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Drodzy Czytelnicy!
To już 10 numer Wolnej Prasy Chociano-
wa. Z okazji świąt Bożego Narodzenia i 
my postanwiliśmy zagościć w Państwa 
domach. Święta to zawsze szczególny 
czas dla nas wszystkich, wtedy właśnie 
odpoczywamy i analizujemy mijający 
rok. Jaki był on dal Państwa sami Państwo 
ocenią. Wolna Prasa jak wiecie rozwinę-
ła się i dalej uparcie walczy z patologią 
polityczno - samorządową. Poszliśmy 
jeszcze dalej, bo aż do Polkowic. Jedno-
cześnie z Wolną Prasą Chocianowa ukaże 
się gazeta Piotra Budzeń na terenie Po-
lkowic - Wolna Prasa Polkowic. Jesteśmy 
dumni, że to właśnie nam przypadła rola 
informowania naszych czytelników co w 
tak zwanej „trawie piszczy”. Wierzę ,że 
już za rok z tak bogatą wiedzą dokonają 
Państwo słusznych wyborów w czasie gło-
sowana na burmistrza czy radnych. Nasze 
mądre decyzje bedą miały duży wpływ 
na przyszłośc Chocianowa. Pamiętajmy 
o tym zasiadając przy Wigilijnym stole i 
życzmy sobie zdrowia i miłóści aby ko-
lejne lata mogły oplatać nas dobrocią.
Stowarzyszenie WOLNE PAŃSTWO jak 
i portal www.wolnepanstwo.pl z uwagi 
na problemy natury technicznej rozpocz-
nie swoją działalność w połowie stycz-
nia 2014, za co uprzejmie przepraszam.
Wszystkich gorąco zachęcam do lektury. 
Wolna Prasa Chocianowa jest gazetą two-
rzoną przez ludzi z pasją, którym tak, jak 
Państwu, bardzo zależy na zmianach na 
lepsze. To gazeta wszystkich mieszkańców 
gminy Chocianów, na wszystkich otwarta 
i wszystkich zapraszająca do współpracy. 
Dzięki dobroczynności i hojności naszych 
znajomych i mieszkańców powstał kolej-
ny wydany drukiem 10 nr naszej gazety.
Z  uwagi na święta zrezygnowaliśmy z 
opisywania oświadczeń majątkowych.

 D Z I Ę K U J E M Y
Ż E  J E S T E Ś C I E  Z 

N A M I

Redaktor Naczelny

C ó ż  t o  j e s t  p r a w d a ?

Do czego służy? Kto ma prawo mówić, że ją zna? Jaką drogą można do niej dojść? Czy prawdą jest to, co 
człowiek czuje w swoim sumieniu czy to, co powiedzą inni ludzie? Czy prawdę ustala prawo będące za-
pisem przekonań i woli większości obywateli danej społeczności? Pytania można mnożyć, ale życie wciąż 
biegnie dalej, bo przecież żyć trzeba. Z pośpiechem chwytamy wszystko to, co prowadzi do osiągnięcia 
korzyści, zaspokajając tym samym swoje potrzeby i pragnienia a odrzucając uciążliwe dociekania tego, co 
jest prawdą. Już Rzymski zarządca imperium zadecydował 2000 lat temu, że nie ma sensu bez końca szukać 
prawdy i należy pomimo niepewności gdzie ona jest zakończyć proces jej dociekania. Po dziś dzień wiele 
sądów będących narzędziami wymiaru sprawiedliwości nie dochodzi do stwierdzenia prawdy i wydaje 
szybkie wyroki w celu zamknięcia sprawy. Stąd też wielu ludzi w ogóle nie szuka prawdy, ponieważ zabra-
łoby im to zdecydowanie zbyt wiele czasu. Pamiętajmy jednak, że pośpiech jest  wrogiem prawdy. Często 
okazuje się, że ludzie nie chcą znać prawdy i jej nie kochają, ponieważ posłuszeństwo prawdzie zbyt wiele 
kosztuje. Człowiek nie kocha prawdy, bo lepiej mu żyć w kłamstwie, które pozwala skuteczniej gospoda-
rować na ziemi. Dla ochrony własnych interesów ludzie gotowi są składać fałszywe świadectwo przeciwko 
innym. Często się w tym kłamstwie prześcigają. Ludzie chętniej dają posłuch temu, „co łechce ucho” i 
tym, którzy oferują prawdę gotową, mającą pozory słuszności, prawdę spreparowaną i ocenzurowaną. To 
prawda opcji światopoglądowej, stosownej na czasy wielkiego postępu. Prawda niezbyt skomplikowana,

 nie bardzo przejrzysta, pomijająca tematy zakazane i tajemnice nigdy
 
nie wyjaśnione. Wierzymy w prawdę 

wymyśloną. Znajdujemy dla niej wytłumaczenie. Ukrywamy prawdę o sobie i swoich uczynkach. Ludzie 
działający pod wpływem strachu przed ujawnieniem prawdy dokonują czynów, których nie powstydziłby 
się niejeden zbrodniarz. Organizują się przeciwko tym , którzy próbują dotrzeć do prawdy w sposób nad 
wyraz niespotykany. Wykorzystują znajomość przepisów, słabości, zależności ekonomiczne, aby w zma-
sowanym ataku pozbyć się niewygodnych osób. Posuwają się do czynów niweczących człowieczeństwo, 
uwłaczających godności. Niejednokrotnie czynią to osoby, o których mieliśmy dotychczas dobre zdanie, 
osoby szanowane w danej społeczności, będące autorytetem. Pieniądz potra�  przesłonić każdą prawdę, ale 
chciwość i chęć władzy już niejednego osobnika doprowadziły do upadku. Re� eksja prędzej czy później 
nadejść musi. Pytanie tylko kiedy...

   Z okazji nadchodzących  ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

      i zbliżającego się NOWEGO ROKU
  
  życzymy 

             WSZYSTKIM CZYTELNIKOM 

 Odwagi w dociekaniu prawdy
  Odwagi w walce o swoją godność
    Nie dajcie się zwieść kłamcom i oszustom !!!
  

      redakcja Wolnej Prasy Chocianowa

W o l n a  P r a s a  C h o c i a n o w a 
d o s t ę p n a  w  k s i ę g a r n i  n a 

P l a c u  W o l n o ś c i !
P o z o s t a ł y  n a k ł a d  G a z e t y 
k o l p o r t u j e m y  d o  P a ń s t w a

 d o m ó w  w  o k .  3  d n i .
Z a p r a s z a m y  r ó w n i e ż  d o

 p o b r a n i a  G a z e t y  w  f o r m a c i e 
p d f  n a  s t r o n i e
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W I G I L I J N A  O P O W I E Ś Ć  B A Z Y L A

Za chwilę zawitają do wszystkich 
mieszkańców Chocianowa święta 
Bożego Narodzenia. To dla wie-
lu z nas okres radości i re� eksji 
nad życiem. Bo przecież wielu 
z nas tak naprawdę z czystym 
sumieniem może spoglądać i w 
tym roku na żłóbek w kościele, 
który przypomina nam o naro-
dzinach człowieka -syna Bożego 
.Ale przede wszystkim ten czas 
jest uśmiechem Boga skierowa-
nym w kierunku ludzi którzy 
czekają na miłość naszego Boga.
Czekamy, w Chocianowie też wie-
lu z nas czeka na przyjście Zbawi-
ciela, na ten tak cenny uśmiech 
dobroci, na nadzieję , o którą w 
dzisiejszej Polsce jest tak trudno. 
Czekamy bo wierzymy. Ja ,TY- 
czytelniku i twój sąsiad który, 
nie przeczyta tego tekstu. Bo tak 
naprawdę niewiele nas różni od 
siebie. Wszyscy mamy tego sa-
mego Boga, Boga którego często 
nazywamy również: DOBROĆ. 
Często jednak DOBROĆ rozu-
miemy opacznie, inaczej niż wy-
jaśnia to znaczenie encyklopedia. 
Dzieje się tak, ponieważ nasz 
konsumpcyjny sposób egzystencji 
pozbawia nas duchowości. Ego-
izm , przepychanie się łokciami 
do sukcesu, i życie tylko dla siebie 
tworzy z nas mięso, tak potrzeb-
ne na przykład naszym politykom 
do wyborów. Zatracamy wyższe 
wartości wierząc przy tym cwa-
nym i sztucznym bożkom , któ-
rzy dysponują naszymi wspól-
nie wytworzonymi dobrami. W 
dzisiejszej Polsce atak na kościół 
przybiera powoli formę polowa-
nia na czarownice. Nie mówię, że 
kościół katolicki jest bez grzechu, 
bo nawet papież Franciszek o tym 
często mówi, mówię o tym ,że gdy 
sprytni politycy sterowani przez 
� nansjerę pozbawią nas ducho-
wego przymierza z naszym Bo-
giem, staniemy się wtedy dla nich 
narzędziem , którym w łatwy spo-
sób  można będzie sterować. Tak, 
czekać nas może „nieświadome” 
niewolnictwo. Dlatego tak ważne 
są chwile, choćby te jak teraz, gdy 
dzięki święta Bożego Narodzenia 
jednoczymy się w imię DOBRO-
CI. W tym roku  będziemy ten 
czas spędzać w gronie osób które 
kochamy, a wieczorem w Wigilię 
dzieląc się opłatkiem będziemy so-
bie życzyć samego BOGA czyli jak 
wspominałem już wcześniej DO-
BROCI. Ja również jako wasz zna-
jomy, człowiek który buntuje się 
przeciw złu które szaleje na ziemi 
chocianowskiej chcę już dziś ży-
czyć Państwu tylko jednego : od-
wagi, która da Wam siły do walki 
o DOBROĆ. Odwagi której ocze-
kuje w imię miłości od nas Bóg.
Już w przyszłym roku będziemy 
zdawać bardzo ważny egzamin z 
dobroci. Pójdziemy , popychani 
przez przeróżne kampanie wybor-

cze do urn, aby powierzyć władzę 
nad naszym wspólnym MY w ręce 
godnych  zaufania ludzi. Niestety 
dziś już w pełni świadomy śmiem 
twierdzić ,że przez ostatnie 3 lata 
a wcześniej lata 1994-1998 władza 
w Chocianowie tra� ała do ludzi o 
niskich walorach moralnych i es-
tetycznych , którzy bezwzględnie 
trwonili i bogacili się na wspól-
nie przez nas wytworzonych do-
brach. Ta właśnie gazeta pokazuje 
tę patologię w sposób najbardziej 
przejrzysty. Nie powinniśmy  do-
konywać podobnych błędnych 
wyborów w przyszłości, bo Bóg 
nam może już tego nie wybaczyć. 
A już tak prywatnie  nie chcę po-

dzielić losu mieszkańców Sodomy 
i Gomory przez grupę grzeszni-
ków, którzy beznamiętnie i li tylko 
dla swojej korzyści wieszają mo-
jego i Waszego Boga na krzyżu.
Jesteśmy tuż przed Świętami 
Bożego Narodzenia dlatego po-
staram się w dalszej części tej 
opowieści być delikatny, a nawet 
miłosierny wobec ZŁA , które 
produkuje kłamliwe zdania za 
publiczne pieniądze. Niemniej 
wiem, że nie wolno mi zakła-
dać białych rękawiczek i przy-
wdziewać płaszcza bierności, bo 
wtedy zło pod postacią propa-
gandy miłości zniszczy tą zie-
mię – a Bóg mi tego nie wybaczy. 
Modlę się tak jak Wy-Czytelnicy, 
ale oprócz tego � zycznie piętnu-
ję patologię , którą już od 3 lat 
karmi nas nasza władza. Nazy-
wam to pro� laktyką, i wiele w 
tym temacie zostało już zrobio-
ne… a wiele jeszcze przed nami. 
Ale tak naprawdę to Czytelnicy 
Wolnej Prasy Chocianowa będą 

mieli okazje już za rok dokonać 
wyboru słusznych kierunków na 
przyszłość dla naszego miasta i 
pozbyć się raz na zawsze ZŁA, 
które pod przykryciem w szka-
radnej masce sprawia ,że z dnia 
na dzień stajemy się ubodzy. 
W swoim ostatnim wystąpieniu 
zamieszczonym w gminnym In-
formatorze Burmistrz Roman 
Kowalskim przeskoczył swoim 
tekstem nawet najlepszych pro-
pagandzistów PRL. Nie powinno 
nas to dziwić , bo tonący zawsze 
chwyta się brzytwy, a świnka któ-
ra idzie na rzeź kwiczy i błaga o 
litość. Proszę jednak, abyście nie 
porównywali Romana do brzytwy 

ani do świnki, bo po co obrażać 
starodawny przyrząd do golenia 
czy niczemu niewinne stworzenie. 
Zapewniam, są lepsze określenia  
pasujące do tego człowieka. Ostat-
nio miałem okazję przysłuchiwać 
się zeznaniom naszego Romana w 
sądzie…i moi mili groteski lepszej 
jak ten Wielki Burmistrz i wielo-
letni samorządowiec bym nie 
stworzył. Ciekawostką jest to, że 
przed Romanem zeznawali jego 
pracownicy i wszyscy jak jeden 
mąż mówili prawdę zgodne z pro-
tokółem sporządzonym w czasie 
komisji, za której przerwanie je-
stem sądzony, a ON jeden twier-
dził ,że nic takiego nie miało miej-
sca. Właśnie wtedy strasznie się 
przeraziłem, bo albo kłamały pa-
nie : Potoczna, Domańska, Lach, 
Skawińska i Łysiak i protokół albo 
nasz burmistrz ześwirował. Tak 
moi mili obawa moja ma jednak 
swoje podstawy. Postanowiłem 
zapytać przed sądem czy Roman 
Kowalski kiedykolwiek leczył się 

lub czy obecnie korzysta z porad 
psychiatry, bo martwię się o nie-
go niemiłosiernie. Niestety sędzia 
pytanie uchylił a Roman wpadł w 
taką wściekłość myśląc chyba, że 
podejrzewam go o coś co przecież 
potwierdził swoimi kłamstwa-
mi vel niedyspozycją umysłową.
Ten wstęp napisałem, aby zo-
brazować  Państwu jak wielkim 
kłamcą i manipulantem jest bur-
mistrz Roman. Jeśli ktoś taki po-
tra�  kłamać nawet przed Sądem 
RP,  to co mu tam nakłamać w 
takiej gazetce jak Informator 
Gminny. Wynika z tego ,że ten 
były SAMOOBRONOWIEC nie 
jest godzien nawet śp. Andrzejowi 
Leperowi stóp całować. Jego wy-
powiedź pokazuje również to, że  
wszystkich mieszkańców ma za 
imbecyli , którzy nie tylko nie po-
tra� ą odkryć pisanego kłamstwa, 
ale też że są ślepi i głusi. Wyrażam 
tym samym wielkie ubolewanie 
i już w przyszłym roku skieruję 
wniosek do Rady Gminy Cho-
cianów o zbadanie naszego bur-
mistrza - oczywiście nie z troski 
o niego tylko o nas wszystkich 
czyli z troski o Gminę Chocianów.
Podsumowując cały rok 2013 
burmistrz przedstawił sprawoz-
danie tak fantastycznie ubarwio-
ne ,że bajki Andersena przy tym 
to realizm faktogra� czny. Powin-
niśmy żałować jednego, że bidula 
nie ma talentów literackich i nie 
wyda swoich opowieści  idąc za 
przykładem swojego przyjacie-
la z boiska Emiliana z Polkowic. 
Tak już całkiem prywatnie – my-
ślałem, że znam Romana. Nigdy 
nie miałem z nim takiej bliskiej 
nieprzyjemności,  jak chociażby 
z jego ulubieńcem Robertem od 
Harenzów. Dlaczego? Odpowiedź 
jest banalnie prosta: nie miałem z 
nim o czym rozmawiać. Zawsze 
gdy lazłem (dodam ,że z wielką 
niechęcią)na audiencje do szefa 
Romana wiedziałem ,że będzie 
ściemniał i lał wodę. Rodzi się 
więc pytanie: ile w swojej burzli-
wej karierze politycznej nasz Ro-
muś naściemniał lub nalał wody? 
Z opowieści jakie do mnie do-
cierają jest tego cała masa. Po co 
daleko szukać, nawet w swojej 
wiosce smrodzi , a smród ten do-
ciera drogą telefoniczną i e-mailo-
wą do Wolnej Prasy Chocianowa. 
Cwaniaczek jednak potra�  jeszcze 
więcej i pewnie z tego WIĘCEJ 
skorzysta tuż przed wyborami.
Jak pisze nasz magik w Informa-
torze: nie zmarnowaliśmy ani jed-
nego dnia. I to chyba jedno z nie-
licznych w Jego wypowiedzi zdań 
bliższych prawdzie. Ja mu wierzę 
, bo każdy dzień to dzień ciężkiej 
pracy, aby zadłużyć Gminę Cho-
cianów. Wiem, wiem ktoś zaraz 
krzyknie ,że Skibicki też zadłużał, 
a jakże, ale po sobie chociaż coś 
zostawił i mniej nakarmił chle-

bem publicznym swoich pupili. U 
Romana jednak zawsze wszystko 
musi być najlepsze. Najlepiej zara-
biający kolega prezes z PWK, któ-
rego restauracja zamiast karmić 
mieszkańców sama żre na potęgę. 
Mało tego Bereżański to chyba 
dziecko urodzone w czepku, bo 
nawet dobry Roman umarza mu 
podatki, tylko  z jakiej racji? W 
nędze popadł czy udrękę ,że jak 
NIK zajrzy mu w majty, to może 
już mu nic nie stanąć? Któż to wie. 
A może tak już naciągnął  miesz-
kańców na koszty ( koszty pełno-
mocników sądowych), że czas za-
raz będzie tym właśnie uzasadnić 
przyszłoroczną podwyżkę za wodę 
i ścieki. Nie mam nic do Franka, 
bo . wszyscy wiedzą  i to już od 
dawna,że to cwaniaczek pierwszej 
klasy (zaraz po Robercie) w naszej 
gminie , od lat lubiany i opluwa-
ny w towarzystwie. Szkoda tylko 
, że jego kariera dobiega końca. 
Nasz burmistrz tak ciężko praco-
wał i tak bardzo angażował się, że 
od razu przypomniało mi się jak 
tuż przed organizowanym przez 
nas Referendum wybrał się z 
moim wypisem ze szpitala (który 
prawdopodobnie dostarczyła mu 
moja była żona, bo do radnych 
na pewno dostarczyła) do samej 
Warszawy, aby w centrum mojej 
byłej partii Ruch Palikota zrobić 
ze mnie imbecyla i  aby na wska-
zanie Wielkiego Małorolnego wy-
rzucili mnie z partii. Koniec koń-
ców tylko się ośmieszył. Do dziś 
trzymam pisemne potwierdzenie 
wizyty tego cwaniaczka podpisa-
ne przez samego posła.  Być może 
właśnie to była jego ta ciężka pra-
ca i tak wielkie zaangażowanie w 
sprawy gminy. Referendum udało 
mu się uniknąć, a potem ta gruba 
(człowiek otyły, kwali� kacja obra-
zowa autora) jegomość pozwała 
mnie do sądu za to ,że na okład-
ce mojej gazety niby to ujrzał 
swoją podobiznę, bo jak Państwo 
pamiętają na jednej z okładem 
WPCH pojawiła się urocza świn-
ka , która w życiu z KIMŚ takim 
jak Roman nie chciałaby się iden-
ty� kować. Tak , to wielkie zaan-
gażowanie w sprawy gminy Cho-
cianów i tylko podziwiać Romana 
i  pomniki chwały mu stawiać.

