny, gdyż oferta w tym roku jest 
nadzwyczaj nieatrakcyjna.

W gminie Chocianów, są do zdobycia cztery 
mandaty. Swoich kandydatów wystawiły 
cztery komitety: PiS, POROZUMIENIE 
SAMORZĄDOWE – Skibicki, Kukiz15’, 
Koalicja PO – Nowoczesna.

PiS, dzięki upartej postawie Henia Czekajło, 
który nie wyobrażał sobie, oddać młodym 
koleżankom i kolegom  z partii jedynki na 
liście do powiatu -  mamy na liście zestaw 
ludzi , których średnia wieku wynosi 58 lat. 
Przypuszczam, że listę Heniu układał pod 
siebie, aby mieć stu procentowy mandat. 
Wiemy, że ten typ polityczny, idzie tam 
chyba tylko po „zaszczyty” i po nic więcej, 
bo nie dopatrzyłem się jakiś większych 
sukcesów ministranta – Czekajły, przez 
cztery lata, które spędził w Zarządzie 
Powiatu Polkowickiego z roczną pensją : 
110 711,00 zł. 

To, że Henryk, nie wziął pod uwagę 
młodych członków PiS przy układaniu listy 
powiatowej, zasługuje na pogardę. Nawet 
go rozumiem, jest już stary i taka posadka 
na pewno wpłynie pozytywnie nie tylko na 
jego psychikę. Rodzi się jednak pytanie: co 
my będziemy z tego mieli? Napisałbym,że 
niewiele, ale chyba i tego nie… Wierzę 
jednak, że mądry Chocianów, nie postawi 
już na tego człowieka, który od zawsze 
karmił się na polityce.

NIE GŁOSUJĘ NA CZEKAJŁO !!!

Z listy PiS-u do powiatu, zasługuje na 
moje uznanie, chyba tylko Pan Płotnicki 
i działająca dzielnie w strukturach 
chocianowskiego kościoła Pani Anna 
Jabłońska. Choć osobiście, na tą listę 
głosować nie będę.

Lista POROZUMIENIA SAMORZĄDOWEGO, 
też nie pachnie pierwszą świeżością, a 
byłego komunistę Skibickiego (nr 1 na tej 
liście), już na starcie powinniśmy wyrzucić 
na śmietnik historii. A historia ta, powinna 
go zlustrować i ukarać za posługę, jaką 
sprawował w zbrodniczej partii PZPR. My 
jednak nadal darzymy takich „małych” 
ludzi jak on, nieuzasadnioną sympatią, nie 
zdając sobie tak do końca sprawy, że to, co 
dziś dzieje się w Polsce, to również zasługa 
takich polityków jak: Skibicki, Leszczyński 

czy wspomniany już wcześniej Henryk 
Czekajło.

Skibicki pomimo, że startuje z tej listy z pozycji 
numer jeden – nie zasługuje już na naszą 
uwagę, nie zasługuje już na nic. Tym bardziej 
na to, aby reprezentował nas w Powiecie 
Polkowickim, sadzając swój zad w lożach rady 
powiatu.

- Skibicki, zajmij się lepiej wnukami, bo w 
twoim wieku, jest to najlepsza rehabilitacja 
duszy.

Z listy Porozumienia Samorządowego, 
warto wybrać Panią Beatę Rolską, i właśnie 
na nią będzie głosował Bazyl. To mądra 
kobieta, która potrafi  racjonalnie myśleć 
i konstruktywnie działać. Znają ją niemal 
wszyscy mieszkańcy naszej gminy i darzą 
dużym zaufaniem.

NIE GŁOSUJE NA SKIBICKIEGO !!!

Lista Kukiz15’, nie wyróżnia się niczym 
szczególnym, oprócz może tylko żony 
Romana Kowalskiego, byłego „wspaniałego” 
burmistrza Chocianowa. Dobrze się zarabia w 
radzie powiatu ( 2 500 zł. miesięcznie) i to jest 
być może był powód, dla którego Marianna 
Kowalska dostała nr 1 na tej liście. W ogóle 
całą tą listę wypadałoby zignorować. Jest na 
niej jeszcze jedna ciekawa postać, Pan Jacek 
Zborowski – pedagog, a ostatnio, z tego co 
pamiętam ochroniarz - chyba, że postawimy 
na bezpieczeństwo.

Jeżeli jednak lubicie ugrupowanie Kukiz15’ 
i chcecie głosować na tą listę, wybierzcie 
nazwisko „BEREŻAŃSKI”. Naprawdę to już 
inny człowiek, niż ten którego znaliśmy 
wcześniej. Franek od TAMTEGO okresu 
bardzo się zmienił, zdobył wiele ciekawych 
znajomości w wysokich kręgach politycznych 
i  zawsze będzie mógł coś załatwić dla Gminy 
Chocianów.

Ostatni komitet, to PO – Nowoczesna i 
nr 1 Kasia Pikulska, którą dobrze znam z 
czasów, gdy gminą Chocianów zarządzał 
nasz uroczy Roman Kowalski. Niestety mi 
nie po drodze z partią PO – bo to złodzieje, 
którzy doprowadzili ten piękny kraj do ruiny. 
Niemniej czemu nie Kasia Pikulska?

Jacek Zborowski

krzysztof
leszczyński

henryk czekajło

Franciszek
Skibicki

1

2

3

4

Były członek zbrodniczej partii PZPR. 
Przyjaciel Platformy Obywatelskiej. 

Wielokrotny gospodarz Chocianowa, który 
wraz ze swoimi towarzyszami, zawsze 
„inwestował” w Chocianów pieniądze z 
kredytów. Jak teraz wygląda Chocianów 
na tle innych gmin w Polsce – BLADO ! 

Teraz Franciszek Skibicki startuje do rady 
powiatu polkowickiego – po co?

Członek partii PiS. Przez cztery ostatnie 
lata w Zarządzie Powiatu Polkowickiego. 

Rocznie brał za tą posługę ponad 100 
tyś. zł. Henryk od prawie zawsze, zarabiał 

na polityce. Czekajło,to człowiek nie 
pierwszej młodości (65 lat). Juz sam ten 
fakt powinien go dyskwalifi kować jako 
naszego przedstawiciela – bo mamy 

czasy binarne. Tym razem Pan Czekajło, 
chce chyba sobie, zapewnić spokojną 

starość i dochody.

Wybitnie nielubiana przeze mnie 
jednostka. Dla swoich wyborców z 
osiedla „Zacisze”, praktycznie przez 
cztery lata, nic nie uczynił. Do dziś 

ludzie bluźnią na niego za obiecane, a 
nie zrealizowane „Place Zabaw”. Czy na 

tkwiące jako zadaszenia śmietników, 
płyty chorobotwórczego eternitu.

U Pana Jacaka można doszukać się 
powiązań rodzinnych z Heniem Czekajło, 

a to samo w sobie już dyskwalifi kuje 
tego człowieka z grona moich ulubionych 
postaci życia społecznego. W roku 2010 
ubiegał się o fotel burmistrza, ale doznał 

porażki. Z wykształcenia nauczyciel, 
dzisiaj – prawdopodobnie – pracuje jako 

ochraniarz.

“
”

Nie głosuj na ZŁO !

9
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W. PPutinW. PPutin

www.facebook.com/kochamyrosje/



dziwnego gdyby nie 2  DETALE:  Z   Wiedziałem, że kiedyś wpadnie pod moje pióro radny Likus, nie spod-ziewałem się tylko, że nastąpi to tak szybko, właśnie w premierowej Bazyliance. Wiemy jednak ,że PiS-iorki to berety morowe i jak coś powiedzą – to na pewno to „spieprzą”!  I tak ,nasz FENOMEN ale i patriota Jerzy Likus któregoś dnia zapragnął pozbyć się wstrętnego komunisty Żymirskiego z jednej z ulic w Choci-anowie. Długo czekał na okazję (ale ta partia zawsze czeka, chyba na cud…) aż wreszcie gdy został radnym miasta i gminy Chocianów mógł zacząć realizować swoje kosmiczne pomysły. Złożył więc ofi cjalny wniosek aby nazwę  ul. Żymirskiego na Pileckie-go. I ZACZĘŁA SIĘ WOJ-NA !  Nie byłoby w tym nic 
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Jeśli ktoś woli prawo szariatu, 
to my proponujemy im, 

aby przenieśli się do krajów, 
gdzie ono obowiązuje.