CIĄG DALSZY NA STR. 4

Z uwagi na zmianę miejsca 
prowadzenia działalności 
SALON u JOANNY Cho-
cianów ul. II AWP z dniem 
1 stycznia 2014r. przenie-
siony zostaje do Lubina. 
Prosimy o kontakt pod nu-
mer telefonu 609 618 020 
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W dalszej części swoich opo-
wieści z Krypty Roman po-
wołuje się na jakiegoś byłego 
senatora, który go chwali. Nie 
znam gościa ale być może to 
ta sama grupa społeczna, co 
Kowalski, dlatego wszystko 
mówi samo przez się. Co do 
Radia Plus z Legnicy  w któ-
rym ten były senator obecnie 
pracuje, a które to niby wy-
chwala Romusia pragnę za-
uważyć ,że Radyiko to nie robi 
tego bezinteresownie, gdyż za 
medialne uczestnictwo w Ja-
godzie czy Święcie Grzyba 
w Chocianowie kosi niezłe 
sumki. Roman zapłać mi, to 
cię nawet w photoshopie pod-
rasuję, bo wzięcie u kobiet 
już nie to samo, co w czasach 
prosperity 94-98. Cóż Roman 
musisz zrozumieć, że przy-
chodzi wreszcie na mężczyznę 

taka chwila ,że musi płacić za 
towarzystwo. Czasami bywa 
też tak jak w przypadku tej 
Boczniewicz , tej która jest z 
Roberciem Harenzą i która to 
kasę wzięła za zupę grzybo-
wą , a nawet chochlą nie po-
ruszyła. Radni o tym wiedzą 
ale jakość widać uznali to za 
nic nie znaczące wykrocze-
nie. Ile takich umów lewych 
wystawiono? Wie to tylko 
nasz doskonały gospodarz. 
Inwestycjami, jeżeli dom so-
cjalny i chodniki można na-
zwać inwestycjami,  chwali 
się nasz Roman na łamach 
Informatora ,że aż miło. Szko-
da tylko, że nie napisał nam 
iż chodników i ulic byłoby 
znacznie więcej , gdyby nie 
wypompowane pieniądze w 
niepotrzebnie przesilone wa-
katami jednostki samorządo-

we. Co prawda cieszy mnie 
dom socjalny, bo w końcu 
udało się Romusiowi coś zro-
bić ,ale czy zbudowany na ba-
gnach kompleks posłuży jego 
lokatorom.—wątpię. Za taką 
cenę spokojne można było na 
przykład kupić cały blok na ul. 
Głogowskiej a i więcej byłoby 
mieszkań i byłyby one solid-
niejsze. To ,że jest się bied-
nym  wcale nie oznacza ,że 
mieszkać ma się w slumsach. 
Niestety ten polityk jak i tak 
wychwalana przez niego Go-
sia Staszczak nie mają pojęcia 
o pracy socjalnej - bo i skąd 
… On politykier niskiej klasy 
a ona cwaniara wyszkolona 
przez Franciszka Skibickiego 
za publiczne pieniądze. Do-
bra para socjal-ekonomistów. 
Burmistrz coś na tym zarobił, 
może nie kasę ale jakiś 24. 
rodzinny elektorat. Staszcza-
kowa kosi za to kasę na pro-
jektach unijnych. Wychodzić 
z biedy Romuś może tylko 
ten, kto ma pracę, ale jakoś 
Twoje inwestycje nie poszły 
w tym kierunku. Co prawda 
zadłużyłeś gminę na wiele ko-
lejnych lat, ale spłacać te dłu-
gi będą pośrednio właśnie ci, 
którym wybudowałeś slumsy.
Wiem, że Roman zainwesto-
wał najbardziej w Roberta 
Harenzę i Franciszka Bere-
żańskiego..., i to być może 
jest ta jego obietnica przed-
wyborcza: ”Stworzenie in-
stytucji z kapitałowym udzia-
łem Gminy i mieszkańców, 
jako fi larów gospodarczego 
pobudzenia lokalnego ryn-
ku”. I co pobudziłeś się coś 
Romuś , bo my jakoś nie…
Najbardziej zaciekawiła mnie 
wypowiedź Romana o kultu-
rze. Gdy pominiemy fakt ,że 
od początku kadencji Kowal-
skiego mamy już trzecią dy-
rektor od kultury w Chociano-
wie, to jakaś uboga u NAS ta 
kultura, oczywiście biorąc pod 
uwagę nakłady jakie na nią 
przeznaczamy. Samo utrzy-
mywanie tam promotora jest 
wysoce niezasadne, bo tak jak 
jako prokurent w PWK (spra-
wa nadal w prokuraturze) tak 
chyba i niewiele wniósł w pro-
mocję naszej gminy. Oczywi-
ście jeżeli chodzi o tą brzydszą 
stronę to i owszem, bo znów 
musiałem w wywiadzie do te-
lewizji opowiedzieć o korup-
cji, w której Robert odgrywał 
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pierwsze skrzypce. Co prawda 
2800 zł, to żadne pieniądze, 
ale jak widzimy opłacało się 
bo mówią o Chocianowie już 
w całej Polsce. Ja tak zresztą 
jak mój „ulubiony” burmistrz 
nie mam nic do zarzucenia 
podległym jemu dyrektorom i 
kierownikom. Z Panią Kozo-
łup z niejednego pieca chleb 
jadłem, a że wybrała karierę i 
kasę za cenę znoszenia ładne-
go Promotora to inna sprawa. 
Szkoda, że nauczyła się przy 
nim kłamać-ale wybaczam 
jej bo mam słabość do kultu-
ry. Inaczej sprawa się ma w 
przypadku pani Staszczak, bo 
patologię jej jednostki opisy-
wałem już wielokrotnie i nie 
będę na tą „Matkę Teresę” za 
nasze tracił więcej czasu. Aby 
być słownym wspomnę jesz-
cze tylko o pani  Kowalczuk, 
bo mówią ,że kobiecina ma 
wystartować w przyszłorocz-
nych wyborach. Nie wiem czy 
to prawda, ale osobiście nie 
chciałbym mieć takiej baby za 
burmistrza, bo w jej jednostce 
też  śmierdzi a ja nie mogę do-
stać od kobitki żadnej informa-
cji. Szkoda. Ale czemu nas to 
dziwi, gdy to jedyna z wielkich 
po Skibickim, która zachowała 
swój stołek po objęciu władzy 
przez Romana. To mówi wiele.
Przejdźmy teraz do WIEL-
KIEJ restrukturyzacji zadłu-
żenia, o której pisze Roman. 
Powołuje się przy tym na dość 
ciekawy element Polkowickiej 
władzy, na  niejakiego biz-
nesmena od naszych śmieci 
Emiliana Stańczyszyna, tego 
samego, którego w 2005r. 
CBA zamknęło na 5 miesięcy 
w areszcie za podejrzenie ko-
rupcji. Cóż to za autorytet? Na 
miłość Boską Roman czy ty 
się Boga nie boisz? Niestety, 
z tekstu Informatora wynika, 
że kłamca potwierdza kłam-
cę. Wspólnie chcą, abyśmy 
uwierzyli, że to dzięki nim 
(choć nie wiadomo od kie-
dy) będziemy płacić mniejszą 
składkę do  ZGZM. Ludzie 
(zapisane jest to w protokole 
sesji), to dzięki opozycyjne-
mu radnemu Piotrowskiemu 
i naciskom Wolnej Prasy i 
K.Budzenia doszło do obniżki. 
Mało tego, wielki Emilianek 
obiecał jak wchodziliśmy do 
ZGZM, że już od 2013 roku 
będziemy płacić 1%. W 2013 
płaciliśmy 2%. Czy związek 

nas okradł? Moim zdaniem 
tak, bo nie dość ,że obiecano 
mniejszą stawkę  to na doda-
tek dodatkowo daliśmy kasę, 
aby nam wybudował infra-
strukturę śmieciową, która na 
domiar złego nie jest naszym 
majątkiem. Gołym okiem 
widać, że byle jaki cwaniak 
tego nie wymyślił. Pytanie 
tylko dlaczego mamy płacić 
za komfort typka  z ZGZM, 
jego żony i ludzi z PdMP?
Najfajniejszą informacją 
kłamców jest to ,że we współ-
pracy z Emiliankiem Romuś 
ściągną do Chocianowa po-
moc żywnościową z PCK. 
Prawda jest taka, że gdyby 
nie pomysł i realizacja (in-
formacja z centrali PCK we 
Wrocławiu) Agnieszki Grusz-
czyńskiej, to ci panowie mo-
gliby sobie tylko podłubać w 
nosie. Rozumiem ,że fi lantro-
pia za cudze bardzo dobrze się 
prezentuje w newsach. Dziwi 
mnie, że pani Agnieszka (py-
skata osóbka) dała się wplą-
tać w taką polityczno- mar-
ketingową grę. Szkoda, bo 
śmierdząca polityka nie po-
winna dotykać swoimi brud-
nymi łapami żywności z UE.
Gdy przeczytałem, że wielki 
ZGZM zainwestuje w naszej 
gminie, spadłem z fotela. Co 
jak co, ale na pewno nie bę-
dzie to inwestycja dla nas i z 
myślą o nas. Zbiorczy PSZOK 
Stańczyszyn wybuduje dla 
siebie i tyle. Im więcej mu 
posegregujemy, tym więcej 
zgarnie profi tów.  Musicie 
Państwo wiedzieć, że gdyby 
ustawa śmieciowa nie we-
szła w życie, ten sławetny 
związek nie miałby dziś racji 
bytu .. a śmieciarz (człowiek 
zajmujący się gospodarką 
śmieciową) skończyłby na 
kuroniówce i politycznym 
śmietniku. Ach jaka szkoda…
Najważniejszą część gaze-
ty Romana stanowi monsun 
opluwania opozycji. Nie wiem 
czy mam się za to obrazić. 
Idą święta, więc życzę Roma-
nowi,  aby w przyszłoroczne 
odpoczął od opozycji cie-
sząc się swoją zasłużoną ren-
tą. Wierzę święcie ,że przez 
cztery lata obecnej kadencji 
spłaciłeś już wszystkie swo-
je długi i odłożyłeś co nieco. 
Wierzę również ,że pomogłeś 
Robertowi Harenzie zarabić 
tyle, aby mógł spłacić swoje 

długi. Wierzę, że dzięki na-
szemu hojnemu społeczeń-
stwu dorobił się i Prezes od 
Słonecznej. Tak więc spełniłeś 
swoje obietnice wyborcze…
Niedawno usłyszałem, że gdy-
by nie walka z pseudo dzien-
nikarzami, Roman zrobiłby o 
wiele więcej… Ciekawe czego  
chcieli ci pseudo dziennikarze 
od „uczciwego” burmistrza. Ja 
jako pseudo i Bóg wie kto jesz-
cze współczuję naszemu go-
spodarzowi. Z drugiej strony 
cieszę się ,że mam swój wkład 
w dobrą przyszłość tej gmi-
ny. Stare powiedzenie mówi: 
„gdy złodziejom nie pozwo-
lisz kraść, to tyle nie ukrad-
ną ile ukraść by mogli…”.
Cieszy mnie również to ,że 
dzięki przede wszystkim Ro-
bertowi Harenzie wybrałem 
się z inwazją na Polkowice. 
Ups… Ludzie, tam to dopiero 
patologia. Wyobraźcie sobie 
Romana Kowalskiego razy 
dziesięć. Szok. A to ,że Roman 
cytuje w Informatorze jakie-
goś Wabika, a czym lub kim 
on jest - nie wiem – oznacza 
to brak kultury ze strony Ro-
mana. Rozumiem podkreślać 
kolegę od patologii Emiliana, 
trącić trochę o starostę, ale 
Wabika promować za publicz-
ne pieniądze na terenie Gminy 
Chocianów, to lekka przesada. 
Wabik w swoim wystąpieniu 
napisał o „kilku nieodpowie-
dzialnych” itp.. bo sam pa-
stuszek owieczek Polkowic 
jest nad wyraz uczciwy i od-
powiedzialny spuszczając do 
kanału co rok wiele milionów 
z budżetu Polkowic. Wiesiu 
czy ty wiesz co piszesz czy 
może to pisze ci nasz Roman?
Z jednym musze się zgodzić. 
Roman ma rację: mam dzie-
jową misję, a jest nią utyliza-
cja pasożytów utrzymujących 
się za publiczne pieniądze.
Ja też mam nadzieję ,że już 
niebawem odpowiednie służ-
by zajmą się niszczyciela-
mi naszego kraju i w pierw-
szej kolejności  zaczną od 
Chocianowa i Polkowic.

Masz rację Roman:
NIE MAM DLA CIEBIE

 SZACUNKU.

WESOŁYCH ŚWIĄT I WOL-
NEGO OD GANGU OLSE-
NA NOWEGO ROKU 2014 

ŻYCZY 
BAZYL- Sławomir Tomczak



5

Jednostki podległe UMiG 
utrudniają dostęp do informa-
cji publicznej z powodu za-
trudniania w nich  członków 
rodziny Romana Kowalskie-
go, członków rodziny Rad-
nych Jedności oraz innych 
osób, znajomych burmistrza, 
którzy pomagali mu zarówno 
fi nansowo jak i rzeczowo w 
kampanii wyborczej i którzy 
w zamian otrzymali lukratyw-
ne stanowiska i możliwość 
wykorzystywania środków 
publicznych dla własnych 
korzyści i potrzeb. Fakt za-
trudniania pracowników na 
polecenie (prośbę) burmi-
strza Romana Kowalskiego 
potwierdza dyrektor Gimna-
zjum w Chocianowie pani 
Halina Pluta (protokół z sesji 
z dnia 30.11.2012r. str.29).
Pan Roman Kowalski jako 
burmistrz Miasta i Gminy 
Chocianów wykorzystuje pu-
bliczne środki i piastowane 
stanowisko do SZKODZE-
NIA MIESZKAŃCOM GMI-
NY. Pomawia ich i pozwala 
na to swojemu najbliższemu 
współpracownikowi w osobie 
Roberta Harenzy. Zaznaczyć 
należy iż to właśnie Robert 
Harenza (były asystent burmi-
strza), do 31.12.2012 proku-
rent PWK  nieświadczący tam 
pracy a otrzymyjący z tego ty-
tułu wynagrodzenie jest dowo-
dem na działania o znamionach 
korupcyjnych. Pan Robert Ha-
renza został powołany na pro-
kurenta PWK w maju 2011r. 
uchwałą nr 1/2011. Z tytułu 
pełnienia tej funkcji otrzymy-

wał miesięcznie 2,5tys.zł brut-
to, choć nie świadczył pracy.   
Za pośrednictwem innych osb 
pan Harenza otrzymywał wy-
sokie nagrody pieniężne. Tym, 
którym się to nie podobało i 
nie chcieli brać w tym udziału 
pan Kowalski zgotował piekło, 
czego przykładem może być 
pan Tomczak oraz pan Budzeń. 
Pan burmistrz jak już sobie ko-
goś upatrzy, to choćby „po tru-
pach”, ale dopnie swego. Uda-
je się nawet w dalekie podróże 
do Warszawy, aby zaszkodzić 
swoim przeciwnikom. Wy-
korzystuje do tego wszelkie 
możliwe środki, nawet karty 
leczenia szpitalnego. Wyrzuca 
z mieszkań i z pracy. Utrudnia 
znalezienie pracy. Pozbawia 
pomocy społecznej i grozi. 
Pan burmistrz próbuje się wy-
bielać oczerniając innych. Aby 
nie dopuścić do ujawnienia 
prawdy nie dopuszcza nikogo 
do głosu.  Przerywa obrady 
komisji, na której funkcjonu-
je jako gość a nie gospodarz. 
Nie  pozwala zadawać nie-
wygodnych dla siebie pytań a
jawność działania władzy 
gwarantuje art. 61 Konstytu-
cji Rzeczypospolitej Polskiej 
stwierdzając, że  obywatel ma 
prawo do uzyskiwania infor-
macji o działalności organów 
władzy publicznej oraz osób 
pełniących funkcje publiczne. 

Art. 11 b ust. 2 ustawy o sa-
morządzie gminnym stanowi, 
że jawność działania organów 
gminy obejmuje w szczegól-
ności prawo obywateli do 

uzyskiwania informacji, wstę-
pu na sesje rady gminy i po-
siedzenia jej komisji, a także 
dostępu do dokumentów wy-
nikających z wykonywania 
zadań publicznych, w tym pro-
tokołów posiedzeń organów 
gminy i komisji rady gminy. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 i 
art. 18 u.d.i.p. jawnością ob-
jęto jedynie posiedzenia ko-
legialnych organów władzy 
pochodzących z wyborów 
powszechnych. Zasada jaw-
ności w sensie przedmioto-
wym obejmuje wszelką dzia-
łalność organów gminy, a 
nawet wewnętrznych organów 
rady (komisji), a nie tylko ich 
działalność realizowaną za 
pomocą aktów administracyj-
nych czy - jeszcze węziej - w 
formie uchwałodawczej bądź 
nawet tylko prawotwórczej .