“

”

Rosja nie potrzebuje 
mniejszości, to 

mniejszości potrzebują 
Rosji i my nie 

damy im specjalnych 
przywilejów oraz nie 

zmienimy naszego prawa, 
aby je dopasować do ich 
pragnień, bez względu 
na to jak gośno będą 

krzyczeć “dyskryminacja”.
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C z w a r t y  r o z b i ó r  P o l s k i
O P R A C O W A N I E :  B A Z Y L ,  ź r ó d ł a :  wykład YouTube

Żydzi:
93% - to są Żydzi wschodni – 

Aszkenazyjczycy
Ok. 7% - to Żydzi Sefardyjczycy 

Rothschild
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WZYWAM DO REWOLUCJI 
INTELEKTUALNEJ ! WZYWAM DO 
WZMOŻONEGO POSZUKIWANIA 
PRAWDY.

trzy pytania DO
KAROLA

Red.

Koniec roku 2018 to czas wyborów samorządowych, ale 
chocianowianie wciąż wybierają do władzy tych samych 
– jak ich nazywasz – pasożytów, a potem przeżywają swój 
dramat egzystencjonalny. Jak to zmienić Bazyl ?

Bazyl

Uczymy się na błędach po to, by poprawiać te błędy, ale w 
rzeczywistości nic z tego nie wynika. Postawa społeczeństwa 
Chocianowa, zaczyna się jednak powoli zmieniać. Tak, 
powinniśmy wreszcie wyzbyć się egocentrycznych postaw 
i tęsknoty za czasami naszej młodości, gdzie transformacja 
ustrojowa wyznaczała nam konsumpcyjny charakter 
naszego życia. Zgubiliśmy w tym właśnie okresie, tęsknotę 
za klimatem intelektualnym, dawnych czasów i w sposób 
perfi dny zostaliśmy zmanipulowani. Zrozumienie tego 
powinno nam wystarczyć  do zmian. Bo pokolenie, 
które nie walczy o dobro kolejnych pokoleń, jest bydłem 
konsumpcyjnym, niezdolnym do rozwoju dla dobra całej 
ludzkości.

Mówią, że jesteś „szalony” a jednak szaleństwo to, jest 
wyrazem twojej artystycznej drogi. Quo Vadis Bazyl?

Idę swoją drogą, wyznaczoną jakieś 8 lat temu.

Zostawiając na boku narcyzm, twierdzę, że życie człowieka 
jest jedną z najbardziej emocjonalnych ze sztuk. Każdy 
artysta powinien buntować się przeciwko władzy i burżuazji, 
ale w moim przypadku ten sprzeciw jest najbardziej 
oczywisty, bo podłożem jest – jak na razie - nieudana 
próba eksterminacji mnie jako jednostki. Ja już nie mówię, 
ja krzyczę: „Dziś przyszli zabić mnie, moje dzieci, moje 
marzenia, jutro zapukają do twoich drzwi.”

Przykład Ukrainy, pokazuje nam wyraźnie do czego 
doprowadza korupcja i zniewolenie ludzi. W Polsce 
niebawem może być podobnie, bo już ok. 7 milionów 
naszych rodaków, jest na skraju nędzy, a Unia Europejska, 
kraje zachodu, zrobiły z naszej ojczyzny rynek zbytu a z 
nas tanich niewolników. Dziś jesteśmy już kolonią, jutro 
będziemy ich poddanymi bez praw i przywilejów. To na 
pewno nie brzmi optymistycznie.

Czy oby ta twoją potrzebą buntu, nie jest czasami tym 
modnym dzisiaj patriotyzm ?

Mówią, że patriotyzm to dojrzała miłość do swojej ojczyzny. 
I tak jest. Mówią, że życie „buntownika” jest łatwe i 
przyjemne. I może tak jest, ale ciąży na mnie również wielka 
odpowiedzialność. Jesteśmy jedynymi ludźmi, którzy mogą 
być naprawdę wolni, mamy możliwości postępować jak 
chcemy, ale zawsze w zgodzie z obowiązującym prawem i w 
służbie innym. Lepiej być człowiekiem, który głośno przeklina, 
niż małym cichym skur...em, który przywdziewa szaty 
ministranta i udaje świętego.

Dużo ludzi nie interesuje się już polityką. Mówią, że ich 
to męczy.

Tylko niewolnicy i szaleńcy nie interesują się polityką, im 
wszystko jedno jak żyją.

Ludzie czytają mnie, więc to bardzo ważne, żebyśmy 
wypowiadali się rozsądnie i patrzyli politykom na ręce. 
Wbrew stereotypom bunt nie musi ograniczać się tylko do 
hasła: „ Sex, joint and Rock’n’roll „. Moja rebelia opiera  się 

Co sądzisz o zbilżających się Wyborach 
Samorządowych 2018 ?

Będzie to na pewno zaciekła walka, tym 
bardziej, że pojawił się nowy kandydat 
- Tomasz Kulczyński, który robi wielkie 
show wokół swojej osoby. Słyszałem, 
że mają być „darmowe” autobusy, ale 
na razie ich nie będzie, bo były jakieś 
awantury na obradach sesji rady gminy. 
A ja jestem ZA, aby wreszcie ktoś zaczął 
myśleć o mieszkańcach Chocianowa. Oby 
się tylko nie okazało, że jest to początek 
niespełnionych obietnic przedwyborczych.

Co sądzisz o kandydatach na fotel 
burmistrza Chocianowa?

Jest w tych wyborach duże urozmaicenie. 
Wreszcie w Chocianowie staruje 
kobieta, znam ją z osiedla, jest to fajna 
koleżanka. Myślę, że bitwa o stanowisko 
burmistrza gminy Chocianów, rozegra się 
pomiędzy Kowalskim a Kulczyńskim. I to 
na pewno, będzie nowe doświadczenie 
dla mieszkańców tej gminy. Wyraźnego 
faworyta nie ma, więc może być różnie. O 
reszcie kandydatów, nie wiem co myśleć, są 
bo są i dobrze, bo jest chociaż kolorowo.

Czego życzysz przyszłym wyborcom ?

Przede wszystkim mądrego i 
przemyślanego wyboru. To my mamy mieć 
wpływ na to co się dzieje w naszej gminie, 
więc zapraszam do urn. 

„ IDŹ NA WYBORY I DECYDUJ O SOBIE.”

Stawiam na świeżość, na młodość, 
na coś innego niż było do tej pory. 
Władza deprawuje, a długotrwała 
władza, robi z polityków psycholi, 
niezdolnych odczuwać głębiej 
miłości. 

Bazyl

na edukowaniu społeczeństwa, na chęci ocalenia wartości 
wyższych, bo wierzę, że miłość i dobroć jest celem każdego 
człowieka. Dlatego wzywam do rewolucji intelektualnej ! 
Wzywam do wzmożonego poszukiwania prawdy.

Ludzie najczęściej boją się stawać naprzeciw prawdy, bo 
to boli.

Myślę, że ten który stoi w opozycji wobec prawdy, ten nie 
będzie miał udziału w życiu wiecznym. To jest ich wybór, ich 
decyzja. Ja za nich będę się modlił.

Wierzysz w Boga?

Jestem chrześcijaninem i jak większość ludzi na świecie czczę 
swojego Boga, którego nazywam zamiennie dobrocią. Bez 
tego sacrum, moje życie byłoby puste, stałbym się poprostu 
żywym trupem, niezdolnym do prawdziwej miłości. Bóg, 
jak wiemy, jest najczystszą formą miłości i nie tylko, bo 
gdy zostaję sam, bezradny wobec przeciwności losu, gdy 
przygniata mnie smutek i ból istnienia, wtedy zwracam się do 
Boga. Nie jest to modlitwa. Jest to rozmowa, która pozwala 
mi zmartwychwstać. Bo droga do Boga – jest jedyną drogą 
człowieka.

Jakie masz przesłanie dla swoich czytelników ?

Jeśli czytelniku, chcesz trzymać głowę w śmietniku, jeśli 
wierzysz z całą pewnością, że Bazyl to tylko przypadek w 
twojej historii życia, że robię z siebie tarczę strzelniczą dla 
oszustów, kłamców i złodziei, bo lubię się bawić, to się mylisz. 
Prawdy szukaj w swoim sercu.

Na kogo stawisz w tych wyborach samorządowych ?

Na świeżość, na młodość, na coś innego niż było do tej pory. 
Władza deprawuje, a długotrwała władza robi z polityków 
psycholi, niezdolnych odczuwać głębiej miłość. Patologię 
mieliśmy tu przez ok. 30 lat i chyba czas wyciągnąć z tego 
odpowiednie wnioski. Po co to nam ? Po co to przyszłym 
pokoleniom ?

Dla mnie, nie ma aż takiego znaczenia, kto zdobędzie władzę 
w Chocianowie – to wasz wybór – bo każdy nowy władca 
Chocianowa i tak zawsze będzie czuł mój oddech na swoich 
plecach.

Ale tym razem przemyślmy wszystko dokładnie i wybierajmy 
rozsądnie.

“
”

Jeśli uważasz, że nic nie możesz 
zmienić. To zmień myślenie.... 

KAROL

OBROŃCY PRAWDY

www.facebook.com/obroncyprawdy/
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Wiesław wabik

Łukasz
Puźniecki

wybory w 
polkowicach

JUŻ CZAS:

Tekst: Sławomir Tomczak vel Bazyl
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To kolejna postać życia publicznego z listy 
moich Piłatów, choć medialność Andrzeja 
Bobera, odkryłem dopiero wówczas, gdy 
zeznawał na moją niekorzyść w sądzie 
lubińskim. Wcześniej, słyszałem o nim 
trochę na ulicy i nie były to pochlebne 
opinie. Ale jak wiecie, Bazyl byle czym 
się w tym mieście nie zajmuje. Są sprawy 
ważniejsze, niż jakiś lokalny biznesmen. 
Jednak teraz, muszę gościa, wziąć pod 
pióro, bo nie stać Gminy Chocianów na 
kolejne błędy, jakich wiele odnotowaliśmy 
od 1989 roku.

Niestety, ku mojemu niezadowoleniu, 
Bober jest wieloletnim 
sympatykiem partii rządzącej 
obecnie w naszym kraju, co 
moim zdaniem, nie wróży PiS-
owi sukcesów wyborczych w 
przyszłości. Ale, taki ma elektorat 
PiS, na jaki sobie zasłużył. 

Ofi cjalnie, Andrzej Bober, jest 
kandydatem z ramienia PiS na 
burmistrza Chocianowa. Można 
było o tym usłyszeć w kuluarach 
salonów CHOK, gdzie szczycił się 
tym faktem, kolejny fenomen polityczny 
Chocianowa – Henryk Czekajło, na 
spotkaniu z posłanką Lichocką. Z opowieści 
ludzi obecnych na spotkaniu , bardziej 
koncentrowano się na promowaniu , 
nikomu nieznanego Andrzeja Bobera, niż 
na merytoryce polityczno- gospodarczo- 
społecznej. Podsumowujac: liche spotkanie 
w wykonaniu Pani posłanki. Gdy jeden z 
mieszkańców Chocianowa, Pan Salamon, 
zadał posłance trzy zaskakujące pytania, 
w tym jedno dotyczące AKT. 447, czyli 
roszczeń bez spadkowych dla fi rmy; 
„ zarabiamy na holokauście” , został 
obrzucony błotem przez niedouków i 

Andrzej Bober
Bazyl wyzwany od anty semity. Moi Drodzy, 

nikt w tym mieście nie ma większej 
wiedzy o sekcie Chazarskiej i różnicach 
występujących wśród Żydów, jak właśnie 
pan Salamon. Czasami, może wydawać się 
Nam pan Marek lekko kontrowersyjnym 
człowiekiem, ale na pewno nie można 
mu zarzucić braku patriotyzmu, wiedzy 
historycznej i miłości do tradycji 
Chrześcijańskiej Polski.

Czy naprawdę PiS w Chocianowie nie ma w 
swojej stajni kogoś porządnego, mądrego, 
uczciwego i kompetentnego, kogoś kto 
podźwignąłby tą gminę po poprzednich 
patologiach? Kto jak kto, ale Andrzej Bober  
lubi tylko uruchamiać swoją wyobraźnię i 

oskarżać mnie o to, że go pobiłem. 
Nie zdaje sobie jednak sprawy ten 
chłopaczek, że gdybym naprawdę go 
sięgnął z lewej, to wszystkie media 
Chocianowa, informowałyby o tym z 
wielką pasją i zaangażowaniem. Jak 
widzimy ten „szlachetny” biznesmen 
od myjni samochodowej, ubiegał się 
wszystkimi możliwymi sposobami, 
o poparcie PiS – i takowe otrzymał. 
Szkoda, bo w grupie członków PiS 
Chocianów, jest dużo przyzwoitych, 
młodych ludzi, którym ja osobiście, 

dałbym szansę; chociażby Pan Garboś, 
który wyznaje ideologię swojej partii a nie 
goni za politycznym aplauzem, celebrą (no, 
na celebrę to trzeba jeszcze Andrzej jakoś 
wyglądać) i pędem do władzy.
Chocianowski PiS, stawia jednak jak 
zawsze uparcie na człowieka w wieku 
przedemerytalnym, na etatowego 
polityka (który w powiecie polkowickim nic 
dla nas wielkiego nie zdziałał a rocznie kosi 
ponad 100 tysiaczków)  i ministranta po 
godzinach – Henryka Czekajło albo na 
człowieka , który moim zdaniem, nadaje 
się jedynie do zarządzania niszową myjnią 
samochodową. Czy warto więc, oddawać 
swój głos na to towarzystwo? Panie 

Boże, chroń Nas przed takimi 
błędami…

Ale nie jest aż tak źle moi 
Drodzy, bo daję Wam 
gwarancję (arytmetyka 
wyborcza), że Bober raczej 
nie zostanie burmistrzem 
Chocianowa. Może jednak  
uzyskać mandat radnego gminy. 
A wtedy My, przez kolejne 5 
lat, obarczeni tym ciężarem, 
będziemy musieli mu płacić i 
tolerować go na sesjach rady. 

Kiedyś mówili w Polsce, że 
wyborcy PiS-u, to MOHERY. 
Sorry, nie jest moim celem 
obrażanie ludzi „kościoła”, 
którzy nie do końca wiedzą w co 
gra ich ulubiona drużyna Prawo 
i Sprawiedliwość. Bober jednak 
wie i dlatego przypomina 
mi On czasami, typowego 
przedstawiciela PiS.

Myślę, że Pan Bober to 
jednak „coś” innego i dlatego 
wciąż szukam na niego 
odpowiedniego określenia, 
bo nie chcę znów trafi ć przed 
WYMIAR – za prawdę. Niemniej, 
gdy jakimś cudem (kojarzyć 
to proszę z Armagedonem) ten 
chłopak z myjni, zostanie 
nowym burmistrzem Gminy 
Chocianów, to być może bez 
problemów, przy pomocy 
nowej rady, przekształci sobie 

działeczki rolne na budowlane, 
czego nie chcieli uczynić 
dla Andrzejka radni obecnej 
kadencji – a on tym faktem, był 
bardzo oburzony.
I teraz już chyba wiem , 
dlaczego w Polsce jest tak 
źle; bo wybieramy na wpół 
świadomie elementy , które 
najpierw widzą swój interes i 
władztwo korytowe, a dopiero 
potem, myślą o wyborcach i to 
tylko tych , którzy im sprzyjają 
lub tych, którzy głaszczą 
ich wielkim uwielbieniem, 
po wrednych i kłamliwych 
mordach.

Władza, MAŁYCH ludzi bardzo 
podnieca, a Bazyla nadal 
Dostojewski i ładna, mądra 
kobieta w kusej sukience….

Franciszek Skibicki burmistrz Chocianowa  i były członek partii PZPR
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Dojny PODATEK od kopalin...
Dużym problemem dla KGHM, jest „dojny” 
podatek od wydobycia niektórych kopalin, który 
zaserwowała nam brygada „króla” Europy: Tuska 
i choćby tacy poplecznicy tego typa, jak : Łukasz 
Późniecki, Krzysztof Nester, Raczyński czy wreszcie 
Skibicki oraz duża grupa cwaniaczków z partii PiS, 
którzy siedzieli pod miotłą i czekali na swój czas, 
jak chociażby kandydat na Burmistrza Polkowic 
Wojciech Marciniak.