Pan burmistrz przekracza 
swoje uprawnienia. Składa 
wnioski na komisji o przerwa-
nie obrad, co jest niezgodne 
ze Statutem Gminy i innymi 
przepisami samorządowymi.  

Zgodnie z paragrafem 29 Sta-
tutu Miasta i Gminy Chocia-
nów na wniosek Przewodni-
czącego obrad bądź radnego, 
Rada może postanowić o prze-
rwaniu sesji i kontynuowaniu 
obrad w innym wyznaczonym 
terminie na kolejnym posie-
dzeniu tej samej sesji. Paragraf 
66 Statutu stanowi, że pracami 
komisji kieruje przewodni-
czący lub zastępca przewod-

niczącego komisji. Komisje 
pracują na posiedzeniach, do 
których stosuje się odpowied-
nio przepisy o posiedzeniach 
Komisji Rewizyjnej (paragraf 
66 i 67). W posiedzeniach 
Komisji mogą brać udział jej 
członkowie oraz zaproszo-
ne osoby (radni, nie będący 
członkami Komisji Rewizyj-
nej oraz osoby zaangażowane 
na wniosek Komisji w charak-
terze biegłych lub ekspertów)- 
paragraf 78. Komisja kontro-
luje działalność burmistrza.

Przerywanie komisji świad-
czy o tym, że pan burmistrz 
wpływa na decyzje radnych, 
co powoduje poddaństwo Rad-
nych w stosunku do urzędu 
burmistrza. Utrudnia tym spo-
sobem dostęp do informacji 
publicznej w zakresie udzia-
łu w zebraniach kolegialnych 
radnych gminy Chocianów. 
Radni nie sprzeciwiają się ta-
kim działaniom pana Roma-
na Kowalskiego, ponieważ 
mają z tego tytułu korzyści 
osobiste i majątkowe. Rad-
ni - Członkowie Klubu JED-
NOŚĆ popierającego politykę 
pana burmistrza Romana Ko-
walskiego otrzymują stano-
wiska dla członków swoich 
rodzin, możliwość zasiadania 
i pobierania wynagrodzeń w 
innych związkach i zgroma-
dzeniach samorządowych.  W 
zamian za to przegłosowują 
uchwały pod dyktando bur-
mistrza. Radni nie kontrolują 
jednostek podległych UMiG, 
w których na porządku dzien-
nym dochodzi do łamania pra-
wa. Pomimo ujęcia w planach 
pracy komisji rewizyjnej na 
2012r. kontroli CHOK - nie 
została ona przeprowadzona. 
Niejasne są sprawy zatrudnia-
nia i zwalniania oraz zamia-
ny stanowisk pracowników 
CHOK. Raz pan Robert Ha-
renza jest pełnomocnikiem ds. 
promocji, a za chwilę specja-
listą. Raz pani Sylwia Stacho-
wicz jest dyrektorem CHOK, 
a potem specjalistą. CHOK 
nie stosuje się do swoich za-
rządzeń. W grudniowym wy-
daniu Informatora (2012r.) 
opublikowane zostały życze-
nia Jedności, za które CHOK, 
choć jest do tego zobligowany 
regulaminem zamieszczania 
reklam i ogłoszeń, nie pobrał 
pieniędzy. Za swoje rekla-
my w Informatorze w 2011r. 
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nie zapłacił ani grosza sam 
pan Bereżański, pomimo, że 
reklama restauracji Słonecz-
nej ukazała się dwukrotnie.
W PWK Sp. z o.o. jest po-
dobnie. Prezes robi co chce.  
Pracownicy Spółki w sądach 
kłamią na potęgę byleby tyl-
ko przypodobać się prezeso-
wi i dostać  coś w zamian. W 
Przedszkolu wynagrodzenia 
rosną jak grzyby po desz-
czu. Aż dziw bierze ile zaro-
bić można na dzieciach...A 
w MZGKiM cuda, Panie, 
cuda. Dyrektor  MZGKiM 
pomimo wyroku nie kwa-
pi się do ujawnienia danych   
o zatrudnionych pracownikach 
i podpisanych umowach.  Uja-
wanienie stanowisk i nazwisk 
pracowników nie stanowiło 
przeszkody dla pani Elżbie-
ty podczas akcji REFEREN-
DUM w sprawie odwołania 
Romana Kowalskiego ze sta-
nowiska burmistrza Miasta i 
Gminy Chocianów, kiedy to 
wystosowała swoje oświad-
czenie, pod którym podpisali 
się chyba wszyscy pracowni-
cy. Ciekawe ile pani Kowal-
czuk dostała za tak  sprawną 
akcję... Małgorzata Staszczak 
ze swoim zespołem postąpiła 
podobnie. Pytanie: pod przy-
musem czy za  wysoką gratyfi -
kację? Pani Małgorzata Stasz-
czak i jej pracownicy są nad 
wyraz pomocni burmistrzowi. 
Tacy pomocnicy św. Mikołaja. 
Wszystkie informacje, które 
mogą zaszkodzić przeciwni-
kom burmistrza dostępne w 
Ośrodku idą jak świeże bu-
łeczki,  które były właściciel 
piekarni z Wilkocina rozpro-
wadza w mgnieniu oka nie tyl-
ko w Chocianowie, ale ostat-
nio nawet w Polkowicach. 
Gdyby tyle samo czasu Robert 
Harenza czy burmistrz Ko-
walski poświęcali na pracę na 
rzecz gminy, mielibyśmy kra-
inę w miód i mleko płynącą. A 
tak mamy to, co mamy...pustą 
kasę, kupę długów i chodniki... 

cbb
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W dniu 21 marca 2013r. na BIP 
Urzędu Miasta i Gminy Cho-
cianów w zakładce Zarządzenia 
Burmistrza pojawiło się Zarzą-
dzenie Nr 78/13 Burmistrza Mia-
sta i Gminy Chocianów z dnia 21 
marca 2013r. wraz z załącznikiem 
nr 1 z dnia 21 marca 2013r. w 
sprawie wykazu nieruchomości 
gruntowych niezabudowanych 
przeznaczonych do dzierżawy na 
cele rolne w m. Brunów. Pismem 
z dnia 25 marca 2013r.  dotyczą-

cym zamieszczenia na BIP zarzą-
dzenia Burmistrza nr 78/13 z dnia 
21 marca 2013r. i załącznikiem nr 
1 do Urzędu Miasta i Gminy Cho-
cianów pan Daniel zwrócił się z 
prośbą o wydzierżawienie grun-
tów rolnych w obrębie Brunów, 
gm. Chocianów oznaczonych 
działkami : nr 5 o pow. 3,33 ha w 
m. Brunów, 301/8 obręb Brunów 
o pow. 0,26 ha, 324/6 Brunów o 
pow. 0,40 ha, 339/2 obręb Brunów 
o pow. 0,90 ha, nadmieniając, że 
działka 301/8 oraz 324/6 sąsiadu-
je bezpośrednio z jego granicami 
działek. Wskazane przeze niego 
działki były odzwierciedleniem 
Zarządzenia Burmistrza Nr 78/13 
z dnia 21 marca 2013r.

W dniu 12.04.2013 pismem z 
urzędu nr GI.6845.157.2013 pan 
Daniel został poinformowany, 
że działki określone w złożonym 
przez niego wniosku z dnia 25 
marca 2013r. zostały przeznaczo-
ne do dzierżawy na cele rolne w 
trybie bezprzetargowym na okres 
3 lat i że o zawarciu umów za-
decydowała kolejność składania 
ofert i w związku z powyższym 
jego oferta nie została uwzględ-
niona. W tym miejscu nadmienić 
należy, że termin zgodny z usta-
wą ( 21 dni od dnia zarządzenia 
z wykazem ) na składanie ofert 
upłynął 12.04.2013r. i w tym dniu 
wystosowano do pana Daniela P. 
odpowiedź na jego wniosek. 
 
Do Burmistrza zwrócono się z 
pytaniami o to: Kiedy burmistrz 
zawarł umowy dzierżawy na dz. 
Nr 5 o pow. 3,33 ha, 301/8 o pow. 
0,26 ha, nr 324/6 o pow. 0,40 ha i 
nr 339/2 o pow. 0,90ha w m. Bru-
nów  oraz na jaki okres; Czy była 
to jedna umowa dzierżawy na 
działki wym. w pkt 1 czy każda z 
osobna; W jaki sposób zadecydo-

go w dniu 09.04.2013r. a przez 
pracowników urzędu 05.04.2013 
czyli przed dniem 12.04.2013r. i 
przed terminem składania wnio-
sków o dzierżawę - 11.04.2013. 
Pani Ewa C. nie złożyła żadnego 
wniosku w ustawowym terminie 
tj. od dnia 21.03.2013 zamiesz-
czenia zarządzenia burmistrza i 
wykazu działek do dnia upłynię-
cia terminu zgodnego z ustawą tj 
21dni do 12.04.2013 w sprawie 
tejże dzierżawy. 5 umowa dzier-
żawy z dnia 12.04.2013r. została 
zawarta pomiędzy: Gminą Cho-
cianów reprezentowaną przez 
Romana Kowalskiego a Leokadią 
W. w sprawie dzierżawy nieru-
chomości gruntowej na cele rol-
ne w m. Brunów dz. Nr 5 o pow. 
0,30ha. I w tym przypadku zaszła 
ta sama procedura. Umowa zosta-
ła parafowana przez radcę praw-
nego w dniu 09.04.2013r. a przez 
pracowników urzędu 09.04.2013 
czyli przed dniem 12.04.2013r. i 
przed terminem składania wnio-
sków o dzierżawę - 11.04.2013. 
Pani Leokadia W. również nie 
złożyła żadnego wniosku w 
ustawowym terminie. 6 umowa 
dzierżawy z dnia 12.04.2013r. 
została zawarta pomiędzy: Gmi-
ną Chocianów reprezentowaną 
przez Romana Kowalskiego a 
Zdzisławem Ś. Dotyczyła dzier-
żawy nieruchomości gruntowej 
na cele rolne w m. Brunów dz. Nr 
5 o pow. 0,96ha. Umowa została 
parafowana przez radcę prawne-

go w dniu 09.04.2013r. a przez 
pracowników urzędu 05.04.2013 
czyli przed dniem 12.04.2013r. 
i terminem składania wnio-
sków o dzierżawę upływającym 
11.04.2013. Pan Zdzisaw Ś. nie 
złożył wniosku w ustawowym 
terminie.

W dniu 06.05.2013 został złożo-
ny kolejny wniosek do Urzędu 
Miasta i Gminy Chocianów w 
sprawie udostępnienia kseroko-
pii uchwał dotyczących zasad 
gospodarowania nieruchomościa-
mi stanowiącymi własność gmi-
ny Chocianów. 20 maja 2013r. 
przekazano drogą elektroniczną 
odpowiedź z Urzędu Miasta i 
Gminy Chocianów zawierającą 
wszystkie uchwały. Z wniosku i 
18 uchwał przedstawionych przez 
Urząd Miasta i Gminy Chocia-
nów nie wynika, aby burmistrz 
miał prawo do rezygnacji z prze-
prowadzania przetargu nieogra-
niczonego na wydzierżawienie 

wano o wyłonieniu osoby z któ-
rą podpisano umowy dzierżawy; 
Kto podpisał umowy dzierżawy 
ze strony gminy oraz poproszono 
o kserokopie umów.

Zawarto 6 umów dzierżawy. 1 
umowa dzierżawy podpisana 
przez pana Burmistrza w związku 
z omawianymi numerami dzia-
łek dotyczyła dzierżawy działki 
nr 5 w m. Brunów o pow.0,83 
ha. Umowa została podpisana z 
panią Zofi ą B., która nie złożyła 
żadnego wniosku w okresie od 
dnia 21.03.2013 do terminu wy-
znaczonego ustawą tj. 21dni od 
dnia ogłoszenia Zarządzenia czyli 
do 11.04.2013.  Zawarta w dniu 
12.04.2013r. umowa dzierżawy 
ważna jest przez trzy kolejne lata 
aż do 2016r. Zaznaczyć należy, że 
umowa z panią Zofi ą B. została 
parafowana zarówno przez radcę 
prawnego jak i przez pracowni-
ków urzędu w dniu 09.04.2013 
- przed upływem terminu wyzna-
czonego przepisami prawa – czyli 
przed 12.04.2013r. Kolejna umo-
wa dzierżawy z dnia 12.04.2013 
została zawarta pomiędzy: Gmi-
ną Chocianów reprezentowaną 
przez Romana Kowalskiego a 
Tadeuszem I. Dzierżawa doty-
czyła nieruchomości gruntowej 
przeznaczonej na cele rolne w 
m. Brunów: dz. Nr 301/8 o pow. 
0,26 ha, dz.324/6 o pow. 0,40 ha, 
dz. 339/2 o pow. 0,90ha na okres 
3 lat począwszy od 12.04.2013r. 
aż do 2016r. Umowa została pa-
rafowana przez radcę prawnego 
w dniu 09.04.2013r. a przez pra-
cowników urzędu 08.04.2013 – 
czyli przed dniem 12.04.2013r. 
Trzecią umowę dzierżawy z dnia 
12.04.2013 zawarto pomiędzy: 
Gminą Chocianów reprezentowa-
ną przez Romana Kowalskiego a 
Mieczysławem B. Dzierżawa do-
tyczyła nieruchomości gruntowej 
na cele rolne w m. Brunów dz. Nr 
5 o pow. 0,60 ha. Umowa została 
parafowana przez radcę prawne-
go w dniu 09.04.2013r. a przez 
pracowników urzędu 05.04.2013 
czyli przed dniem 12.04.2013r. 
gdy termin składania wniosków 
o dzierżawę upływał 11.04.2013. 
Pan Mieczysaw B. nie złożył 
żadnego wniosku w ustawowym 
terminie tj. od dnia 21.03.2013 
zamieszczenia zarządzenia bur-
mistrza i wykazu działek do upły-
nięcia terminu zgodnego z ustawą 
tj 21dni do 12.04.2013 w sprawie 
tejże dzierżawy. Kolejna 4 umo-
wa dzierżawy z dnia 12.04.2013r. 
została zawarta pomiędzy: Gmi-
ną Chocianów reprezentowaną 
przez Romana Kowalskiego a 
Ewą C. i dotyczyła wydzierża-
wienia nieruchomości gruntowej 
na cele rolne w m. Brunów dz. Nr 
5 o pow. 0,64ha. Umowa została 
parafowana przez radcę prawne-

w/w nieruchomości gruntowych 
na cele rolne w m. Brunów, al-
bowiem jak się okazuje zaintere-
sowanych zawarciem tych umów 
było więcej niż jedna osoba, co 
wynika z zawartych 6 umów 
dzierżawy pomijając jedynego 
zainteresowanego pana Daniela, 
który jako jedyny złożył wniosek 
w wymaganym terminie. 

Burmistrz nie tylko nie przepro-
wadził przetargu nieograniczone-
go, ale zawarł umowy z osobami, 
które w wymaganym terminie 
ustawowym o gospodarce nie-
rchomościami i uchwałami sta-
nowiącymi podstawę do takiego 
zawarcia nie złożyły odpowied-
nich wniosków w tej sprawie. 
Burmistrz w trybie bezprzetar-
gowym mógł zawrzeć umowę 
dzierżawy na w/w działki w m. 
Brunów tylko z jedną osobą – z 
panem Danielem a nie z pozosta-
łymi osobami, które od dnia ogło-
szenia zarządzenia i wykazu tj 
21.03.2013 do dnia 11.04.2013r. 
nie złożyły żadnego wniosku o 
dzierżawę.

Pan burmistrz Roman Kowalski 
wybrał osoby WBREW PRAWU 
na podstawie złożonych KIEDYŚ 
TAM wniosków w JAKIEJŚ 
TAM sprawie, dotyczących JA-
KICHŚ TAM działek.

Z odpowiedzi Urzędu Mia-
sta i Gminy Chocianów z dnia 
4 czerwca 2013r. dotyczącej 6 
kserokopii wniosków złożo-
nych w sprawie nieruchomości 
gruntowych niezabudowanych 
przeznaczonych na cele rolne 
wymienionych w załączniku nr 
1 do zarządzenia Burmistrza nr 
78/13 z dnia 21.03.2013r. wyni-
ka, że złożono 6 wniosków (tyle 
co późniejszych umów dzierża-
wy): Pierwszy wniosek został 
złożony 19 lutego 2013r. przez 
paną Ewę C.o treści: ,,prosimy o 
wydzierżawienie działki o pow. 
1 ha położonej na terenie gminy 
Chocianów z przeznaczeniem na 
cele rolne”. Pani Ewa nie tylko 
nie określiła miejscowości, nie 
wskazała o jaką działkę chodzi, 
ale też  nie uczestniczyła w try-
bie określonym w Zarządzeniu 
nr 78/13 zdnia 21.03.2013r. tj 21 
w zakresie złożenia wniosku do 
dnia 11.04.2013r.w konkretnym 
przypadku, miejscowości i okre-
ślonej działce.  Drugi wniosek z 
dnia 15.03.2013r. dotyczył pani 
Leokadii W. (wpływ do urzę-
du 18.03.2013r.) o treści: cyt., 
,zwracam się z uprzejmą prośbą 
o wydzierżawienie działki rolnej 
lub łąki o powierzchni ok. 0,50ha 
w obrębie Brunów, Ogrodziska 
lub Trzebnice”. Trzeci wnio-
sek: Zdzisław Ś. - pismo z dnia 
30.01.2013r. wpłynęło do urzędu 

04.02.2013 o treści: ,,zwracam się 
z prośbą o umożliwienie dzierża-
wy gruntu rolnego niezabudo-
wanego w wielkości minimum 
0,90ha. Grunt ten nie musi po-
siadać wysokich walorów klasy 
gruntu. Nosząc się z.......grunt ten 
może być mi niezbędny.” Czwar-
ty: Mieczysław B., pismo z dnia 
06.03.2013 wpłynął do urzędu w 
dniu 06.03.2013r.: cyt. ,,zwracam 
się z prośbą o wydzierżawienie 1 
ha gruntów ornych  w obrębie wsi 
Brunów”. Ten pan pomimo że nie 
uczestniczył w wyznaczonym ter-
minie chociaż wskazał miejsco-
wość. Piąty: B. Zofi a 04.03.2013r. 
wpłynął do urzędu w ten sam 
dzień o treści: cyt.,,zwracam 
się z prośbą o wydzierżawienie 
gruntów rolnych na terenie gmi-
ny Chocianów o pow. 0,85ha z 
zasobów gminnych Chocianów’’.  
Szósty: Daniel P., pismo z dnia 
25.03.2013r. wpływ do Urzędu 
27.03.2013r. czyli w określonym 
terminie zgodnie z zarządze-
niem Burmistrza Nr 78/13 z dnia 
21.03.2013 wraz z załącznikiem 
nr 1 do zarządzenia stanowią-
cym wykaz działek w m. Brunów. 
Tryb 21 dni począwszy od dnia 
wydania zarządzenia i wykazu to 
11.04.2013r. Pan Daniel P. złożył 
następujący wniosek: ,,Zwracam 
się z prośbą o wydzierzawienie 
gruntów rolnych w obrębie Bru-
nów, gm. Chocianów na popra-
wę warunków gospodarowania, 
które chcę użytkować rolniczo. 
Prowadzę rodzinne gospodarstwo 
rolne w m. Brunów nr 5 działki: 
Brunów o pow. 3,33ha, 301/8 m. 
Brunów o pow. 0,26ha, 324/6 w 
m. Brunów o pow.0,40ha, 339/2 
obręb Brunów o pow. 0,90ha. 
Chciałbym nadmienić..........( za-
kreślone przez urząd miasta).

Tylko pan Daniel P. złożył wnio-
sek w wymaganym prawem ter-
minie 21 dni (począwszy od dnia 
wydania zarządzenia nr 78/13 z 
dnia 21.03.2013 i wykazu nr 1 do 
zarządzenia do upłynięcia usta-
wowego terminu tj. 11.04.2013r.) 
określając chęć dzierżawy, miej-
scowość, działki i powierzchnię 
w ha. Tylko pan Daniel został po-
minięty, choć jako jedyny spełniał 
wymagane prawem przesłanki do 
zawarcia tychże umów dzierża-
wy.

A co na to radni JEDNOŚCI??? 
GDZIE PRAWO I SPRAWIE-
DLIWOŚĆ MOŚCIE PANNY I 
MOŚCI PANOWIE???

K.K.Budzeń

T A J E M N I C Z E  D Z I E R Ż A W Y
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Promocja miasta ze względu na 
różnorodność celów powinna być 
skierowana do różnorodnych od-
biorców: - na zewnątrz miasta, na 
kraj i za granicę; - do mieszkań-
ców miasta, pracodawców i osób 
zatrudnionych na jego terenie; - 
do pracowników urzędu miasta i 
jednostek im podległych.

Działania na zewnątrz opierają 
się w głównej mierze na zwięk-
szeniu budżetu miasta w sposób 
bezpośredni i pośredni poprzez:
- przyciąganie inwestorów, po-
nieważ wzrost liczby fi rm wpły-
wa na zwiększenie wpływów 
z tytułu podatków; - tworzenie 
nowych miejsc pracy, co wpły-
wa na wzrost zamożności miesz-
kańców; - rozwój turystyki, co 
zwiększa przypływ gotówki do 
kasy budżetu; - przyciąganie fun-
duszy celowych: rządowych, za-
granicznych, itp.

Ponadto jednym z najważniej-
szych działań miasta i gminy jest 
zapoznawanie mieszkańców z 
problemami demokracji i rozwoju 
samorządu lokalnego, ukazywa-
nie zakresu działalności burmi-
strza oraz rady miasta, uprawnień 
i możliwości współdecydowania 
obywateli. Prowadzenie promo-
cji własnego miasta pozwala na 
tworzenie lokalnych więzi mię-
dzyludzkich. Ograniczanie do-
stępu do informacji powoduje, 
że mieszkańcy żyjąc obok siebie 
nie znają własnych problemów 
społecznych i gospodarczych, 
co sprzyja fałszywym wyobraże-
niom o działaniu instytucji i pro-
blemach występujących na wła-
snym terytorium. Należy zatem 
propagować strategię miasta i jej 
roli jako elementu organizującego 
oraz koordynującego działalność 
instytucji i podmiotów gospo-
darczych. Ważną rolą propagan-
dową jest ukazywanie służebnej 
roli urzędu, opisywanie procedur 
obsługi klientów, ułatwień w do-
tarciu mieszkańców do właści-
wych komórek organizacyjnych 

internetowymi, którymi admini-
struje pani Dyrektor CHOK. Pan 
Harenza kontroluje nawet panią 
Dyrektor. Kto zatem kontroluje 
specjalistę ds. promocji? Pan Ro-
bert Harenza sam planuje wydat-
ki na promocję, sam je wydaje i 
nawet sam je kontroluje. Tego 
jeszcze nie było. Nic dziwnego, 
że to właśnie CHOK organizuje 
Wielką Orkiestrę Świątecznej Po-
mocy, bo RÓBTA CO CHCETA, 
to hasło przewodnie specjalisty 
ds. promocji. Bez pełnomocnictw 
pani Dyrektor CHOK pan Ro-
bert wypowiadał się w mediach 
w sprawie np. budowy domu 
socjalnego. Ale co tam? Kto to 
będzie sprawdzał…no właśnie 
my to sprawdziliśmy. Nie otrzy-
mał żadnego pełnomocnictwa 
do reprezentowania CHOK-u.
Wracając do zakresu obowiąz-
ków specjalisty…Można byłoby 
go skrócić, bo w trakcie czyta-
nia odnosi się wrażenie, że jest 
się w restauracji (ale nie w Sło-
necznej): bułka, masło, bułka z 
masłem, masło na bułce, bułka 
w maśle, bułka maślana, itp. W 
drodze eliminacji pozostaje za-
ledwie kilka czynności, a i tak te 
pozostałe pozostawiaja wiele do 
życzenia. Tak na marginesie, nie-
długo w gminie będą sami specja-
liści ( w samym CHOk-u jest ich 
dwóch). Będziemy mieli specja-
listów ds. specjalnych, specjali-
stów ds. niepotrzebnych, specja-
listów ds. kontroli specjalistów, 
specjalistów specjalnej troski, 
specjalistów ds. promocji spe-
cjalistów, itp. Oby tych wszyst-
kich stanowisk nie piastował sam 
Robert Harenza, bo na to naszej 
gminy z pewnością nie stać.

Promocja Gminy Chocianów 
właściwie nie istnieje.Za co więc 
płaci się specjaliście ds. promocji 
– czy za promocję Radnych Jed-
ności?  Czy nie mamy niczego, 
czym moglibyśmy się pochwalić?
 

redakcja

tak, aby załatwianie spraw nie 
było „drogą przez mękę”, jak to 
ma nierzadko miejsce.  Promocja 
wśród urzędników ma pozwolić 
na lepsze zrozumienie mechani-
zmów działania urzędu. Pozwoli 
to usprawnić pracę i lepiej ob-
sługiwać klientów. Prezentacja 
strategii rozwoju umożliwi prze-
konanie się do niej, zwiększy 
identyfi kację zatrudnionych z 
miejscem pracy i da im poczucie 
uczestniczenia w ważnym proce-
sie kreowania swojego otoczenia.
W świetle powyższego warto 
byłoby przyjrzeć się działaniom 
podjętym przez pana Roberta Ha-
renzę w ramach jego stanowiska 
pracy, tj. specjalisty ds. promocji.
W oparciu o dotychczasową 
analizę działań promocyjnych 
okazało się, że: - w przypadku 
Strategii Rozwoju Gminy Cho-
cianów- brak  promocji; - w przy-
padku Planu Rozwoju Lokalnego 
Gminy – brak promocji; - w przy-
padku Strategii Rozwoju CHOK 
– brak promocji.

Nie można za to zarzucić panu 
Robertowi braku promocji nie-
których osób, którzy od dłuż-
szego czasu stanowią przedmiot 
jego niewybrednej kampanii 
antyspołecznej, na którą radni i 
burmistrz są głusi. W przypad-
ku pana Tomczaka było inaczej. 
Został zwolniony m.in. za sprawą 
radnej Grażyny Kindry za to, że 
pisał o nieprawidłowościach w 
gminie Chocianów. Radni po-
zwalają na to, aby specjalista ds. 
promocji kpił z demokracji na 
każdym kroku i nie realizował 
swojego zakresu obowiązków. 
Pan Robert Harenza nie ma nie-
normowanego czasu pracy, zatem 
jeśli nie ma go w CHOK czy na 
sesji Rady Miejskiej, to śmiało 
można o tym fakcie powiadomić 
Wolna Prasę Chocianowa. Prosi-
my przesyłać maile, zdjęcia, itp. 
Realizacja zakresu obowiązków 
pana Roberta Harenzy ogranicza 
się jedynie do bywania na sesjach, 
imprezach, opisywania w sposób 
drwiący na forach internetowych  
tego, co dzieje się w gminie czy 
fotografowania się np.z radnymi 
z Jedności i umieszczania swo-
ich zdjęć na różnych portalach. Z 
informacji, które posiadamy wy-
nika, że pan  Robert Harenza nie 
zna języków obcych (chyba, że 
język migowy, bo o znajomości 
języka swahili go nie podejrze-
wamy), więc nie ma możliwości 
realizowania zadań dotyczących 
współpracy z zagranicznymi part-
nerami (nie śmiemy podejrzewać 
go o to, że z własnej pensji za-
trudnia tłumaczy). Ponadto dziw-
na sprawa z tym jego zakresem 
obowiązków. Wynika z niego, że 
sprawuje on nadzór nad stronami 

Z umowy ramowej zawartej 
przez Urząd Miasta i Gminy Cho-
cianów, w imieniu której działa 
OPS Chocianów a Dolnośląskim 
Wojewódzkim Urzędem Pracy 
wynika, że OPS zobowiązał się 
do prowadzenia działań infor-
macyjnych i promocyjnych kie-
rowanych do opinii publicznej, 
informujących o fi nansowaniu 
realizacji Projektu systemowego 
przez Unię Europejską zgodnie 
z wymogami, o których mowa w 
odpowiednich rozporządzeniach 
i innych przepisach wymienio-
nych a par. 19 Umowy Ramowej. 
Ponadto OPS zobowiązał się do 
informowania społeczeństwa o 
fakcie współfi nansowania Pro-
jektu systemowego z Europej-
skiego Funduszu Społecznego i 
osiągniętych rezultatach Projektu 
Systemowego (par. 19 pkt. 4). 
Krótka wzmianka o projekcie 
ukazała się w lokalnej prasie w 
lutym 2012r. w Informatorze 
Gminy Chocianów.  Z artykułu 
pt. ”Pomoc społeczna w prak-
tyce” wynikało, że Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Chocianowie 
potwierdził udział w realizacji 
projektu systemowego w roku 
2012r., który będzie współfi nan-
sowany ze środków UE w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytetu VII – Promocja 
integracji społecznej „Działania 
7.1. Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji, Poddziałania 
7.1.1. Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej. Ponadto po-
dana została informacja o tym, że 
celem Projektu będzie zwiększe-
nie wsparcia osób bezrobotnych z 
terenu gminy Chocianów korzy-
stających ze świadczeń pomocy 
społecznej poprzez formy akty-
wizacji społecznej i aktywizacji 
zawodowej. Grupę docelową 
miało stanowić 10 osób bezrobot-
nych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z co najmniej jed-
nego z powodów określonych w 
art. 7 ust. O pomocy społecznej, 
w wieku aktywności zawodowej 
korzystających ze świadczeń po-
mocy społecznej. W artykule nie 
pojawiła się informacja o tym, w 
jaki sposób będzie dokonywany 
nabór. Nie podano miejsca ani 
terminu. Choć projekt  był reali-
zowany od kwietnia do grudnia 
2012r. kierownik OPS nie poin-
formowała społeczeństwa gminy 
o efektach realizacji Projektu. Nie 
wiadomo na jakiej zasadzie doko-
nano naboru uczestników do Pro-
jektu. W odpowiedzi na wniosek o 
udostępnienie informacji publicz-
nej otrzymano informację, że aby 
zapewnić dostęp do uczestnictwa 
w projekcie ogłoszenie o rekruta-
cji ukazało się na tablicy informa-
cyjnej Ośrodka Pomocy Społecz-

nej oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy Chocia-
nów a kandydaci mogli uzyskać 
wszelkie informacje w Biurze 
Projektu oraz u pracowników so-
cjalnych. Pracownicy socjalni nie 
udzielali informacji o Projekcie 
bez uprzedniego zapytania ich o 
to. Co więcej podopieczni Ośrod-
ka otrzymujący zasiłki okresowe 
nie odwiedzają OPS codziennie, 
a tylko w momencie składania 
nowych wniosków (nawet co 
drugi miesiąc). Większość pod-
opiecznych Ośrodka Pomocy nie 
ma dostępu do internetu. Nie stać 
ich na pokrycie podstawowych 
potrzeb, a co dopiero na opłace-
nie rachunków za internet. Nie 
mieli zatem szansy na zapoznanie 
się z Projektem. Z wniosku załą-
czonego do Umowy Ramowej 
wynika, że w ramach Projektu 
będzie sfi nansowana strona inter-
netowa Ośrodka i, że w Projekcie 
bierze udział 8 osób (a nie 10- 

jak opisano w artykule). Do dnia 
dzisiejszego na stronie Ośrodka 
Pomocy Społecznej nie ma linku 
do ogłoszenia zamieszczonego na 
stronie Urzędu Miasta i Gminy 
Chocianów dotyczącej naboru do 
projektu realizowanego w 2013r. 
ani linku dotyczącego zapytania 
ofertowego na organizację i pro-
wadzenie szkoleń w ramach Pro-
jektu. Niejasny jest proces nabo-
ru, kto i na jakich zasadach został 
przyjęty do Projektu. Wśród ofert 
pracy pojawiających się w Urzę-
dach Pracy na naszym terenie i 
nie wynika, aby poszukiwano 
fl orystów. W ramach realizowa-
nego w 2012r. Projektu zapropo-
nowano właśnie takie szkolenia. 
Wśród uczestników Projektu 
mogły znaleźć się osoby, które 
miałyby realne szanse na znale-
zienie pracy po jego ukończeniu. 
Poprawiłyby tym samym swoją 
sytuację materialną na tyle, by 
nie korzystać z pomocy Ośrodka. 
Środki wydatkowane w ramach 
Projektu nie zostały racjonalnie 
zagospodarowane i wydatkowa-
ne. Dobór uczestników i szkoleń 
powinien być opracowany po 
dokonaniu dogłębnej analizy po-
trzeb rynku pracy i możliwości 
samych podopiecznych Ośrodka.    

Sławomir Tomczak

p r o m o c j a  m i a s t a D Z I A Ł A L N O Ś Ć  O P S



8

W swoim programie wyborczym 
Roman Kowalski napisał, że jed-
nym z jego zadań będzie zmiana 
standardów pomocy społecznej. 
Jeśli miał na myśli sposób postę-
powania z podopiecznymi opisa-
ny poniżej, to zrealizował swój 
plan. Pismem z dnia 10.06.2013r. 
na ręce Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Chocianowie – Ry-
szarda Bartosza została złożo-
na skarga przez jednego z pod-
opiecznych Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Chocianowie na 
kierownika tejże Jednostki – pa-
nią Małgorzatę Staszczak, która 
to w sposób oczywisty i niegodny 
pracownika socjalnego wystą-
piła przeciw ustawie o pomocy 
społecznej i zapisu w ustawie, że 
praca socjalna oznacza: „działal-
ność zawodową skierowaną na 
pomoc osobom i rodzinom we 
wzmacnianiu i odzyskaniu zdol-
ności do funkcjonowania w spo-
łeczeństwie, oraz na tworzeniu 
warunków sprzyjających temu 
celowi” oraz naruszenie przez 
nią zasad etycznych pracowni-
ka socjalnego jakimi są między 
innymi: kierowanie się w dzia-
łalności zawodowej zasadą do-
bra klienta; przeciwstawianie się 
praktykom niehumanitarnym lub  
dyskryminującym osobę czy gru-
pę osób; pomoc w rozwiązywa-
niu trudności życiowych klienta. 