Szkoda, że nasi górnicy, nie potrafią walczyć o 
swoje. Dlatego, niebawem „władza” może im 
zabrać wszystko. 10 miliardów tego podatku, które 
od kwietnia 2012, zwiększyły budżet państwa 
Polskiego w żadnej wymiernej postaci nie wróciło 
do górników z Zagłębia Miedziowego.

Moim zdaniem, podatek ten, powinien być 
redystrybuowany tu, na terenie Zagłębia 
Miedziowego, aby ludzie, którzy pracują w KGHM 
i ich rodziny, a wypracowują  ten niesprawiedliwy 
podatek, mieli dobre warunki do rozwoju i życia.

Jest inaczej, i jest źle.

Morawiecki wciąż potrzebuje kasy na swoje co raz 
to nowsze pomysły socjalne itp. Szkoda tylko, że tak 
łatwo wydaje z naszych kieszeni – bo to przecież nie 
boli.

Prezesi KGHM od początku rządów PiS zmieniają się 
jeden po drugim i biorą wielomilionowe odprawy. 
Niektórzy z nich, piastują swoją posadę przez dwa 
tygodnie. Nie ma się co dziwić, że KGHM upada. 
Jest dosłownie rozdzierany przez polityczne hieny i 
niszczony przez niekompetentne osoby.

- Marcin Chludziński, idzie własną drogą, otaczając 
się młodzieżą, którą dopiero wprowadza w świat 
dużego biznesu. To „spadochroniarze”, niemający 
pojęcia o górnictwie i hutnictwie. Są tu tylko po to, 
by zarabiać – mówi jeden z lokalnych polityków PiS.

Czy to oby nie początek końca, polskiej marki 
KGHM?

Z JANUSZEM

JEDEN NA JEDEN
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Zabij raka,
zanim on zabije Ciebie 

B A Z Y L ; źródło: Sciene Daily

SZCZEPIONKI

Koncerny farmaceutyczne, muszą cały czas się wzbogacać, a jest obecnie 
obsesja szczepień. Wynika to z tego , że ludzie uważają, że bez szczepień 
nie da się w ogóle żyć. Przypomnę może, że kiedyś,  kobiety rodziły po 
dziesięcioro dzieci. Pięcioro umierało w drodze naturalnej selekcji , ale 
piątka najsilniejszych żyła dalej. Średnio było tak w prawie każdej rodzinie. 
Obecnie życie ludzkie jest znacznie dłuższe. Kiedyś ludzie żyli max 50-60 
lat. Teraz dożywają osiemdziesiątki. Mówią, że szczepienia przedłużają 
nam życie. Szczepienia i szczepienia. Dochodzimy właśnie do obsesji 
szczepień, a są już udokumentowane przypadki na świecie, szczepień 
które podawano dzieciom, miały różne infekcje, podrażnienia układu 
nerwowego. Uważam, że jest to realizowanie programu depopulacji 
ludzkości, zmniejszenia ludzkości do mniej więcej 500 milionów ludzi na 
całej planecie.

Oczywiście, mam nadzieję, ze Pan Duda nie pozwoli na to i nie ma zamiaru 
wymordować własnych obywateli. Natomiast jestem zaniepokojony jego 
działaniami, bo są to działania jawnie anty – polskie .

Ostatnio często zapala świece chanukowe, upamiętniające rzeź 
kilkudziesięciu ludzi – wrogów Izraela. Zastanawiam się w ogóle czy Pan 
Duda jest katolikiem. Według Pana Dudy , wszystkie religie są dobre, że 
wszystkie religie są równe. Czyżby to był nowy katolicki ekumenizm?

Nie można przecież być katolikiem i ekumenistą.  Nie można modlić się do 
krzyża i palić świecę chanukową.

może niszczyć tkanki niektórych 
nowotworów ze skutecznością wiele 
razy przewyższającą stosowane 
dotychczas leki, przy znikomych 
efektach niepożądanych dla organizmu.

Podczas stosowania chemioterapii 
największym problemem jest 
opracowanie metody na dostarczenie 
leku (będącego w gruncie rzeczy 
trucizną dla komórek) jedynie 
do komórek nowotworowych, a 
oszczędzenie zdrowej tkanki.

Substancja, którą połączono z 
artemizyną, ma właśnie takie 
możliwości. Jak twierdzi kierujący 
badaniami prof. Tomikazu Sasaki z 
Uniwersytetu Waszyngtońskiego, działa 
jak agent podkładający bombę pod 
komórkę nowotworową.

Nowotwory są tak mordercze, 
ponieważ składają się z komórek 
organizmu, zatem i lek, i własny układ 
immunologiczny nie jest w stanie 
odróżnić ich od komórek zdrowych. 
W rezultacie leki wywierają równie 
niszczącą działalność na zdrową tkankę, 
zabijając jedną zdrową komórkę na 
każde pięć do dziesięciu komórek 
nowotworu. Dlatego efekty uboczne 
chemioterapii są tak poważne i zdarza 
się, że prowadzą do śmierci pacjenta.

Badacze wykorzystali fakt, że 
artemizyna, która występując samotnie 
i tak jest efektywniejsza od innych 
leków chemioterapeutycznych, zabijając 
około 100 komórek nowotworowych na 
każdą zniszczoną zdrową komórkę, w 
obecności dużych ilości żelaza staje się 
toksyczna.

Naukowcy zaopatrzyli jej cząsteczki w 
związek chemiczny, mający zdolność 
przyłączania się do białka oznaczającego 
zwiększone zapotrzebowania na żelazo 
na powierzchni komórki. W efekcie 
komórka nowotworowa absorbuje całą 
przesyłkę — białkowe opakowanie, 
żelazo i artemizynę, która w obecności 
żelaza uwalnia ogromne ilości 
zabójczych wolnych rodników. W ten 
sposób łapczywe zapotrzebowanie na 
żelazo komórek nowotworowych obraca 
się przeciwko nim.

Naukowcy przypuszczają, że ponieważ 
cechy wykorzystywane przez 
stworzony przez nich lek są generalnie 
charakterystyczne dla komórek 
nowotworowych, lek ten może mieć 
zastosowanie w zwalczaniu niemal 
każdego rodzaju nowotworu. Na 
razie przetestowano go z ogromnym 
powodzeniem w warunkach 
laboratoryjnych przeciwko leukemii, 
nowotworom piersi i prostaty.

Opracowany przez nich dodatek do 
artemizyny został już opatentowany i 
rozpoczynają się badania wdrożeniowe. 
Uczeni mają nadzieję, że powstanie 
lek tani i prosty w stosowaniu nawet 
w krajach rozwijających się, ponieważ 
aremizyna jest związkiem łatwo 
dostępnym.

Masz nowotwór – nie 
czekaj !!! Walcz o swoje 

życie !!!

Uwaga! Naukowcy odkryli roślinę, 
która po 16 h zabija 98% komórek 
nowotworowych.

Amerykańscy onkolodzy wraz z 
bioinżynieriami z Uniwersytetu w 
Waszyngtonie oświadczyli, że w końcu 
znaleźli sposób na niemal całkowite 
zniszczenie komórek nowotworowych.

Specjaliści odkryli lecznicze właściwości 
rośliny o nazwie Artemisia annua 
(bylica roczna) lub prościej mówiąc, 
„piołun jednoroczny”.

Pol. Bylica roczna (łac. Artemisia 
ánnua) — piołun jednoroczny, zioło 
jednoroczne, rodzaj piołun, rodzina 
astrowate.

Jak wykazały badania, określone 
substancje zawarte w tym zielu są w 
stanie kontrolować reprodukcyjny 
wzrost komórek raka i niszczyć do 98% 
komórek nowotworowych. I to – bez 
stosowania jakiejś skomplikowanej 
terapii. Na „zabójczy” proces wcale 
nie potrzeba wielu miesięcy, a tym 
bardziej lat – wystarczy 16 godzin! Przy 
tym twierdzi się, że na zdrowe komórki 
piołun nie wywołuje negatywnych 
skutków.

Tomikasu Sasaki, prowadzący badania, 
profesor chemii na University of 
Washington pokrótce opisał działanie 
związku jako „trafienie bombą w samo 
epicentrum komórki nowotworowej.