W listopadzie 2011r. na wyraź-
ne polecenie burmistrza Miasta i 
Gminy Chocianów i niektórych 
członków Rady Miasta jednemu 
z pracowników CHOK wypowie-
dziano umowę o pracę w Chocia-
nowskim Ośrodku Kultury. Spra-
wa była głośna, dowiedziała się 
o tym większość mieszkańców 
miasta. Wiedziała o tym również 
pani kierownik OPS Małgorzata 
Staszczak. W grudniu 2011r. w 
CHOK doszło do nieetycznego 
zachowania ze strony pani kie-
rownik i jej pracowników. Pan 
Sławomir nie  miał pracy, środ-
ków do życia, był osobą samotną. 
Pracownicy OPS przy współpra-
cy z pracownikami CHOK (m.in. 
Robertem Harenzą) wyrzucili go 
z organizowanej przez OPS Wigi-
lii dla ubogich i samotnych osób, 
po czym w chwilę później podzie-
lili się opłatkiem życząc sobie 
zdrowia, miłości i pokoju. Absurd 
jakich mało i co za hipokryzja…
To jednak dopiero początek.
W dniu 30 grudnia 2011r. po te-
lefonie od pana burmistrza i po 
spotkaniu w jego gabinecie wła-
ścicielka mieszkania, u której pan 
Sławomir wynajmował pokój 
dała mu 4 godziny na opuszczenie 
lokalu. Z informacji uzyskanych 
w późniejszym okresie wynikało, 
że została zmuszona do pozba-
wienia go mieszkania. Pan Sła-

Społecznej ujawniała informacje 
na temat pana Sławomira i osób, 
które mu pomagały. Współpraco-
wała z Robertem Harenzą, który 
na forum internetowym ujaw-
niał uzyskane od niej informa-
cje. Wobec tej samej pracownicy 
Prokuratura orzekła występek 
pomówienia  pana Sławomira w 
związku z pismem złożonym na 
ręce radnych w kwietniu 2012r. 
Wiele skarg wpłynęło do OPS, 
aczkolwiek nie spotkały się z re-
akcją ze strony pani Staszczak, 
która nie widziła żadnych uchy-
bień ze strony ośrodka i nie miała 
zastrzeżeń do pracy swoich pra-
cowników. Skargi na pracowni-

ków OPS  dotyczyły również ich 
dyskryminującej postawy wobec 
pana Sławomira (kłamstwa za-
mieszczane w sporządzanych 
notatkach służbowych), ale i one 
nie spotkały się z należytym za-
interesowaniem ze strony pani 
Staszczak. Każda wizyta w OPS 
kosztowała pana Sławomira dużo 
stresu. Udając się z wnioskiem 
był narażony na kolejne nieprzy-
chylne zachowanie ze strony 
pracowników socjalnych. OPS 
realizuje projekt Dziś aktywność-
-jutro niezależność. Nie wiadomo 
na jakiej zasadzie dobierani są 
uczestnicy  i kto może wziąć w 
nim udział, bo o tym „cicho sza”. 
Nawet PAUL (czytaj Robert Ha-
renza) nie wie, bo o tym nie pisze.
Działania pani Staszczak i jej pra-
cowników w sposób rażący naru-
szają zasady etyczne, są bezpraw-
ne i rzutują negatywnie na obraz 
pracownika socjalnego który w 
swojej pracy winien przyczyniać 
się do: zapewnienia podstawo-
wych warunków życia tym, któ-
rzy są ich pozbawieni – cel ra-
towniczy; zaspokajania potrzeb, 
które nie mogą być realizowane 

womir został na bruku z godziny 
na godzinę. Dzięki życzliwości 
znajomych nie musiał nocować 
na ulicy. Miesiąc czasu trwały po-
szukiwania nowego mieszkania, 
ponieważ był okres zimowy, a 
ponadto pracownicy pana burmi-
strza dzwonili do osób wynajmu-
jących mieszkania, aby mu nicze-
go nie wynajmowali. Co więcej 
pan Burmistrz poprzez swoich 
bliskich współpracowników stra-
szył ludzi, którzy w tym okresie 
pomagali panu Sławomirowi. 
Byli i tacy, którzy choć mieli wol-
ne mieszkanie i mogli je użyczyć 
panu Sławomirowi, nie zrobili 
tego z uwagi na korzyści płyną-
ce ze strony burmistrza w postaci 
np. obiecanych działek budowla-
nych. W końcu jednak udało się 
znaleźć odpowiednie mieszkanie. 
Wiadomym było, że pan Sławo-
mir nigdzie w okolicy nie znaj-
dzie pracy. Wysyłał wiele podań, 
zamieszczał swoje ogłoszenia na 
portalach internetowych, ale nie 
mógł znaleźć zatrudnienia. W lu-
tym 2012r. zgłosił się do PUP a 
w maju 2012r. do Ośrodka Pomo-
cy Społecznej. Złożył wniosek 
o udzielenie pomocy w formie 
zasiłku okresowego oraz celo-
wego. Zaproponowano mu prace 
społecznie użyteczne w Przed-
szkolu Miejskim w Chocianowie, 
co nie spotkało się z aprobatą 
pani Dyrektor, która po jednym 
dniu pracy (po telefonie od bur-
mistrza) zrezygnowała z usług 
pana Sławomira. W maju 2012r. 
pan Sławomir otrzymał pomoc z 
OPS, po czym zaczęły się scho-
dy. Na kolejny wniosek otrzymał 
decyzję odmowną. Powiedział, 
że pomoc, której udzielają mu 
znajomi (opłata za wynajmowane 
mieszkanie) traktuje jako pożycz-
kę i choć nie uzyskał żadnego do-
chodu nie przyznano mu pomocy, 
ponieważ pożyczka potraktowa-
na została jako jego dochód. Nie 
miał co jeść i w czym się umyć, 
więc kolejny raz poprosił znajo-
mych o pomoc w postaci zakupu  
środków czystości i jedzenia. Po-
mimo tego, że przedstawił pani 
Kierownik z Ministerstwa Pracy i 
Polityki Socjalnej, z którego wy-
nikało, że pożyczka nie może sta-
nowić dochodu. Pani Kierownik 
Małgorzata Staszczak odmówiła 
jednak przyznania pomocy. De-
cyzje odmowne zawierały uwagi 
odnośnie kosztów utrzymania 
mieszkania typu „ciut tańsze”. 
Wydawały się one nad wyraz nie-
etyczne w sytuacji kiedy nie ma 
się gdzie mieszkać, a pracownicy 
socjalni nie dysponowali ofertami 
wynajmu mieszkań. Prym wśród 
pracowników socjalnych wio-
dła pani Beata Falkiewicz, która 
kłamała jak najęta, aby tylko nie 
przyznać panu Sławomirowi po-

mocy. Kolejne miesiące pan Sła-
womir pozostawał bez środków 
do życia. Poza jednorazową po-
mocą fi nansową nadal nie otrzy-
mywał innego wsparcia ze strony 
pracowników OPS, pomijając 
niestosowną propozycję zamiesz-
kania w domu dla bezdomnych i  
ofertę prac społecznie użytecz-
nych. Pracownicy socjalni nie 
zaproponowali skorzystania z 
pomocy prawnika, nie pomagali  
w pisaniu podań czy wniosków, 
wręcz przeciwnie przy składaniu  
wniosków o przyznanie pomocy 
zobowiązywali do przynosze-
nia ksero lub wydruków podań 
złożonych w sprawie pracy. Z 

odpowiedzi w ramach dostępu 
do informacji publicznej pan Sła-
womir dowiedział się, że żaden 
z podopiecznych OPS nie musi 
wnioskować o pomoc w wyżej 
wymienionych czynnościach, bo 
pracownicy socjalni sami wy-
chodzą z taką propozycją. Kiedy 
p.Falkiewicz została odsunięta od 
prowadzenia spraw pana Sławo-
mira, do akcji przystąpiła z im-
petem pani Agnieszka Woźniak. 
Razem z panią Beatą, która pomi-
mo odsunięcia nadal brała udział 
w sprawie pana Sławomira, posu-
wała się do nad wyraz niegodzi-
wych zachowań. Pomimo tego, 
że kierownik OPS Chocianów 
nie przyznała pomocy fi nanso-
wej żądano od pana Sławomira 
coraz to nowych rzeczy. Zastana-
wiające jest czy wszystkie osoby 
korzystające z pomocy OPS są 
w ten sam sposób traktowane... 
Znajomi użyczali panu Sławo-
mirowi komputer i drukarkę, aby 
mógł spełnić wymagania pra-
cowników socjalnych. Nikt nie 
zaproponował skorzystania ze 
sprzętu dostępnego w OPS. Jed-
na z pracownic Ośrodka Pomocy 

samodzielnie w ramach innych 
instytucji – cel kompensacyjny; 
minimalizowania negatywnego 
wpływu tych czynników, któ-
re nie mogą być zmniejszone 
lub usunięte – cel protekcyjny; 
osiągnięcia bardziej satysfak-
cjonującego poziomu i jakości 
życia poprzez wspomaganie w 
rozwiązywaniu problemów, w 
pokonywaniu trudności – cel pro-
mocyjny; wzmacniania zdolności 
grup i społeczności lokalnych do 
samodzielnego rozwoju i rozwią-
zywanie własnych problemów; 
efektywnego organizowania 
zróżnicowanych form pomocy, 
oraz zarządzania nimi, a nie po-
dejmować czynności mających na 
celu uniemożliwienie podopiecz-
nym wyjście z trudnej sytuacji. 
Pani Staszczak w sposób nad 
wyraz nieetyczny łamie ogólnie 
przyjęte normy, tak wynikające z 
ustawy o pomocy społecznej jak 
i z zapisu o pracy pracownikach 
pomocy społecznej. Przez cały 
czas Małgorzta Staszczak dążyła 
do pozbawienia pana Sławomira 
możliwości normalnego funkcjo-
nowania. Spychała go na margi-
nes społeczny. Dążyła za wszelką 
cenę do zaniżenia jego samooce-
ny i godnego życia. Bez emocji 
i skrupułów zmierzała do dra-
stycznego pogorszenia się jego i 
tak złej sytuacji.  Pani Staszczak 
naruszyła art. 8 USTAWY z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks po-
stępowania administracyjnego, 
który stanowi, że organy admi-
nistracji publicznej obowiązane 
są prowadzić postępowanie w 
taki sposób, aby pogłębiać za-
ufanie obywateli do organów 
Państwa oraz świadomość i kul-
turę prawną obywateli. Działa-
nia pani kierownik OPS wobec 
pana Sławomira są nieetyczne, 
niemoralne i niezgodne z zasa-
dami współżycia społecznego. 
W konsekwencji skargę na dzia-
łalność Małgorzaty Staszczak 
uznano za bezzasadną. Nie za-
uważono niczego niestosow-
nego w działaniach pani Kie-
rownik OPS i jej pracowników. 
Nic dziwnego, skoro radni na 
codzień stosują podobne meto-
dy. Niektórzy powiadają, że w 
Chocianowie otwarte zostały 
BRAMY PIEKIEŁ. Na tle po-
wyższego coś musi być na rze-
czy, skoro nawet chrześcijańscy 
radni uważają, że drogą propo-
nowaną przez Panią Małgorza-
tę Staszczak należy podążać.  

redakcja

W R O T A  P I E K I E Ł
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POLKOWICE DOWÓZ GRATIS
(przy zamówieniu powyżej 30 zł)

POWIAT POLKOWICKI
(przy zamówieniu na 120 zł

dowóz max do 20km -gratis)

ZAPRASZAMY OD 1 STYCZNIA 2014

PIZZERIA VERONA

PONIEDZIAŁEK -
CZWARTEK

12-22

PIĄTEK-
SOBOTA

14-24

PIZZERIA VERONA 
ZAPRASZA

POLKOWICE 59-100
ul.Kilińskiego 2

www.verona-polkowice.pl
ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE

76 - 845 00 00

P.U.H TOP BUSINESS SERVICE
Krzysztof Kamil Budzeń

724-742-880
e-mail: puhtbs@op.pl

- gastronomia i catering (pizzeria,imprezy oko-
licznościowe)

- usługi transportowe (przewóz osób-bus)

- usługi prawne (LEXCON)

- doradctwo � nansowe i inwestycyjne 

- usługi internetowe

- wydawnictwo

NOWOŚĆ

PIZZA MIX!!!
I 

ZUPA DNIA

*OD STYCZNIA 2014

PROMOCJE SIĘ NIE SUMUJĄ



10

Właścicielem PWK jest Gmina a re-
prezentantem jest burmistrz.  Roman 
Kowalski reprezentuje Spółkę PWK 
na Zgromadzeniu Wspólników. Fran-
ciszek Bereżański jest Prezesem Za-
rządu PWK a Robert Harenza był 
Prokurentem samoistnym. Wiedzą 
też Państwo o tym, że Robert H. nie 
świadczył pracy a pobierał z tego tytu-
łu wynagrodzenie do 31.12.2012r. Ci 
trzej tenorzy w roli ,,specjalistów” za-
rządzali Spółką PWK w Chocianowie.
W 2011r. wykazano stratę. Jak mnie-
mam z powodu rozrzutnego i nierzetel-
nego zarządzania Spółką. Aby zapobiec 
dalszym ujemnym wynikom ktoś wpadł 
na pomysł podwyżki stawek za wodę i 
ścieki. Zaplanowano sobie dodatkowe 
wpływy do Spółki w kwocie 800 tys. zł. 
Amatorzy nie dołączyli do wniosku w 
sprawie podwyżek wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych. ,,Świetny 
plan wpływu kasy do PWK wziął w 
łeb”. Wojewódzki Sąd Administracyjny 
wypowiedział się w tej kwestii dość wy-
raźnie. Najpierw Plan a później uchwała 
i przyjęcie taryf. Uchwała została uchy-
lona i PWK musiało przygotować plan, 
aby od nowa Rada Miejska mogła 
uchwalić stawki taryf z podwyżką w tle. 
Pytanie po co? Założeniem miały być 
inwestycje, które o dziwo w planach nie 
przekraczały połowy kwoty podwyżki, 
czyli 400tys. zł. Co zatem z resztą?  Do 
czego było potrzebne drugie 400tys. zł ? 
Nikt nie umiał odpowiedzieć na to pyta-
nie. Niezasadnym było więc uchwalanie 
w takiej wysokości taryf. Nie były one  
podyktowane racjonalnymi wyliczenia-
mi uzasadniającymi tak dużą podwyżkę 
stawek cen i opłat taryf za wodę i ścieki. 
Jak się później okazało, kasa poszła  na 
podwójny wzrost wynagrodzeń pracow-
niczych w Spółce PWK w 2012r. Mar-
ne, oj marne inwestycje rozpoczęto, nie-
których nie dokończono a niektórych 
nie rozliczono do dziś. Rok 2012r. był 
rokiem wrażeń. Obiecano dalszą moder-
nizację ZUW Brunów. Wyszła lipa. 
Obiecano inwestycje budowy kanaliza-
cji sanitarnej w rejonie ulicy IIAWP w 
Chocianowie. Do dziś nie ma – oczywi-
stym jest bowiem fakt, że dopóki Bere-
żański jest prezesem to nie wybuduje 
konkurencji kanalizacji, bo zmiotłaby 
go ona z rynku usług gastronomicznych. 
Nie tylko w tej kwestii burmistrz dys-
kryminuje mieszkańców i przedsiębior-
ców a faworyzuje Bereżańskiego. To 
właśnie burmistrz Roman Kowalski 
umorzył podatki za rok 2012 na kwotę 
nie bagatela 40 tys. zł Załapała się i Re-
stauracja Słoneczna i Hotel pod Dębem 
– Franciszka Bereżanskiego. Dla mnie 
jest to świadome i celowe działanie na 
szkodę gminy i jej mieszkańców. Nie 
było ani w interesie burmistrza Kowal-
skiego, ani prezesa PWK Bereżańskie-
go, ani nawet prokurenta PWK Harenzy 
(który za nie świadczenie pracy w 2011r. 
otrzymywał wynagrodzenie 2500zł mie-
sięcznie) dokończenie inwestycji i przy-
czynienie się do rozwoju gminy. Nie ma 
kanalizacji, nie ma konkurencji. W 

Trzmielowie - Brunowie – Szklarach nie 
wybudowano nawet 1 cm kanalizacji sa-
nitarnej a to istotna inwestycja. Zarówno 
burmistrz, jak i Bereżański nie podjęli 
żadnych działań w tej kwestii. Nawet w 
budżecie na rok 2014 nie ma ani 1zł. z 
przeznaczeniem na te inwestycje. Kpina 
z gminy, kpina z mieszkańców.  Spółka 
nie świadczy już usług tak jak kiedyś w 
zakresie wywozu nieczystości ciekłych. 
Czyni to prywatna fi rma z Chocianowca. 
Fakt ten spowodował zmniejszenie 
wpływów Spółki z tytułu powyższych 
usług. Nie ma też tak jak kiedyś tak licz-
nych zleceń na budowę sieci i przyłączy 
wod-kan. Kolejna utrata wpływów przez 
Spółkę. Gmina przekazała już PWK po-
nad 300tys. zł. na różne zadania wnosząc 
tę wartość aportem do Spółki podwyż-

szając tym samym jej kapitał zakładowy. 
W sprawozdaniu za rok 2012 czytamy: 
przychody netto ze sprzedaży to 2mln 
835 tys. 649zł. Koszt działalności opera-
cyjnej ( amortyzacja, zużycie materiałów 
i energii, usługi obce, wynagrodzenia i 
pochodne ) to 2.831. 988zł. Wykazano 
rzekomy zysk w kwocie 7. 939 zł. Bilans 
sporządzony na dzień 31.12.2012r. po 
stronie pasywów wskazuje: wzrost kapi-
tału zakładowego z 688.788zł, wzrost  o 
100.000 zł. które gmina przekazała Spół-
ce. Wzrosły zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 428.808zł. a w zobowiąza-
niach krótkoterminowych widnieje kwo-
ta 419.390zł. 2013r. też jest bardzo cie-
kawy. Niestety nie ma ani pieniędzy ani 
inwestycji. Wszystko prawie przejadane. 
Gmina znów przekazuje pieniądze Spół-
ce co daje łącznie 309tys. zł. Kasa prze-

kazana a inwestycje nie rozliczone.  Ja to 
nazywam nieprawidłowym gospodaro-
waniem i wydatkowaniem środków pu-
blicznych w myśl ustawy o fi nansach 
publicznych. Nie ma rozliczenia ani za-
dań ani  fi nansów pomiędzy gminą a 
Spółką. Środki fi nansowe powinny być 
rozliczone po obydwu stronach, zarówno 
po stronie gminy jak i spółki. Wiedzą 
wszyscy przecież, że Bereżański pilnuje 
własnych interesów a nie spółki. Haren-
za jako prokurent brał tylko kasę za to, że 
nic nie robił a burmistrz rozdawał panom 
kaskę za ,,pracę” której ani widu ani sły-
chu. Dodatkowo Bereżański oprócz pen-
sji i umorzeń podatkowych otrzymywał 
wyłączność na zlecenia - catering na im-
prezach gminnych. Kogo obchodzi Spół-
ka czy gmina? Przecież wszyscy ICH 