- Trudno w to uwierzyć, ale piołun 
faktycznie pomaga pozbyć się raka 
najszybciej i zapobiec nawrotom – mówi 
profesor.

Kiedyś ta substancja była stosowana w 
leczeniu malarii. Ponadto, artemizynina 
jest skuteczna w leczeniu Schistosomy, 
ludzkich przywr krwi, które są drugą 
najczęstszą pasożytniczą infekcją po 
malarii. Artemizynina i wszystkie jej 
pochodne skutecznie działają na robaki. 
Później odkryto, że Artemizyniny mają 
szerokie spektrum aktywności na wiele 
gatunków przywr (trematod).

Przy użyciu tylko samego ziela „bylicy 
rocznej” można ograniczyć rozwój 
komórek nowotworowych w płucach 
o 28%. Ale jeśli połączyć je z żelazem, 
to możliwe jest niemal całkowite 
wyleczenie choroby.

Duet „piołun i żelaza” został już 
przetestowany na szczurach – związek 
całkowicie zwalczył raka.

Odkrycie, oczywiście, zaskakujące, ale 
trzeba rozumieć jeszcze przyczynę 
powstawania raka. Jest to przede 
wszystkim nieprawidłowa dieta, zbyt 
małe spożycie wody, następnie brak 
ruchu i negatywne postrzeganie życia. 
Jeśli wszystko to się naprawi, to i piołun 
na równi z żelazem również okażą się 
bardzo skuteczne w walce z rakiem. 
Jeszcze jedna ważna sprawa, zioło bylica 
jednoroczna (piołun) jest rośliną trującą, 
dlatego należy przestrzegać dozowania. 
Na początek należy dokładnie zbadać 
ten temat.

Obecnie zespół uczonych stwierdził, 
że ten medykament, stosunkowo 
tani i łatwo dostępny, zaopatrzony w 
dodatkowy związek chemiczny 
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Co cukier robi w Twoim organiźmie ?
Źródło: www.przystanekuroda.pl

Najlepszy kwas pod słońcem: L-ASKORBINOWY
Źródło: www.akademiawitalnosci.pl
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Bazyl o seksie, ale trochę
inaczej...

Kocham mądre kobiety, 
bo nie muszę zdejmować z nich majtek, 

aby się podniecić.” 

W tej chwili wyobrażam sobie 
Ciebie, jak trzymam twoją 
delikatną dłoń i widzę naszą 
przyszłość. Jesteś sędzią mojego 
życia. Skazujesz moje ciało 
swoim wzrokiem, aby uwypuklić 
dowody mojej winy.

Wiem, że przyjdziesz, wiem, 
że kiedyś będziesz moja, jak 
wyrok, który przed chwilą 
wydałaś swoim blaskiem oczu: 
KOCHAM.

SEN

Przychodzisz i mówisz: „Cześć”. 
Po objęciu mnie, czuję jak 
dopasowujesz się do mojego 
ciała, jak kręgosłup Chrystusa 
do krzyża, i wiem, że jest to 
najpiękniejsza miłość.

Całuję twoje delikatne usta, a 
całe moje ciało drży. Stopniowo 
nasze pocałunki stają się 
namiętne. Mój język wnika w 
twoje usta, a jego wilgotność 
jeszcze bardziej mnie podnieca. 
Czuję jak twoje ciało, naciska na 
moje. Wdycham twój zapach, 
a moja miłość do ciebie rośnie 
w siłę. Daję ci noc miłości i 
ciepłego uśmiechu.

Każdej nocy, już od wielu 
miesięcy, przychodzisz do mnie 
we śnie. Marzenia są różne, 
czasami jest to marzenie o 
tym, aby cię przytulić. Czasami 

Bazyl

uciekam od tego, bojąc się 
rzeczywistych odczuć, ukrytych 
w sercu na dnie. Rzeczywistość 
często biczuje mnie krzykiem !!!

Idąc ulicą, spoglądam na ciebie, a 
ty się do mnie słodko uśmiechasz. 
Znasz mnie tylko z opowieści 
złych ludzi i gazety. I nie wiesz co 
teraz czuję , gdy ty opuszczasz 
swój wzrok w kierunku ziemi. 
Prawdopodobnie twój mąż już 
tego nie zauważa, co odczuwam 
ja, gdy zerkam niewinnie na jego 
kobietę.

Idąc dalej, powoli rozbieram cię 
w umyśle, dotykam, a zapach 
twoich perfum, zostawiany na 
ulicy, pobudza do szału mój zmysł 
powonienia. 

Twój mąż o tym nie wie, że 
właśnie uprawialiśmy seks w 
wirtualnym świecie naszych 
wyobraźni.

Moja droga, przyjemność 
oglądania Pani, zapisana została 
na moim twardym dysku pamięci 
emocjonalnej i kusi cały czas 
obrazami.

SEN

Przychodzisz do mnie, jesteś 
w krótkiej sukience z głębokim 
dekoltem, w pończochach, 
a majtki i stanik  - to 
najdelikatniejsza koronka. 
Zaczynasz całować moją 
szyję. Porywa nas pożądanie. 
Sukienka ześlizguje się i spada 
na podłogę, i widzę twoje 
nagie ciało. Kładę cię na łóżko i 

rozsuwam nogi. Pieszczę twoje 
delikatne ciało i pokrywam je 
pocałunkami. Zaczynasz drżeć 
od tych dotyków, a twój oddech 
przyspiesza…

Widziałem ją wczoraj. 
Wysoka, szczupła a przy tym 
bardzo gustownie ubrana, 
kobieta która działa na wielu 
facetów, podobnie jak na 
mnie – oszałamiająco. Choć 
zapomniałem już zapach jej 
perfum.

Mówią, że jestem dziwny. A ja, 
zawsze bardziej od pięknych 
długich nóg, wyrastających 
z kształtnego tyłka kobiety, 
interesowałem się jej intelektem. 

Być może, jestem już stary i 
nie wystarcza mi tylko widok 
erotycznej pończochy z fi rmy 
Triumph, która otula aksamitną 
poezją, sprężyste uda kobiety. 
Albo tak mi już rozorała mózg ta 
całą polityka, że nie dostrzegam 
tego co najważniejsze.

A ty mnie Boże chroń, od 
zgubnej obojętności, wobec płci 
pięknej, gdyż:

„Ja naprawdę, kocham 
mądre kobiety, bo nie muszę 

zdejmować z nich majtek, aby się 
podniecić.”

Co się dzieje gdy się 
całujesz

MÓZG

Mózg odbiera sygnał „miły 
kontakt usta-usta” i wydaje 
komendę organizmowi, 
aby wyprodukował 
ekstra dawkę hormonów 
przyjemności: dopominy 
i oksytocyny. Dlatego 
pary, które często się 
całują, mają niższy poziom 
hormonów stresu.

USTA

Zawierają 200 razy więcej 
komórek czuciowych niż 
super wrażliwe opuszki 
palców. Dlatego dotyk usta-
usta jest tak podniecający.

NOS

Ten niezwykle czuły 
organ, u kobiet podczas 
pocałunku, sprawdza 
czy zapach partnera 
sygnalizuje odpowiednią 
kompozycję genów, które 
pomogą spłodzić zdrowe 
potomstwo.

MIĘŚNIE 

Pocałunek uruchamia 
24 mięśnie twarzy oraz 
100 innych w ciele. Jeżeli 
naprawdę włożymy serce w 
całowanie, możemy spalić 
nawet 100 kcal.

KRĄŻENIE

Pocałunek pobudza 
krążenie lepiej niż fi liżanka 
mocnej kawy. Temu 
zawdzięczamy przyjemne 
gorąco w okolicach 
brzucha, miednicy i piersi.

Zdrowotne korzyści  z  regularnego seksu
Żródło: Onet

Regularnie uprawiany seks nie tylko pozwala zadbać o 
związek, ale i chroni przed rakiem, chorobami serca oraz 
zapewnia dobrą formę fi zyczną.

Sprawdź jakie jeszcze są zdrowotne korzyści z regularnego 
seksu.

1. Poprawa węchu u kobiet.

2. Uśmierza migrenowy ból głowy.

3. Zastrzyk podwójnej dawki estrogenu, wpływa 
na włosy i paznokcie: są mocniejsze, zdrowsze i 
szybciej rosną.

4. Zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania na 
raka piersi. 

5. Podczas seksu spalamy nawet 200 kcal.

6. Kobiety uprawiające seks przynajmniej raz w 
tygodniu, mają regularny cykl, a krwawienia trwają 
krócej i są mniej bolesne.

7. Skóra jest lepiej ukrwiona, a co za tym idzie – 
jędrniejsza i bardziej napięta. Pobudzenie krążenia 
przeciwdziała pajączkom, żylakom i cellulitowi.

8. Regularny seks ( co najmniej 2 razy w tygodniu) 
wydłuża życie średnio o 8 lat.

9. Wydzielane są endorfi ny i oksytocyna, które 
stymulują ośrodek przyjemności w mózgu i 
sprawiają, że obniża się poziom stresu oraz 
zmniejsza się ryzyko depresji.

10.  Zapewnia dobry sen.

11.  Zmniejsza prawdopodobieństwo chorób serca u 
mężczyzn.

12.  Specyfi czne ruchy wykonywane podczas seksu, 
rzeźbią mięśnie tułowia, brzucha, pośladków i ud.

13.  Zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania na 
raka prostaty.

14.  Ludzie którzy uprawiają seks przynajmniej 3 razy 
w tygodniu, wyglądają o 10 lat młodziej od tych, 
którzy uprawiają seks 2 razy w tygodniu.

15.  Wzmacnia system odpornościowy i chroni przed 
przeziębieniami.

www.deon.pl

zdejmować z nich majtek, aby się 
podniecić.”

Miłość i seks  
znaczą to samo?

Miłość nie jest błędnie na-
pisanym słowem seks, lecz 
seks i romans mogą być 
aktami miłości. A nasze 
uleganie i wychodzenie z 
płciowych czy uczuciowych 
pociągów nie może nas 
prowadzić do wniosku, że 
zakochujemy się i 
»odkochujemy«. 

O ile liryka większości po-
ezji  i piosenek może być 
wskazówką, to miłość jest 
zawsze w kontekście pocią-
gu seksualnego. Harlam 
Ellison kiedyś to ujął w ten 
sposób: »Miłość nie jest 
niczym innym jak błędnie 
napisanym słowem seks«.

Pogląd, że miłość i seks 
znaczą to samo, może 
wydawać się zbyt upro-
szczony, przewrotny czy 
prostacki. Lecz te dwa 
słowa są często stosowa-
ne zamiennie. Niewielu z 
nas mogłoby naprawdę 
zaprzeczyć istnieniu 
silnego pociągu seksual-
nego, często nazywanego 
»zakochaniem«. Ponieważ 
możemy odwołać się do 
tego rodzaju uczuć w 
swoich doświadczeniach, 
moglibyśmy domniemy-
wać, iż jest pewna pod-
stawa dla powszechnego 
odczucia, że miłość i seks 
są przynajmniej powiązane 
ze sobą, choć być może nie 
tożsame.

Wiecej w książce: Miłość 
sprawia że świat się kręci. 
Naukowo o miłości
 - Thomas Jay Oord

www.wonenshealth.pl.pl



Bazylianka Nr 4 / Chocianów - Lubin - Polkowice 2018 21

1

2

3

HENRYK CZEKAJŁO

1. Odłożył sobie - 55 000 zł.

2. Starostwo - 110 711,05 zł.

3. Dom 400 m2 -700 000 zł.

4. Mieszkanie 46 m2 - 200 000 zł.

5. Pawilon handlowy 180 m2  - 300 000 zł.

ROMAN KOWALSKI

1. Odłożył sobie - 1 100 zł.

2. ZUS renta - 23 784,74 zł.

3. Dieta członka zarządu - 27 378,12 zł.

4. DŁUG - 100 110, 12 zł.

KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI

1. Odłożył sobie - 15 000 zł. i 186 euro.

2. Akcje - 31 231,60 zł.

3. Tauron praca - 83 728,00 zł.

4. Dieta radnego - 12 082,56 zł.

5. Mieszkanie 64,10 m2 - 170 000 zł.

ILE ZARABIA
ELITA DZIĘKI POLITYCE

Jak wiemy na polityce w polsce można 
bardzo dobrze się dorobić. Co prawda 
jednym ta sztuka się udaje, innym 
niekoniecznie. 

257 684,47 ZŁ.

niekoniecznie. 

Wybór należy do 
mieszkańców 
Chocianowa.

Ja uciekam do powiatu.
Bawcie się dobrze.
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Cz. Smyk (64) – KW Zielony

W. Kędzierska (46) – KW Kowalski

(  Waczko(43), Łysiak(73), Bartosz(54), 
Piech(37) )

N. Piotrowski (49) – 

KW Piotrowski

A. Wesołowska (36) – 

KW Kulczyński

( Nowak(41), Mazij(25), Kozołup(57) )

OKRĘG

1
OKRĘG

2
OKRĘG

3
OKRĘG

4
OKRĘG

5

OKRĘG 

6
OKRĘG

7
OKRĘG

8

Okręg pierwszy, to przede wszystkim BLOKI na osiedlu „Wesoła” i 
rywalizacja pomiędzy starymi konsumentami lokalnej polityki. Na moją 
uwagę zasługuje tylko Pan Czesław Smyk i Pani Wanda Kędzierska. Bo o 
innych kandydatach, oprócz A. Waczko, można powiedzieć: ALE TO JUŻ 
BYŁO.

Czesław Smyk, jest już na emeryturze i doskonale zna lokalny SYSTEM 
polityczny od podszewki. Z tego co wiem, trudno Go zmusić do uległości 
wobec kogokolwiek np. burmistrza czy zaprzedania swojej duszy. Pani 
Wanda, nie ma jeszcze takiego doświadczenia. Stawiam na Smyka.
W tym akurat okręgu zwycięzca może być tylko jeden: Norbert Piotrowski. 
Co prawda, będzie musiał ostro powalczyć z silną kandydatką z KW 
Tomasza Kulczyńskiego, Panią Agatą Wesołowską, ale czy my naprawdę 
znamy Panią Agatę aby stawiać na nią w tych wyborach? Zresztą, niedawno 
Pani Wesołowska, objęła dobrą posadę w OPS Chocianów, a słyszałem, 
że to dopiero początek jej kariery i czeka na nią lepszy stołek. Sesje 
rady, staną się nudne, gdy zabraknie na nich naszego walecznego 
Norberta Piotrowskiego. Stawiam na Norberta Piotrowskiego.

Armii Krajowej, 
Chabrowa, Długa, 

Łąkowa, 
Spacerowa, 

Tymiankowa, 
Wesoła nr: 11 – 23.

Kolejowa nr: 23, 25, 27, 
29 – 58, Lipowa, 

Wesoła nr: 1 – 10A.

Szkoła Podstawowa
w Chocianowie
ul. Wesoła 16

Szkoła Podstawowa
w Chocianowie
ul. Wesoła 16

A. Krenca (42) – KW Zielony

J. Ślipko (61) – KW PiS

( Bondzior(19))

K. Mistoń (33) - 

KW Mistoń

D. Kehle (30) -  

KW Kulczyński

( Sambor(67), Budzeń(36))

M. Skorny (46) – 

KW Zielony

( Szwed(38), Sarżyński(27), 
Szotkiewicz(25), Osoliński(61), 

Bober(41))

K. Kowalczyk (60) – 

KW Kowalski

( Cygan(35), Kisiel(42), 
Augustyniak(40),Skorna(40))

G. Andrzejczyk ( 33) -  KW 
Pichała/M. Falkiewicz (31) - 

KW Kulczyński/M. Osiński (32 
- KW Kowalski/P. Mazij (32) 

- KW PiS

( Zielony(46))

J. Bałecki (60) – 

KW PiS

( Ośmiałowska(38), Kindra(57), 
Leszczyński (59))

Pomimo, że nie szanuję tego co, wyczynia w życiu społecznym 
Janusz Zielony, chętnie wskazuję właśnie na kandydatkę z jego 
komitetu wyborczego. Pani Ania Krenca, to dojrzała i mądra 
kobieta. Warto dać jej szansę. Zapewne rywalizować będzie z 
kandydatem PiS-u, ale my w Chocianowie, raczej nie lubimy partii 
politycznych. Stawiam na Anię Krenca.
Tu również stawiam na młodych kandydatów. Co prawda, Mistoń 
lepiej się nadaje do roli radnego, bo praktykował w radzie przez 
ostatnie cztery lata, ale czy nie warto pomyśleć i dać szansę 
Pani Dorocie Kehle, aby poprzez praktykę , zdobywała cenne 
doświadczenie? Reszta kandydatów nie mieści się w peletonie a Pan 
Sambor, niech lepiej zajmie się swoimi wnukami, bo 67 lat, do czegoś 
zobowiązuje – my tego Pana dobrze znamy z poprzednich lat jego 
działalności samorządowej przy boku Romana Kowalskiego.