znajomi mają się bardzo dobrze. Harenza 
zeznał na jednej z rozpraw, że pracował 
w ,,Dziale Technicznym” w PWK w tym 
samym okresie co Ja. Zapewne po prze-
czytaniu tego tekstu pojawił się uśmiech 
na twarzy pracowników PWK. Ja go NI-
GDY nie widziałem w Spółce. Chyba 
musiał być duchem, bo Ja pracowałem w 
dziale technicznym wraz z panią Kul-
czyk i ani razu pan Harenza się u nas nie 
pojawił. Na uśmiechu może się zakoń-
czyć, bo po tym jak pani Kulczyk kłama-
ła w sądzie wraz z panem Czekajło o 
tym, jaki to prezes jest dla wszystkich 
dobry, jaki z niego porządny i uczciwy 
człowiek, śmiem twierdzić, że mogłaby 
potwierdzić (gdyby jej kazali, że i Haren-
za pracował). O ironio, żal mi wszyst-
kich tych ludzi. Nawet w sądzie potrafi ą 
kłamać, aby tylko w pracy dano im świę-

ty spokój. I tak dla Kowalskiego, Harenzy 
i Bereżańskiego gmina stała się istnym 
Eldorado albo dojną krową. Ja to nazy-
wam PATOLOGIĄ. Przez cały rok 2012 i 
2013 miałem nie lada kłopoty, aby w dro-
dze dostępu do informacji publicznej 
otrzymać jakiekolwiek informacje od 
Spółki. Odnoszę wrażenie, że powyżsi pa-
nowie tworzą swego rodzaju „GANG OL-
SENA”. Prezes PWK przegrał sprawę w 
WSA ( Wojewódzki Sąd Administracyj-
ny), który nakazał mu udostępniać infor-
macje o działalności Spółki, ale on ma w 
nosie wyroki Sądów. Czuje się ponad pra-
wem. Zapomniał bidula, że PWK jest w 
100% spółką gminną a wszystko co gmin-
ne, samorządowe jest jawne. Nie można 
mieć jednak pretensji do człowieka, który 
znalazł się w spółce po znajomości po to 
tylko, aby zarabiać. Co innego, gdyby 
spółka była przedsiębiorstwem usługo-
wym w zakresie cateringu, to wówczas 
Bereżański stanąłby na wysokości zada-
nia i upiekł niezłą kiełbaskę na grillu lub 
ugotowałby zupę grzybową z grzybów 
zbieranych w maju w lesie. Prezes PWK 
zawsze ma przy sobie aparat i robi zbiera-
nym grzybom zdjęcia. Czyżby odkrył 
nowe hobby i stał się gminnym MYKO-
LOGIEM? Nie, nie, o to bym go nigdy nie 
podejrzewał. Co i kogo więc ukrywa Be-
reżanski? Zapewne wiele, o czym wcze-
śniej czy później się Państwo dowiecie. 
Obiecuję. Mijają trzy lata działalności 
„Gangu Olsena”. Spółka przez minione 3 
lata osiągnęła 10mln zł wpływów. Z infor-
macji, które otrzymałem od spółki wyni-
ka, że od 01.01.2013 do 30.09.2013r. 
Spółka uzyskała przychodu: 1. 407. 904zł 
brutto, odbiór ścieków: 1. 088.473zł., wy-
wóz nieczystości płynnych 31.870zł., po-
została sprzedaż 104.706zł. A  wykonane 
inwestycje? Do dnia 23.10.2013r. wyko-
nano następujące inwestycje: budowa sie-
ci wodociągowej w Parchowie. Z tego co 
wiem wykonano to w 2012r. Dalej czy-
tam: budowa sieci wodociągowej, kanali-
zacyjnej i deszczowej wraz z przyłączami 
do budynku socjalnego przy ulicy Sporto-
wej. No, panie Bereżanski, przecież gmi-
na panu sfi nansowała tę inwestycję, prze-
kazując spółce pieniądze na ten cel w 
wysokości 209tys.zł, z których do dziś się 
pan z gminą nie rozliczył. Kolejne zada-
nie: budowa sieci wodociągowej w Żabi-
cach. Pamiętam, bo zajmowałem się tą 
sprawą. O ile pamiętam, była to krótka 
100m sieć fi nansowana przez inwestora. 
Dalej: kontynuacja budowy sieci kanali-
zacyjnej w ul. IIAWP. Panie Bereżanski. 
Z kogo chce pan zrobić pajaca? Gdzie ta 
kanalizacja? Pan Bereżański wymienia 
również budowę odcinka sieci wod-kan i 
przyłączy Pocztowa-Trzebnicka, która 
kosztowała 74.570,16zł. O ile mnie pa-
mięć nie myli, to inwestycja z 2012r a nie 
z 2013r. Z tego co wiem, do dziś nie rozli-
czył się pan z gminą z otrzymanych pie-
niędzy na ten (100tys. zł). Dalej Bereżań-
ski wykazuje, że budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w IIAWP wyniosła 93 tys.zł. Tę 
inwestycję również pan rozpoczął w 
2012r.. Nieprawdaż? 

ciąg dalszy na następnej stronie

„ G a n g - B a n k  O L S E N A ”
c z y l i  o  t r z e c h  t a k i c h ,  c o  z a r z ą d z a l i  P W K



nu.7. Z wybranym wykonawcą 
zawiera się umowę w formie pi-
semnej.8.Do faktury/rachunku za 
realizację zamówienia należy do-
łączyć protokół rozeznania ceno-
wego zamówienia oraz umowę.
Zawnioskowałem o dokumenty 
dotyczące: - pisemnych rozeznań 
cenowych, złożonych ofert wy-
konawców, która zapewniła kon-
kurencję oraz wybór najkorzyst-
niejszej oferty, tj. co najmniej 3 
wykonawców, - formularza za-
pytania cenowego przekazanego 
wykonawcom w formie pisemnej, 
mailem, faxem lub pocztą - pro-
tokołu z przeprowadzonego roze-
znania cenowego przez pracow-
nika oraz w myśl § 5 pkt3 ust.8. 
otrzymałem odpowiedź w for-
mie załącznika który przed-
stawia sytuację następująco:
Arkadiusz Bloch – Dyrektor 
Działu Gospodarki Odpadami 
w dniu 16.08.2013r. wystosował 
wniosek do Przewodniczącego 
ZGZM Emiliana Stańczyszyna i 
wniósł o zwolnienie z obowiązku 
stosowania procedury określo-
nej w regulaminie w odniesieniu 
do wykonawców, którzy będą 
świadczyć na terenie gmin wcho-
dzących w skład ZGZM usługi 
w ramach projektu pilotażowe-
go pn ,,Pogotowie Śmieciowe”, 
tj. w szczególności usługi pole-
gające na kontroli punktów  se-
lektywnego zbierania odpadów 
komunalnych oraz punktów gro-
madzenia zmieszanych odpadów 
komunalnych dla nieruchomo-
ści wielorodzinnych w zakresie 
przepełniania pojemników w 
nich zlokalizowanych. A z uwagi 
na szczególny charakter usługi, 
pilny termin udzielenia zamó-

wienia, wymóg dobrej znajomo-
ści terenu i konieczność szyb-
kiego reagowania na zgłoszenie 
zaproponował zawarcie umów 
odrębnie dla terenu każdej gminy 
i miasta z wykonawcami wskaza-
nymi przez wójtów/burmistrzów 
(Chocianów Roman Kowalski) 
poszczególnych gmin. Z Cho-
cianowa: Chocianów – miasto 
(Henryk Osoliński na kwotę 
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Na moje pytanie, czy spółka 
modernizowała ZUW Brunów 
otrzymałem odpowiedź: W 
2013r. Spółka nie poniosła żad-
nych kosztów związanych z mo-
dernizacją ZUW Brunów. Panie 
Bereżanski czy nie deklarował 
pan i brał pan sobie za priory-
tet modernizację ZUW Brunów, 
kiedy przekonywał pan radnych 
do podwyżki wody i ścieków? 
Na koniec otrzymałem od preze-
sa odpowiedź o kosztach usług 
prawnych w samym tylko PWK. 
Dowiedziałem się, że Spółka 
wydała łącznie na samą tylko 
panią radczynię Bączkowską aż 
69.930zł. Nic więc dziwnego, 
że pani Bączkowska tak namięt-
nie walczy ze mną w sądzie na 
wszystkich frontach reprezentu-
jąc Bereżańskiego, Spółkę PWK, 
prokurenta a nawet gminę i bur-
mistrza a także jednostki podle-
głe. Nie pytam nawet ile ta pani 
zarabia na świadczonych przez 
siebie usługach poprzez repre-
zentację kliki w walce ze mną. 
Już teraz wiem, dlaczego Ja i 
księgowa przegraliśmy sprawę o 

dyskryminację i nierówne trakto-
wanie. Na tak wydane pieniądze 
nie ma siły a nieprawdziwe ze-
znania Czekajły czy Kulczyk po-
grążyłyby każdego, nawet świę-
tego. Swoją drogą ciekawi mnie 
co za to, oprócz awansu i pod-
wyżki dostali? W uzasadnieniu 
Sądu I i II Instancji Sąd wskazał 
: Strona pozwana ( PWK w oso-
bie Franciszka Bereżańskiego ) 
w okresie zatrudnienia składała 
powodowi ( czyli mnie) dwukrot-
nie propozycję awansu na stano-
wisko Kierownika Oczyszczalni 
Ścieków ( obecnie stanowisko 
pana Czekajły ) oraz Kierownika 
Działu Technicznego ( czyli sta-
nowisko pani Kulczyk ) Powód 
propozycji awansu nie przyjął. 
Burmistrz proponował powodo-
wi ( mnie ) objęcie funkcji v-ce 
prezesa strony pozwanej oraz 
inne stanowiska. Sąd następnie 

Czyli o tym, jak to koleś 
przez kolesia załatwia in-
nemu kolesiowi zlecenia na
 ,,POGOTOWIE ŚMIECIOWE”

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawię pokrótce sy-
tuację, którą powinny zająć się 
organy ścigania, ABY  SPRAW-
DZIĆ CZY NIE DOSZŁO DO 
NADUŻYĆ. Wszem i wobec 
wiadomo, że na terenie gminy 
Chocianów powstało tzw. ,,Pogo-
towie Śmieciowe” Nie byłoby w 
tym nic dziwnego, gdyby nie na 
pewien mechanizm trybików…
Po długich interpelacjach u sa-
mego Stańczyszyna – przewod-
niczącego ZGZM w Polkowicach 
sprawa w końcu wyszła na jaw. 
Wniosków w tej sprawie było 
kilka, ale przedstawię ostat-
ni, po którym otrzymałem na-
reszcie sensowną odpowiedź.
Zgodnie z § 5 Zarządzenia Nr 
5/2010 Przewodniczącego Zarzą-
du Związku Gmin Zagłębia Mie-
dziowego z dnia 31 marca 2010 r. 
w sprawie Regulamin udzielania 
zamówień publicznych, których 
wartość nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 
14 000 euro regulaminu: 1.Pro-
cedurę udzielenia zamówienia o 
wartości od 6 000 do 14 000 euro 
rozpoczyna zaakceptowany przez 
Kierownika jednostki wniosek o 
dokonanie dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej. Wniosek spo-
rządza wyznaczony pracownik. 2. 
Wzór wniosku stanowi załącznik 
nr 2 do regulaminu. 3. Dla zamó-
wień publicznych o wartości od 6 
000 do 14 000 euro przeprowadza 
się pisemne rozeznanie cenowe, 
zapraszając do składania ofert 
taką liczbę wykonawców, która 
zapewni konkurencję oraz wybór 
najkorzystniejszej oferty, tj. co 
najmniej 3 wykonawców. For-
mularz zapytania cenowego na-
leży przekazać wykonawcom w 
formie pisemnej, mailem, fax’em 
lub pocztą. 1. Wzór formularza 
stanowi załącznik nr 3 do regula-
minu.2.Po otrzymaniu ofert wy-
konawców, pracownik odpowie-
dzialny za udzielenie zamówienia 
zobowiązany jest do sporządze-
nia protokołu z przeprowadzone-
go rozeznania cenowego.3.Wzór 
protokołu stanowi załącznik nr 4 
do regulaminu.4.Udzielenie za-
mówienia możliwe jest w przy-
padku otrzymania co najmniej 
jednej ważnej oferty.5.Zamó-
wienia udziela się wykonawcy, 
który złożył najkorzystniejszą 
ofertę.6.Zamówień, o których 
mowa w ust. 1 udziela się na pod-
stawie zaakceptowanego przez 
Kierownika jednostki protokołu 
rozeznania cenowego zamówie-
nia – załącznik nr 4 do regulami-

wskazał: w okresie kampanii 
referendalnej przeciwko burmi-
strzowi Chocianowa doszło do 
prywatnego spotkania w lesie 
powoda z……..Franciszek Bere-
żanski śledził powoda i sfotogra-
fował osoby uczestniczące w tym 
spotkaniu. Fotografi a ta następnie 
ukazała się w informatorze gmin-
nym – okoliczność bezsporna. 
Szanowni Państwo. Trudno jest 
wygrać z „Gangiem Olsena”. 
Trudno cokolwiek wygrać w są-
dzie, skoro oni mają władzę, wy-
taczają największe działa prawne 
w osobach prawników, którzy jak 
się później okazuje opłacani są z 
naszych podatków, bo pracują w 
gminie. Pomimo wszystkich dzia-
łań podjętych przez burmistrza, 
Harenzę i Bereżańskiego nie uda-
ło się im mnie zniszczyć. Pomimo 
zastraszania, gróźb nabrałem od-
wagi i determinacji do walką ze 
złem o dobro gminy i jej miesz-
kańców. Nabyłem doświadczenie 
i wiedzę zarówno prawną jak i sa-
morządową, co wzbogaciło mnie 
i przyczyniło się do tego, że dziś 
jestem profesjonalistą znającym 
prawidła funkcjonowania gminy 
i jednostek podległych. Jestem 
przygotowany do usprawnienia i 
lepszego funkcjonowania gminy 
w przyszłości. Dziś mogę powie-
dzieć: Dałem radę, choć pozba-
wiono mnie pracy i środków do 
życia. Zdaję sobie sprawę ile wy-

zwań przede mną w nadchodzą-
cym roku 2014. Jestem gotowy. 
Trzeba odsunąć od władzy „Gang 
Olsena”. Później czeka nas już 
uczciwa, ciężka i merytorycz-
na praca dla rozwoju i DOBRA 
GMINY I JEJ MIESZKANCÓW 
niezależnie od tego, co Państwo 
zadecydują w myśl powiedzenia 
,,gorzej to już tylko było”. W ży-
ciu nie się cofać. Trzeba iść do 
przodu i budować to, co dobre. 

Z poważaniem
Krzysztof Kamil Budzeń

7.100zł) i Chocianów Gmina 
– (Paulina Osolińska 7.100zł).
Panie burmistrzu Romanie Ko-
walski – kto panu pozwolił z 
mocy prawa w imieniu gminy  
wskazywać kogokolwiek do za-
warcia umowy zlecenia? Nie 
przypominam sobie żadnego 
ogłoszenia, zapytania ofertowego 
do zgłaszania się chętnych. Z po-
wyższego wynika, że burmistrz 
sam decyduje o wszystkim co się 
w gminie dzieje. Osoliński jest 
radnym i nie powinien dorabiać 
się prywatnie na majątku gmi-
ny…Hucpa i prywata na całego. 
A Kowalski ma czelność pisać w 
,,swym brukowcu”, że inwestuje, 
chyba w siebie i w Osolinskich. 
Nie wiem, czy to nie powód do 
zawiadomienia organów ściga-
nia z uwagi na zależności i układ 
pomiędzy burmistrzem a rad-

nym gminy. Takim o to  sposo-
bem ,,UKŁAD ZAMKNIĘTY” 
POLKOWIC I CHOCIANOWA  
działa w najlepsze. Jeden koleś 
drugiemu przez trzeciego zała-
twia zlecenia. Teraz już rozu-
miem stwierdzenie Kowalskiego 
zawarte w brukowcu pod nazwą 
,,Dezinformator gminny”, w któ-
rym mówi, że jeszcze nigdy tak 
dobrej współpracy nie było  po-
między gminą Chocianów a po-
wiatem i pomiędzy gminą Cho-
cianów a ZGZM. Skoro kolesie 
załatwiają między sobą umowy to 

musi być dobrze. Tym sposobem 
wszyscy są od siebie zależni, a jak 
powiadają tylko ryba nie bierze... 

Zarabiają na nas i śmieją się nam 
w twarz. 