Marek Skorny to sprawdzony, dobry radny. Dobry człowiek, który od 
samego niemal początku obecnej kadencji rady Gminy Chocianów, 
nie służył bezmyślnie ( jak inni), ani grupie Skibickiego ani grupie 
Kowalskiego. Można powiedzieć ,że jest to poukładany moralnie 
człowiek, na którego powinniśmy znów postawić. 

Zwrócić powinniśmy jeszcze również uwagę na Pana M. Sarżyńskiego 
(27), ponieważ jest młody, potrafił założyć swój własny komitet 
wyborczy. Trzeba się przyglądać temu człowiekowi – bo to będzie 
kiedyś nowa jakoś polityczna Chocianowa.

O Andrzeju Bober z PiS-u czy H. Osolińskim , nie ma co nawet 
wspominać, ale i tak obaj chłopcy mają jakieś szanse, aby złowić 
w swoje sieci nieświadomych wyborców. Ja im nie ufam. Dziękuję. 
Stawiam na Marka Skornego.
Bo opozycję, przyszły burmistrz musi mieć !!! Krzysztofa Kowalczyka, 
można lubić albo nie, ale naprawdę potrafił czasami mocno zawalczyć i to 
merytorycznie z prowadzącym jednostronne sesje rady K. Leszczyńskim 
( wyrzucili Leszczyńskiego z funkcji przewodniczącego rady). Krzysztof 
Leszczyński, to wybitnie nielubiana przeze mnie jednostka polityczna 
w Gminie Chocianów. Powinniśmy również zwrócić uwagę na Pana 
Sebastiana Augustyniak, który ma szanse...

W tym okręgu sytuacja jest bardzo skomplikowana, ale ja stawiam na 
młodych, nie wskazując oczywiście faworyta. Zależy mi tylko na tym, 
aby utrudnić rywalizację Januszowi Zielonemu , który oprócz walki o 
fotel burmistrza, zabiega również o mandat radnego. Nie lubię takiego 
kombinatorstwa, bo co? W razie porażki ( co jest moim zdaniem 
nieuniknione), w walce o fotel po Skibickim, zawsze jest duża szansa, 
że zostanie radnym i kasa publiczna nadal będzie płynęła do kieszeni 
Januszka? Wstyd.

To okręg w którym głosuje Bazyl. Wiem już na kogo zagłosuję, i nie jest to 
wcale wielka miłość do partii PiS z której komitetu startuje Pan Bałecki, 
ale jak pomyślę sobie, że może się stać tak, że w przyszłej radzie znów 
zobaczę takie „autorytety”, jak Grażyna Kindra czy Krzysztof Leszczyński, 
to mój lekarz nie nadąży przepisywać mi leków na uspokojenie.  
Leszczyński to człowiek, który jak przypuszczam, nie rozumie tego 
co czyni, a gdy jednak rozumie, to moim zdaniem, jest to tylko gra 
pod siebie. Grażyna Kindra to teraz = Roman Kowalski, więc niech ta 
kobieta, zajmie się lepiej , wstrzykiwaniem roztworów chemicznych w tyłki 
wyborców ( bo to pielęgniarka) a nie marzy o kolejnej wieloletniej celebrze 
na arenie Chocianowa. Stawiam na J. Bałeckiego.

1-go Maja, Akacjowa, 
Brzozowa, Głogowska 
nr: 1 – 18, Kasztanowa, 
Kolejowa nr: 1 – 22, 24, 
26, 28, Pocztowa, Pol-

na, Szkolna, Topolowa, 
Trzebnicka.

3-go Maja, Apteczna, 
Fabryczna, Ogrodowa, 
Ratuszowa, Targowa, 

Tylna, Zaułek Fabryczny, 
Żeromskiego.

Bohaterów Wojska 
Polskiego, Kościuszki, 
Parkowa, Pl. Wolności, 

Wspólna, Zamkowa, 
Przysiółek Duninów.

Daglezjowa, Głogowska 
nr: 19 – 31, Leśna, 

Lubińska, Sportowa, 
Wiązowa, Zielona.

Dominialna, 
Kolonialna, Rotmistrza 

Witolda Pileckiego.

Bolka I Świdnickiego, 
Odrodzenia, Kwiatowa.

Hala Sportowo-
Widowiskowa

w Chocianowie
ul. Kasztanowa 5

Chocianowski 
Ośrodek Kultury
w Chocianowie
ul. Kościuszki 5

Chocianowski 
Ośrodek Kultury
w Chocianowie
ul. Kościuszki 5.

Zespół Szkół
w Chocianowie

ul. Kolonialna 13

Zespół Szkół
w Chocianowie

ul. Kolonialna 13

Przedszkole 
Integracyjne

w Chocianowie
ul. Środkowa 3A

„ P i s a n i e  P R AW D Y  n i e  j e s t  n a s z y m  p r z y w i l e j e m ,   j e s t  n a s z y m  o b o w i ą z k i e m „   -  B A Z Y L

Subiektywna prognoza Bazyla, faworyci i ewentualni zwycięzcy na radnych Gminy Chocianów 
w poszczególnych okręgach wyborczych 

Wybory Samorządowe Chocianów 2018 
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OKRĘG
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F. Garboś (24) – 

KW Kowalski

( Ślipko(34), Grajek(30), Dróżdż(32), 
Osieleniec(53))

A. Kuśmierczyk (49) – KW 
Kulczyński

( Magdziak(53), Kosacz(51), 
Kwaśnik(49), Malukiewicz(44))

W. Snopek (44) – 

KW Kowalski

( Koziar(28), Bujak(33))

Bardzo trudny okręg wyborczy z racji mieszkających tam ludzi. 
Niemniej, młody Fabian Garboś powinien sobie z tym poradzić i 
wnieść jakąś świeżość do rady gminy Chocianów. Chłopaka znam 
dość dobrze. Liznął trochę polityki i bardzo dobrze w się w niej czuje 
i porusza. Jedyny mankament, to lista z której startuje, ale to przecież 
nie wybory do Sejmu RP i nie ma to dla nas większego znaczenia . 
Fabian Garboś – jestem na TAK.

OKRĘG 

9
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BAZYLA
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GŁOSUJESZ?

Tu sytuacja też wydaje się dość klarowna. Pani Wioletta Snopek, nie 
powinna mieć trudności z osiągnięciem sukcesu. Osobiście, chciałbym 
zobaczyć Panią Wiolettę, siedzącą przy stole obrad rady Chocianowa. 
Zasłużyła już chyba na to…  Młody członek PiS-u, będzie starał się 
powalczyć z Panią Snopek, ale to chyba jeszcze nie pora dla tego 
kandydata. Zdobędzie za to cenne doświadczenie, które w przyszłości 
musi zaprocentować. Bo do młodych należy przyszłość.

OKRĘG

12
A.  Wandycz (45) – KW 

Kulczyński/P. Zając (35) – 
KW PiS

(Czarnecka(49), Mareczko(34), 
Cymbała(58))

W Chocianowcu i Rakowie sytuacja jest dość prosta. To specyfi czny 
okręg, w którym zawsze głosowano na Romana Kowalskiego. Czy w tych 
wyborach będzie podobnie? Nie wiem. Po dobrej kampanii jaką robi Pan 
Wandycz, warto pomyśleć o wyborze tego człowieka.

OKRĘG

13
A. Pichała (35) – KW Pichała

( Moroz(66), Marciniak(54), 
Kaczmarska(56))

Pani Pichała burmistrzem Chocianowa 2018 nie zostanie, to pewne, ale 
ma stu procentowy mandat w radzie gminy. Wierzę też, że przy dobrej 
współpracy z NOWYM burmistrzem Chocianowa i ciężkiej, mozolnej 
pracy na rzecz chocianowian, za 5 lat, może być faworytką wyborów. 
Poczekamy, zobaczymy.