Z poważaniem
Krzysztof Kamil Budzeń

„ G a n g - B a n k  O L S E N A ”
c i ą g  d a l s z y A F E R A  Ś M I E C I O WA
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Szanowni Państwo!
Poniżej przedstawię kilka faktów 
dotyczących naszego budżetu 
na podstawie którego zobaczy-
cie ile pieniędzy marnuje się w 
naszej gminie. Dochód ustala 
się w wysokości 32.350.958zł. 
a wydatki 31.142.798zł. Wy-
datki bieżące: 29.707.606zł., z 
tego wydatki jednostek budże-
towych: 21.684.854zł., z czego
a) wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane: 15.190.920zł.
b) zadania statutowe: 6 .493. 934 zł. 
Dotacje na zadania bieżące 2.012. 
095zł., świadczenia na rzecz osób 
� zycznych: 4.773.015zł., wydatki 
na programy � nansowe z udzia-
łem środków: 191.642zł., wydat-
ki na obsługę długu: 1.046.000zł, 
wydatki majątkowe: 1.435.192zł. 
Na zakupy inwestycyjne i na in-
westycje: 1.435.192zł. Ustala się 
kwotę 1 208.160zł. ,,nadwyżki” 
z przeznaczeniem na planowaną 
spłatę pożyczki i wykup obligacji. 
Rozchody ustala się w wysoko-
ści 1.208.160zł.  Spłaty otrzyma-
nych pożyczek: 68.160zł, wykup 
obligacji w wysokości 1.140.000 
zł. Ustala się limit zobowiązań z 
tytułu zaciągania kredytów i po-
życzek oraz emisji papierów war-
tościowych w kwocie do 1.500. 
000zł, na pokrycie występujące-
go w ciągu roku przejściowego 
de� cytu budżetu w kwocie 1.500 
.000zł. Ustala się przychody i 
koszty dla zakładu budżetowego: 
przychody 2.500.300zł., w tym 
dotacja dla MZGKiM w kwocie 
850.000zł, dla CHOK 620.000zł. 
Ustalono plan wydatków inwe-
stycyjnych w 2013r. w wysokości 
1.435.192zł. Upoważnia się bur-
mistrza do zaciągania kredytów 
i pożyczek na pokrycie występu-
jącego w ciągu roku przejściowe-
go de� cytu budżetowego w wy-
sokości 2.000.000zł. Dochody z 
głównych działów stanowiących 
trzon funkcjonowania gminy to:
Dochody od osób � zycznych i 
prawnych i innych jednostek nie-
posiadających osobowości praw-
nej: 18.234.084zł (podatek do-
chodowy, podatek od działalności 
gospodarczej, podatek rolny i le-
śny, podatek od nieruchomości i 
inne). Udział gmin w podatkach 
stanowiących dochód budżetu 
państwa 10.144.484zł.  Subwen-
cja z budżetu państwa ogólna 
8.564.952zł., w tym na oświatę 
6.667.334zł, część wyrównaw-
cza 1.575.483zł, równoważąca 

322.135zł, dotacje z budżetu pań-
stwa: 4.267.542zł, dochody mająt-
kowe: 905.000zł,  w tym środki i 
dotacje otrzymane na inwestycje: 
620.000zł, dochody ze sprzedaży 
majątku: 280.000zł, dochody z 
prawa przekształcenia użytkowa-
nia wieczystego: 5.000zł, dochody 
z podatków i opłat – 8.089.600zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE za-
planowane przez burmistrza na 
2014r. : 
1) Miejsca postojowe przy 
ul. Krótkiej – 20.000zł i 
ul. Zamkowej – 15.000zł. 
2) Remont placu apelowego przed 
SP w Chocianowie: 70.000zł. 
3) Wymiana stolarki okiennej 
przy gimnazjum – 100.000zł. 
4) Gospodarka odpadami: za-
kup śmieciarki – 99.200zł 
(spłacamy leasing za śmieciar-
kę, którą przekazaliśmy PGM 
Polkowice - nie obsługuje-
my gospodarki odpadami).
5) Budowa placu zabaw dla dzieci w 
Chocianowie w parku – 100.000zł. 
6) Przebudowa i termomoderni-
zacja z kolorystyką Wiejskiego 
Ośrodka Kultury w Chocianow-
cu – 490.000zł. Doposażenie 
WOK Chocianowiec  6.000zł. 

Trzeba przyznać, iż plan inwe-
stycyjny dotyczący zadań na rok 
2014 nie powala na kolana. Czy 
to są te PROZYSKOWNE inwe-
stycje, o których BURMISTRZ 
TAK WIELE WSPOMINAŁ? 
Pragnę zaznaczyć, że burmistrz 
ma jeszcze plan sprzedaży mie-
nia komunalnego w 2014r.: 
sprzedaż 14 działek pod bu-
downictwo mieszkaniowe o ok. 
17300m³ o wartości 1.100.000zł. 

Przedszkole Miejskie.
Plan � nansowy na rok 2014 zło-
żony przez dyrektora Przedszkola 
zamyka się w kwocie 2.122.300zł. 
Wydatki budżetowe Przedszkola 
w zestawieniu wydatków wg stanu 
na dzień 31.10.2011, 31.10.2012 i 
na 31.10.2013r. przedstawia się 
następująco: Wynagrodzenia i 
pochodne 2011r. – 1.159.900zł, 
liczba dzieci – 234, 2012 -  1.576. 
000zł,  liczba dzieci – 261, 2013 – 
1.728.025zł, liczba dzieci – 279, 
2014 – 2.122.300zł. Na potrzeby 
funkcjonowania Przedszkola pla-
nuje się kwotę: 1.872.256zł, w tym 
wynagrodzenia i pochodne 1. 
575.496zł. Nastąpił wzrost o 684. 
000zł przy wzroście liczby dzie-
ci od 2011 do 2013 –o 45 osób. 
To tylko jeden z licznych przy-

N O S I Ł  W I L K  B U D Ż E T  R A Z Y  K I L K A  W  K O Ń C U 
B U D Ż E T  P O N I Ó S Ł  I  W I L K A

kładów wzrostu wynagrodzeń. 
Wynagrodzenia wzrosły niemal-
że wszędzie. Burmistrz po wy-
borach zatrudnił nowych ludzi 
i zwiększył wynagrodzenia już 
pracujących, co spowodowało 
dodatkowe koszty wynagrodzeń i 
pochodnych o 3.200.000zł. Jako-
ści w gminie nie przybyło, inwe-
stycji jak ni ma tak ni ma a płace 
wzrosły. W wyniku tych działań 
wzrosną zobowiązania gminy w 
latach następnych. Niesie to za 
sobą zapaść � nansów gminy. Aby 

zrównoważyć rosnący z tego ty-
tułu dług trzeba będzie zaciągać  
nowe kredyty, pożyczki albo ob-
ligacje i tak w nieskończoność. 
Zmarnotrawiono pieniądze, które 
mogły spowodować rozwój gminy 
poprzez INWESTYCJE. Nastąpił-
by rozwój przedsiębiorczości a co 
za tym idzie wzrost wpływów do 
budżetu gminy w formie nowych 
podatków dochodowych – CIT i 
PIT, podatków od nieruchomo-
ści i gruntów. Powstałyby nowe 
miejsca pracy. Takich inwestycji 
w gminie nie ma. Nie ma no-
wych � rm. Nie ma też nowych 
miejsc pracy, a jedyne co mamy, 
to chodniki. Gdybym wiedział, 
że Kowalski zamierza w gminie 
po wyborach budować chodniki, 
to zamiast na burmistrza poparł-
bym go jako kandydata na refe-
renta ds. inwestycji przy budowie 
chodników w gminie Chocianów. 
Pomylił zarządzanie gminą z pra-
cą w � rmie budowlanej. Kowalski 
mógłby być majstrem, Bereżański 
dowoziłby ciepłe posiłki a Haren-

za popitkę i robota by szła jak cie-
pła woda w kranie bez podgrzania.

Idąc dalej. Pomoc Społeczna.
Wydatki Urzędu Miasta i Gmi-
ny Chocianów – 529.000 zł., 
wydatki OPS w Chocianowie 
- 5.617.916 zł. Plan wydatków: 
6.146.916 zł, z czego na wspie-
ranie rodziny: 18. 286zł, świad-
czenia rodzinne: 3.017.000zł, 
zasiłki i pomoc społeczna – 617. 
000zł, dodatki mieszkaniowe – 
500.000zł, zasiłki stałe – 269.000 

zł. i inne a koszty funkcjonowa-
nia OPS to kwota 1.054.330zł. 
Wieloletnia Prognoza Fi-
nansowa. Wykaz przedsię-
wzięć burmistrza na 2014r.: 
1. Przebudowa i termomoderniza-
cja WOK w  Chocianowcu – 490. 
000zł a łączne nakłady - 565.000zł. 
2. Sieć kanalizacji sanitarnej 
wraz  z przyłączami w m. Bru-
nów, Szklary Dolne, Trzmie-
lów – 0,00zł. Ni mniej ni więcej 
jak zrobił mieszkańców tych 
wsi w 4-o letniego bambusa. 
3. Zakup śmieciarki dla 
MZGKiM – 99.200zł. Do-
dam, że śmieciarki nie mamy 
a raty leasingowe spłacamy. 

Objaśnienia wartości przyjętych 
w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Gminy Chocianów przy-
gotowanej przez panią skarbnik. 
Czytamy: udziały we wpływach 
z podatku od osób � zycznych 
wzrosły. I tak 2011r- wykonanie: 
7.985.959zł - wzrost o 780.772 
zł, plan w 2012 – 8.559.433zł – 

wykonanie – 8.916.092zł, czy-
li mniej od planu o 237.577zł, 
plan na 2013r. – 9.446.096zł., 
plan na 2014r. – 10.124.484zł. 
Czytamy dalej i cytujemy panią 
skarbnik – mojego ulubione-
go rachmistrza � nansowego. Ta 
pani pobiła nawet Rostowskiego 
i jest tak doskonała, że aż wiel-
ka, bo Ja dawno bym się pogubił 
i nie połapał co gdzie ukryłem, 
aby w odpowiednim momencie 
zrobić co trzeba, czyli tłumaczyć 
coś czego się nie da tłumaczyć a 
na dodatek wytłumaczyć to rad-
nym, którzy i tak nie są w stanie 
przyjąć i zrozumieć czegokolwiek. 
Wiedza i działanie pani skarbnik 
przerasta wszystkich radnych 
razem wziętych. Dzieli ich prze-
paść nie tylko intelektualna, ale 
przede wszystkim wiedza � nan-
sowa. Czasem odnoszę wraże-
nie, że pani skarbnik ma już dość 
tego ściemniania. I tak: Wydatki.  
,,Planowane wydatki na rok 2014 
oparto na założeniu art. 242 ust. 
1 ustawy o � nansach publicz-
nych, w świetle którego nie moż-
na uchwalić budżetu, w którym 
planowane wydatki bieżące są 
wyższe niż planowane dochody 
bieżące ewentualnie powiększone 
o nadwyżkę budżetową z lat ubie-
głych i wolne środki. W związku z 
powyższym w roku 2014 wydatki 
bieżące (bez odsetek i prowizji od 
kredytów) zaplanowano na pozio-
mie niższym niż w 2013r. Powyż-
sza sytuacja spowodowana jest 
również koniecznością zachowa-
nia relacji wynikającej z art. 243 
ustawy o � nansach publicznych”. 
Całość wydatków ponoszonych 
z budżetu na wynagrodzenia i 
pochodne w 2014r. to (NIEBA-
GATELNA KWOTA) - 15.190. 
920 zł. Zobowiązania gminy z 
tytułu zaciągniętych kredytów i 
pożyczek, wyemitowanych ob-
ligacji, zobowiązań z tytułu le-
asingu oraz zobowiązań wyma-
galnych na dzień 30.09.2013r. i 
przewidywany na 31.12.2013r. 
przedstawiają się następująco:
- kredyty i pożyczki długotermi-
nowe ogółem 1.459.700zł. 
- kredyty krótkoterminowe ogó-
łem 2.723.198,89zł.
-wyemitowane obligacje ogółem: 
12.375.000zł stan na 31.12.2013 – 
16.335.000zł.
- zobowiązania z tytułu leasingu: 
310.317,99zł.

ciąg dalszy na następnej stronie

wzrost płac w gminie o ponad 3 mln w stosunku do lat poprzednich 
historia o tym, jak Kowalski z kolesiami zmarnował kasę na wynagrodzenia i pochodne zamiast 

przeznaczyć ją inwestycje
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przyszłym roku gminy zamiast 
2% zapłacą 1% składki człon-
kowskiej, następnie ok. 190 tys. 
zł. przeznaczę na realizację zadań 
inwestycyjnych. Z satysfakcją 
przyznaję, że nigdy dotąd gmina 
Chocianów nie miała tak dobrych 
relacji w stosunkach z gminą 
Polkowice, Starostwem Polko-

wickim oraz ZGZM”.
Po pierwsze. W tekście E.Stań-
czyszyna zawartym w „Jedno-
ści” nie ma ani jednego słowa o 
tym,  że Przewodniczący ZGZM 
potwierdza, że to dzięki Ro-
manowi Kowalskiemu w przy-
szłym roku gminy będą płacić 
składki w wysokości 1% a nie 
2% jak dotychczas. Wprost 
przeciwnie w „Jedności w w/w 
wywiadzie z E. Stańczyszynem 
jest napisane: ,, zmniejszenie 
składki o połowę jest też speł-
nieniem obietnicy, którą kilka-
naście miesięcy temu złożyłem 
(Emilian Stańczyszyn) radnym 
gmin Polkowice i Chocianowa”.
A teraz geneza u źródła dla-
czego doszło do tych zmian.
W dniu 28 listopada 2012r. w 
Apelu skierowanym do Radnych 
Rady Miejskiej w Chocianowie 
zamieszczonym przez Krzysz-
tofa Budzeń na stronie www.
wolnychocianow.pl, a następnie 
wręczonemu każdemu radnemu 
przed sesją zwołaną na dzień 30 
listopada 2012r. dotyczącej m.in.: 
podjęcia uchwały w sprawie 
przyjęcia zmian Statutu ZGZM 
projekt nr XXVI.178.2012 ape-
luję do Radnych o czasowe 
odstąpienie od podjęcia tejże 
uchwały ze względu na ważny 
interes gminy i dobro mieszkań-
ców. Podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia zmian Statutu ZGZM 
projekt nr XXVI.178.2012 w ta-
kiej formie skutkować będzie:  
brakiem podstaw do obniże-
nia składki z 2% do 1% wpła-
canej przez gminę do ZGZM.
30 kwietnia 2012r. została podjęta 
Uchwała Rady Miejskiej w Cho-
cianowie w sprawie przystąpienia 
Gminy Chocianów do ZGZM w 
Polkowicach ze składką roczną 
2% przychodów budżetu. Na tej-
że sesji mieliśmy przyjemność 
gościć pana przewodniczącego 
ZGZM Emiliana Stańczyszyna, 
który w sposób wyraźny powie-
dział (obiecał), że składka gminy 
od 1 stycznia 2013r. będzie wy-

Frustracja, desperacja lub 
prawdopodobnie Zaplano-
wana Polityczna Manipula-
cja Społeczeństwa zamiast 
uczciwe podejście  do sprawy. 
Poniżej przedstawię prawdę o 
tym jak z 2% składki budżetu 
gmin członkowskich należących 
do ZGZM w Polkowicach będzie-
my płacić od 2014r. 1%. Niektó-
rzy frustraci czy desperaci próbu-
ją manipulować społeczeństwem 
przypisując sobie coś czego nigdy 
by nie zrobili, gdyby nie naciski i 
presja.  Po 2 latach walki w koń-
cu udało się wystosować APEL w 
formie Uchwały Rady Miejskiej 
w Chocianowie do ZGZM Polko-
wice o zmianę Statutu i zmniejsze-
nie składki członkowskiej z 2% ( 
380 tys. zł. ) do 1% ( 190 tys. zł. ).
A oto prawdziwa historia…
Jedność z dnia 27 listopada 2013 
Nr 28/112013. Na stronie 4 nie-
obiektywnej „Jedności” z dnia 27 
listopada 2013r. go brukowca w 
wywiadzie pt: ,,Tniemy budżet, 
ale plany pozostają bez zmian” 
z Emilianem Stańczyszynem 
czytamy:  „ZGZM na ostatnim 

posiedzeniu podjęło decyzję by 
w przyszłym roku składki człon-
kowskie gmin wynosiły 2% a 
nie 1% ich własnego dochodu 
(…). (…) Emilian Stańczyszyn 
odpowiada: zmniejszenie skład-
ki o połowę jest też spełnieniem 
obietnicy, którą kilkanaście mie-
sięcy temu złożyłem radnym 
gmin Polkowice i Chocianowa”.
Otóż to panie Stańczyszyn. Tę 
obietnicę zmian o czym wielo-
krotnie pisałem  E. Stańczyszyn 
złożył w kwietniu 2012r. podczas 
przyjmowania Statutu ZGZM Po-
lkowice przez  gminę Chocianów 
z racji jej przystąpienia do Związ-
ku. Na sesji w czerwcu 2012r. 
Emilian Stańczyszyn obiecał, że 
składka zmniejszy się z 2% na 
1% od 1 stycznia 2013r. Obietni-
ce okazały się płonne. Przez cały 
2013r. nasza gmina wpłacała do 
Związku składki w wysokości 2%. 
W drugim nieobiektywnym cza-
sopiśmie tj. w Informatorze Gmi-
ny Chocianów Nr3/2013 na str. 3 
w art. Pt. ,,Dobry rok dla gminy 
Chocianów” Roman Kowalski 
mówi: wypowiada się tak: „(…)
Żeby stwierdzić, że nie jestem 
gołosłowny, wystarczy przeczy-
tać listopadowy numer Jedności: 
Przewodniczący ZGZM potwier-
dza że dzięki moim staraniom w 

nosić 1% (a nie jak do tej pory 
2%). Niestety zapisu zmniej-
szającego wysokość składki nie 
ujęto w zmianach Statutu, który 
był przedmiotem sesji w dniu 30 
listopada 2012r.  W konsekwencji 
gmina nadal płaci 2% (zamiast 
obiecanego 1%). Pan E. Stańczy-
szyn oznajmił, że ZGZM prawie 
w 100% zajmie się gospodarką 
odpadami, co spowoduje zawie-
szenie pozostałych celów statu-
towych ZGZM. W mojej ocenie 
zatem niecelowe, nieracjonalne 
oraz niegospodarne jest dalsze 
opłacanie składki do ZGZM w 
wysokości 2% za samą przyna-
leżność, skoro za te zadania i 
tak zapłaci każdy mieszkaniec 
gminy, instytucja czy przedsię-
biorstwo prywatne lub gminne. 
Absurdem jest dawać komuś 
za darmo gminne pieniądze.
Szanowni Państwo. Kłamliwa 
Polityczna Manipulacja Spole-
czeństwa nadal trwa a Roman 
Kowalski nie po raz pierwszy 
okazał się GOŁOSŁOWNY.
 Sesja Rady Miejskiej w Cho-
cianowie XXXIX zwołana 
na dzień 30.10.2013r. prze-
widywała projekt uchwały nr 
XXXIX.255.2013r w sprawie 
apelu do Zarządu ZGZM w Po-
lkowicach o przygotowanie 
uchwały w sprawie zmian w Sta-
tucie ZGZM dotyczący obniżenia 
z 2% na 1% składki członkow-
skiej do ZGZM w Polkowicach. 
Moje 2 letnie starania, apele do 
radnych, skargi do Wojewody i do 
WSA ( Wojewódzkiego  Sądu Ad-
ministracyjnego ) teksty pisane na 
stronie i w gazecie przyniosły za-
mierzony efekt. Gdyby nie Radny 
Norbert Piotrowski, który OD-
WAŻYŁ SIĘ GŁOŚNO ŻĄDAĆ 
TYCH ZMIAN dot. 1% ( ALBO-
WIEM Przewodniczący Bartosz i 
radni Jedności nigdy nie udzielają 
mi głosu na sesji abym mógł me-

rytorycznie i prawnie przedstawić 
swoje argumenty ) to nigdy nie 
doszłoby do APELU A NASTĘP-
NIE ZMIAN STATUTOWYCH 
ZGZM w Polkowicach dokonał 
tej zmiany pod PRESJĄ OPI-
NII PUBLICZNEJ niektórych 
mieszkańców gminy Chocianów 
i Jerzmanowej. Gdyby nie to, że 
wydawana jest Wolna Prasa Po-
lkowic Emilian Stańczyszyn nie 
zdecydowałby się na te zmiany. 
Ukazywanie prawdy o patologii 
rządzenia zarówno Chocianowa, 
jak i Polkowic powoduje, że oli-
garchowie panikują i próbując 
przypodobać się społeczeństwu 
dokonują zmian, których w in-
nych okolicznościach nigdy by 
wprowadzili. Próbuje się przy 
okazji wmawiać mieszkańcom 
gest dobrej woli. HIPOKRY-
ZJA PRZYJĘŁA NAJWYŻSZĄ 
SKALĘ GŁUPOTY. Według 
mnie jest to tylko POLITYCZ-
NIE ZAPLANOWANA MANI-
PULACJA SPOŁECZEŃSTWA.
 Dlaczego dopiero od 2014r. bę-
dziemy płacić obniżoną skład-
kę? Czy to nie rok wyborczy? 
Pan Stańczyszyn zaprzyjaź-
nił się z panem Kowalskim w 
obliczu wspólnego wroga, ja-
kim okazała się dla nich Wol-
na Prasa. NIC TAK NIE ŁĄ-
CZY JAK WSPÓLNY WRÓG. 

ciąg dalszy na str. 14

- wymagalne zobowiąza-
nia zakładu budżetowe-
go MZGKiM: 424.094,74zł.