W okręgu piętnastym sytuacja jest skomplikowana. Szansę mają 
aż trzej kandydaci, choć tak naprawdę, bitwa powinna rozegrać się 
pomiędzy mężczyznami, gdyż Pani Kowalska, powinna już sobie 
darować. W tym wieku (65), to się wnuki bawi i ogląda seriale.

Nuciński to doświadczony lokalny polityk i nie tylko. To człowiek, który 
dzielnie bryluje w górniczych związkach zawodowych i może wiele 
dobrego dla Gminy Chocianów załatwić. Za to Pan Wandycz jest jeszcze 
dość młodym człowiekiem , z dużą perspektywą rozwoju na przyszłość. 
Dziś stawiam na Nucińskiego. 

Najmniej znany mi okręg, dlatego przepraszam, że będzie skromnie. 
Niemniej moi znajomi ze Szklar Dolnych, wskazują na Pana Hoć i może 
słusznie. Wybór należy do Państwa.

M. Hoć (38) – KW Kowalski

( Baran(34), Kania(43), Janusz(33), 
Kunt(44))

OKRĘG

14
A. Nuciński ( 60) – KW 

Kowalski

P. Wandycz (35) – KW 
Kulczyński

( Petryk(41), Kowalska(65))

OKRĘG

15

Górnicza, Gwarków, Jago-
dowa, Krótka, Parkowa, 
Malinowa, Piotrowska, 

Różana, Słoneczna, 
Sosnowa, Szprotawska, 
Środkowa, Świerkowa, 

Wrzosowa, Zacisze.

MICHAŁÓW, 
OGRODZISKO, ŻABICE

JABŁONÓW, PARCHÓW, 
POGORZELISKA

TRZEBNICE

BRUNÓW

CHOCIANOWIEC, 
RAKÓW

SZKLARY DOLNE, 
TRZMIELÓW

Przedszkole 
Integracyjne

w Chocianowie
ul. Środkowa 3A

Świetlica Wiejska
Żabice 21A

Szkoła Podstawo-
wa

w Parchowie
Parchów 29

Szkoła 
Podstawowa

im. Wł. St. 
Reymonta

w Trzebnicach
Trzebnice 113A

Świetlica Wiejska
Brunów 74

Wiejski Ośrodek 
Kultury

w Chocianowcu
Chocianowiec 

101A

Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

w Szklarach 
Dolnych 48

B A N E R  U M I E S Z C Z O N Y  Z A  D A R M O  N A  Ż Y C Z E N I E  B A Z Y L A
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ZALEŻY OD CIEBIE - PAPIEŻ FRANCISZEK

odszedł nasz brat

zmiany w parafii

Szczęście,
Ksiądz Józef Tischner napisał kiedyś: Nie spotkałem w moim życiu nikogo, kto by stracił wiarę 
po przeczytaniu Marksa i Engelsa. Natomiast spotkałem wielu, którzy ją stracili po spotkaniu ze 
swoim proboszczem.

Chocianów ma jednak szczęście. Nasz proboszcz, jak mróweczka, robi wszystko aby dom Naszego 
Boga – kościół, nie przywdział nigdy szat demoralizacji i wartości zachodniej Europy. Na polski 
katolicyzm, patrzy teraz cały świat. I świat ten, wierzy, że to My – Polacy, ostatni, wierni Bogu i 
tradycji – uratujemy chrześcijaństwo. 

Możesz mieć wady, być lękliwy i czasem poirytowany, 
ale nie zapomnij , że twoje życie jest największym 
przedsiębiorstwem świata. Tylko Ty możesz zapobiec jego 
fi asku.

Wielu Cię ceni, podziwia Cię i Cię kocha. 

Chciałbym, żebyś pamiętał, że być szczęśliwym , to nie znaczy 
mieć niebo bez burzy, drogę bez wypadków drogowych, 
pracę bez wysiłku, relacje bez rozczarowań. Być szczęśliwym, 
to znaleźć siłę w przebaczeniu, nadzieję w walkach, 
bezpieczeństwo na scenie strachu, miłość w niezgodzie. 
Być szczęśliwym, nie znaczy tylko doceniać uśmiech, ale 
też zastanowić się nad smutkiem. To nie tylko świętowanie 
sukcesów, lecz także uczenie się na błędach. To nie tylko, 

czucie radości pośród aplauzów, ale bycie radosnym 
anonimowo. Być szczęśliwym to uznać, że warto żyć, pomimo 
nieporozumień i kryzysów. Być szczęśliwym, to przestać czuć 
się ofi arą problemów, a stać się bohaterem własnej historii. 
To przemierzać pustynie w głębi siebie, umiejąc jednak 
odnaleźć oazę w zakamarkach swojej duszy.

To każdego ranka, dziękować Bogu za cud życia. Być 
szczęśliwym, to nie bać się własnych uczuć , to potrafi ć 
mówić o sobie, to mieć odwagę usłyszeć „NIE”. To czuć się 
bezpiecznie , przyjmując krytykę, nawet jeśli niesłuszna. 
To całować dzień, przytulać rodziców, przeżywać poetyckie 
chwile z przyjaciółmi, nawet jeśli nas ranią. Być szczęśliwym, 
to pozwolić by stworzenie, które jest wewnątrz nas, żyło 
w wolności, radości i prostocie. To być tak odważnym, by 
wyznać: „Potrzebuję Cię”. To potrafi ć mówić: „Kocham Cię”.

Niech Twoje życie stanie się ogrodem okazji, by być 
szczęśliwym. Abyś w Twoich wiosnach, był miłośnikiem 
radości. Abyś w Twoich zimach, był przyjacielem mądrości. A 
kiedy pomylisz drogę, abyś zaczął od nowa. Bo tak będziesz 
miał większą pasję życia i odkryjesz, że być szczęśliwym , to 
nie znaczy mieć perfekcyjne życie.

Ale użyć łez, by nawadniać tolerancję. Używać błędów, 
by rzeźbić duchowy pokój. Używać bólu, by kamienować 
upodobanie.. Używać przeszkód, by otwierać okna intelektu.

Nigdy nie przestawaj…

Nigdy nie rezygnuj z ludzi, których kochasz.

Nigdy nie rezygnuj ze szczęścia, bo życie jest niewiarygodnym 
spektaklem.

PAPIEŻ FRANCISZEK

Bóg
z

Wami

Dzięki hojności parafi an, Stanisław 
Łobodzieć – proboszcz, zainicjował szereg 
napraw i remontów w Naszej Parafi i. Bóg 
zapłać. 

Prace remontowe przeprowadzone 
na terenie parafi i pw. WNMP w 
Chocianowie:

1. Plebania:

- kuchnia, pokoje, łazienki

2. Budynek przy małym kościele:

- remont kancelarii parafi alnej

- remont kawiarenki

- remont salki

- remont pomieszczeń mieszkalnych dla 
gości

3. Budynek z salkami zamieszkiwany 
przez kapłanów:

- remont schodów

- remont salek

- remont łazienek

- remont elewacji

4. Kościół św. Józefa:

- remont poddasza

- remont ogrodzenia wokół kościoła

- odnowienie krzyża jako pamiątka 
odbytych Misji św.

22 września 2018 r. w godzinach 
porannych, przeżywszy 88 lat, odszedł 
do Domu Ojca ks. Jan Juźwik – Salezjanin. 
Uroczystości pogrzebowe, rozpoczęły się 
już 24 września 2018r. w poniedziałek 
po przywiezieniu ciała zmarłego do 
kościoła św. Józefa a zakończyły się 25 
września 2018r., po uroczystej Mszy św., 
pochówkiem na cmentarzu komunalnym w 
Chocianowie. Wieczny odpoczynek racz mu 
dać Panie a światłość wiekuista niechaj mu 
świeci. Amen.

kościółDobre Słowo

Bądź wolny. Kochaj 
siebie, takim jakim 

jesteś. Odrzuć te rzeczy, 
które Cię powstrzymują, 

abyś mógł polecieć 
w swoją szczęśliwą 

przyszłość”

“

Tekst: Sławomir Tomczak \\ FOTO: Bazyl