Ogółem zobowiązania gminy: 
1 7 . 2 9 2 . 3 1 1 , 6 2  z ł

Jak Państwo sami widzicie Roman 
,,Wielki” przekalkulował budżety 
tych lat i swoje PROZYSKOW-
NE INWESTYCJE – (cokolwiek 
one znaczą). Doprowadził gminę 
do zapaści � nansowej. Wyprze-
dał majątek. Wydał na pensję dla 
kolesi z tego, co przez przypadek 
pozyskał z DODATKOWYCH 
WPŁYWÓW do budżetu gminy 
z podatku w latach 2011 i 2012 
– i to uratowało gminę w 2013r. 
przed UPADŁOŚCIĄ. Zaciągnął 
kredyty, pożyczki a na końcu 
obligacje w wysokości 4 100 000 
zł ze spłatą do 2023r. ROMAN 
,,WIELKI”, bo ,,ZASTAŁ GMI-
NĘ MUROWANĄ A ZOSTA-
WI W 2014 ZRUJNOWANĄ”. 

Podsumowując: 4 lata x średnio 
32 miliony = 128 milionów zło-
tych, z czego ponad połowa po-
szła na wynagrodzenia. A reszta? 
Jeden sam Pan Bóg wie, bo na 
pewno nie na inwestycję. Je też 
podliczę w roku wyborczym, aby 
Wszyscy Mieszkańcy wiedzieli 
co zrobił Roman ,,Wielki” przez 
te 4 lata swoich OLIGARCHICZ-
NYCH rządów. Jeśli wykaże inwe-
stycje w Informatorze Gminnym, 
to podliczcie Państwo ile na nie 
wydał i porównajcie z budżetami 
3 ostatnich lat. Nadmienię tylko, 
że prawie wszystkie inwestycje 
były przygotowane. Pomimo tego 
Kowalski z wielu się wycofał na 
szkodę gminy. Temu panu nie 
powierzyłbym nawet TOI TOI-
-a. Przyszłość Gminy ,,miała być 
świetlana a będzie mydlana”. Ro-
manowi Kowalskiemu i radnym 
JEDNOŚĆ powinniście Państwo 
z całego serca podziękować w 
przyszłorocznych wyborach nie 
udzielając im swojego poparcia.

                                           
       Z poważaniem 

Krzysztof Kamil Budzeń
 

Dane na podstawie Zarządze-
nia Nr 253.2013 z dnia 14 listo-
pada 2013r. Burmistrza MiG 
Chocianów w sprawie projektu 
Budżetu Miasta i Gminy Cho-
cianów na 2014r. oraz projektu 
Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta i Gminy Chocianów.

KTO KŁAMIE W SPRAWIE 1%?BUDŻET
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DROGI MIKOŁAJU!

Na wstępie bardzo serdecznie chciałbym Cię pozdro-
wić, bo gdy tego nie uczynię to na pewno brzydki Ro-
bert wyzwie mnie od chama. Roberta jak wiesz już z 
poprzednich moich listów, unikam jak ognia . Nie-
długo zbliża się Wigilia Bożego Narodzenia, więc po-
myślałem, że napiszę ten list, żeby Cię o coś poprosić, 
ale w tym roku o nic  dla siebie.

Na tym świecie żyję już 40 lat i wiele rzeczy już wi-
działem. Niestety nie wszystko mi się podoba. 

Chciałbym, abyś zaopiekował się zabłąkanym Nor-
bertem, który wciąż nie odnalazł swojego miejsca na 
ziemi. Społeczeństwo wiele razy wskazywało mu dro-
gę do podjęcia odważnej służby na rzecz Chociano-
wa, ale on z pewną taką nieśmiałością podchodzi do 
tematu. Pozwól mu umiejętnie odróżniać przyjaciół 
od wrogów, dobro od zła, aby zagościła w nim radość 
z bycia jednym z nas. Proszę Cię Mikołaju spraw, aby 
w końcu przestał się wstydzić Wolnej Prasy Chocia-
nowa, bo droga ku dobroci czasami cierniami jest 
usłana i nie trzeba się jej bać.

Proszę również o rozum dla Romana , bo jego brak 
wciąż mu ciąży. Z tego faktu, jak mówią na ulicach 
naszego miasta, korzysta brzydki Robert i sprowadza 
Romana na złą drogę. Spraw również, aby Roman nie 
pożądał cudzego, bo to grzech niewybaczalny a przy-
kładów jego złych uczynków lista długa.

W mieście, w którym mieszkam jest miło i przytulnie. 
Nie to, co w pobliskich Polkowicach, które są sztucz-
nym wytworem bez tożsamości. U Nas jest chyba 
lepiej. Mniej u nas darmozjadów na „państwowym” 
chlebie. Jednak i tu ludzie nie zawsze są dla siebie 
życzliwi i nie szanują siebie nawzajem. Okradają się 
i zabijają z błahych powodów. W Wolnych Mediach 
ciągle czytamy: ukradł więcej niż dało się ukraść, 
zatrudnił kochankę, bo budżet miasta elastyczny (a 
po co korzystać z domów publicznych) albo popełnił 
samobójstwo, bo odcięli mu prąd. Takie są niestety 
realia. Ktoś musi w końcu coś z tym zrobić, dlatego 
zwracam się z tym zadaniem do Ciebie. Proszę Cię, 
aby ludzie nabrali szacunku do życia i zdrowia, żeby 
nie wyśmiewali się z innych oraz nie byli chciwi i ła-
komi na cudzą własność, tym bardziej tą wspólną. W 
tym roku nie proszę Cię o prezent materialny tak jak 
to było w poprzednich latach, ponieważ wszystko cze-
go chciałem już mam. Żeby być szczęśliwym brakuje 
mi tylko pokoju i zgody między ludźmi. Wiem, że to 
uszczęśliwi zarówno mnie, jak i wiele innych osób na 
tym zniszczonym przez chamstwo świecie. Szczęście 
innych jest i moim szczęściem.

Mam nadzieję, że znajdziesz czas, żeby przeczytać ten 
list i spełnić moje marzenie, chociaż są inne dorosłe 
dzieci pragnące otrzymać od ciebie taki właśnie pre-
zent.

P.S. Nie zapomnij o tym, aby zdzielić lachą Roberta,  o 
których pisałem wcześniej :)

BAZYL

H I S T O R IA  1 %

Kowalski pisze, że nigdy nie było tak dobrej współpracy z 
gminą Polkowice, powiatem i ZGZM. Szanowni Państwo. 
Jeśli Wolna Prasa Chocianowa i Polkowic ujawnia PATO-
LOGIĘ RZĄDÓW JEDNOSCI POWIATOWEJ zwanej 
PO lub PDMP to nic dziwnego, że pomimo tego, iż panowie 
za sobą nie przepadają jednoczą się, by zwalczyć przeciw-
nika.  A tak naprawdę wystarczyłoby być uczciwym i dzia-
łać dla dobra mieszkańców. TAK MAŁO, A JAKŻE TAK 
WIELE DLA NIEKTÓRYCH. Panie Stańczyszyn! Żadnej 
łaski pan nie zrobił zmniejszając składkę gmin członkow-
skich z 2% do 1%. Skoro nie ma już nielegalnych diet, 
które pobieraliście przez dziesięciolecia i których nigdy 
nie oddacie, bo trzeba by było MIEĆ HONOR I ZASADY 
aby to zrobić, skoro gminy wpłacają do ZGZM kwoty na 
gospodarkę odpadami i  w ten sposób pana opłacają, skoro 
gminy nie mają nic z tego gminy poza kosztami i Statu-
tem, który działa na szkodę ich własnych gmin i miesz-
kańców, to SKŁADEK CZŁONKOWSKICH nie powinno 
być w ogóle. Dlaczego? Panie Stańczyszyn zarabia Pan na 
wszystkich 7 gminach i na ich mieszkańcach. Sprzedaje 
pan posegregowane odpady. Pieniądze trafi ają  do ZGZM 
a nie do gmin.  ZARABIACIE NA MIESZKAŃCACH a 
nie powinniście tego robić, albowiem ZGZM Polkowi-
ce zgodnie ze Statutem jest organizacją NON PROFIT. 
Pieniądze trafi ają do kolesi. W Polkowicach zauważa się 
przerost administracji kolesiów z PDMP żerujących na 
mieszkańcach. Na co idą nasze pieniądze? Na premie, 
zawyżone pensje dla elit i delegacje oraz sprzęt. Jest pan 
bezproduktywny a cały ciężar swych fanaberii przerzuca 
pan na gminy i ich mieszkańców, którzy płaczą i płacą. A 
może po prostu chodzi o to, aby za wszelką cenę utrzymać 
pałac z zakutym rycerzem w tle, bo wówczas będzie moż-
na nadal zarządzać gminami, gminą Polkowice, powiatem 
i całym ZGZM? Bywając w Niemczech uświadomiłem 
sobie jak wiele można zarobić na śmieciach. Wyrzuca-
jąc do specjalnego pojemnika w markecie w Niemczech 
butelkę pet plastikową lub szklaną otrzymujesz paragon. 
Udajesz się z nim do kasy a tam pani kasjerka wypłaca Ci 
nawet 0,40 eurocentów ( 1,72zł. za sztukę ). Dziś już wiem 
dlaczego pan Stańczyszyn zajął się gospodarką śmiecia-
mi. Wie, że to bardzo dochodowy interes i że On SAM 
na tym skorzysta. Niestety mieszkańcy nie, bo według za-
mierzeń twórców ustawy śmieciowej to nie mieszkańcy a 
lobbyści czy politycy i biznesmeni mają na tym zarabiać. 
My mieszkańcy mamy kolejny ukryty podatek i kwotę o 
100% większą do zapłacenia niż dotychczas. A przecież 
niczego w naszych śmieciach nie przybyło. Wprost prze-
ciwnie ubyło wiele, bo zaczęliśmy je segregować po to, 
by Oni zarabiać. Zakończę puentą: kłam PINOKIO kłam. 

Z poważaniem
Krzysztof Kamil Budzeń

LIST DO MIKOŁAJA

WESOŁYCH ŚWIĄT 
DAWIDOWI I KAMILOWI ŻYCZY TATA
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W SLD członek ( w sumie kawał ch…a) partii, w trakcie 
wesela partyjnego ( w sumie grilla),bije swoją żonę (rów-
nież działaczka SLD). Za sam fakt tego, że mężczyzna 
podniósł rękę na kobietę powinni mu na miejscu wpie-
przyć, ale woleli nie psuć sobie sondaży, więc utrzymywali 
sprawę w tajemnicy, ale ktoś popuścił. Może komunistom 
zostały zapędy z ZOMO? Partia bije, partia radzi, partia 
nigdy cię nie zdradzi. Ble!!!!!! Dziadek Leszek Miller jest 
dumny z partii. Każdy jaskiniowiec, dinozaur polityki 
załatwia sprawy maczugą. Komuniści powinni już wy-
mrzeć, ale złego diabli nie biorą. Pan Leszek powiedział 
ostatnio, że on już powinien odpoczywać, ale skoro na-
ród go potrzebuje to weźmie na siebie ten ciężar i zosta-
nie premierem. Po….bało kolesia. Leszek komuchu, jak ty 
premierem zostaniesz to mi skrzydła wyrosną na plecach. 
Przyjdą wybory – trzeba pogonić tałatajstwo. Jedziemy 
dalej, w komisji boskiego Antoniego wykryto …. SB-ka! 
W PiS-ie prawie jak na grillu u czerwonych tyle, że An-
toni nie da się zbić… z tropu i z pewnością węszy spisek. 
Palikoty powołują komisję w sprawie „ działań grupy 
Antoniego”, ale nie mający nic do ukrycia PiS przejmuje 
„siłą” całą komisję. Przychodzą całym klubem i przejmują 
komisję, a powtórzę ponoć nie mają nic do ukrycia. Cie-
kawe jest również to, iż Palikoty otworzyły stronę inter-
netową www.korupcjapolityczna.pl gdzie można zgłaszać 
przypadki korupcji politycznej oraz wywiesiły w Warsza-
wie billboard z nazwiskami polityków i ich rodzin, którzy 
w poszczególnych latach byli zatrudniani w KGHM  na 
najwyższych stanowiskach (znowu Polkowice górą)….. i 
interweniowała  Policja! Straszono mieszkańców wspól-
noty mieszkaniowej i siłą zdjęto billboard. Nie przypomi-
nają nam się obrazy ze stanu wojennego????  Wracamy do 
czasów kiedy Policja była siłą polityczną, a nie wizerun-
kiem prawa? Oby nie, bo to znak, że ludzie tracą dusze. 

Podsumowując w skali 1/7:
 
PO - 0 pkt. Afery, krętactwa, nieróbstwo. Afera goni 
aferę, OFE, AmberGold, Tanie linie lotnicze, afe-
ra hazardowa, taśmy, przetargi na cyfryzację, żony 
ministrów kradnące futra, budowy stadionów (bez 
dachów) i autostrad ( bez połączeń i pasów awaryj-
nych), fotoradary, podniesienie VAT-u, niedziałające 
po otwarciu lotniska…. Boże kto nami rządzi? Mafia?

PiS - 1 pkt. Afery, krętac-
twa, pajacowanie… do 
dzisiaj pamiętam jak Pre-
zes Jarosław złamał sobie 
nogę pod kancelarią i kazał 
sobie zrobić podgrzewa-
ny chodnik za kilkanaście 
milionów złotych. Według 
danych statystycznych, 2 
letnie rządy PiS-u i ich mo-
del „ tanie państwo”, kosz-
towało podatników więcej 
niż 8 lat rządów SLD, a ko-
muchy kradły jak popadło.  
1 pkt daję za Antoniego, 
bo dzięki niemu na pew-
no nie żyje mi się w tym 
kraju lepiej i bezpieczniej, 
ale zawsze trochę weselej. 

SLD - 0 pkt. Afery, bicie 
kobiet, Leszek – premier 
RP… bez komentarza.

Twój Ruch/ Ruch Paliko-
ta - 4 pkt. Nie dam więcej, 
bo to nie czas ani miejsce 
na zdejmowanie krzyża, 
trzeba się zająć gospodar-
ką. Daję punkty bo jako 
jedyni starają się zajmo-
wać nagłaśnianiem ko-
rupcji, społeczeństwem i 
myśleć o kraju. Większość 
partii po prostu czeka na 
wybory, a społeczeństwo 
ma w dupie. Chyba warto 
dać szansę. Zawsze lep-
szy ruch niż bezczynność.

NP - Korwina Mikke- 2 
pkt. Ostatnio zamilkli, ale 
za felietony Janusza Kor-
win- Mikke w Angorze 
muszę dać punkty. Brawo 
Janusz. 
Chyba tylko liderzy partii 
z imieniem Janusz mają 
odwagę mówić o korupcji.                                                                                                                                        
                                                                                                                        
Piotr Budzeń

Zobaczcie, ile wynoszą 
pensje urzędników naj-
wyższego samorządowe-
go szczebla, ale także ich 
podwładnych. Drodzy 
czytelnicy Wolnej Prasy, 
bądźmy dumni z Polko-
wic. W pierwszej 15 mamy 
6 reprezentantów. Diabel-
ska liczba. Sześcioro sa-
morządowców z Polkowic 
to najbogatsi urzędnicy na 
Dolnym Śląsku. Miejsce 3 
nasza emerytka i pani vice 
burmistrz Stasia Bocian. 
Brawo dla Pani Stasi. No 
ale to była nasza faworyt-
ka, nie za darmo dostaje 
się darowizny od gminy. 
Na miejscu 7 Wiesiek Wa-
bik. Biedniejszy od Stasi o  
prawie 3 tys. złotych mie-
sięcznie. Zaraz zanim o 34 
zł biedniejszy nasz Emi-
lio Stańczyszyn. Ale nie 
płaczmy, to i tak o 2 tysiące 
złotych więcej niż zara-
bia Prezydent Wrocławia i 
Lubina. Więcej niż Prezy-
dent Wrocławia i Lubina 
oraz marszałek wojewódz-
twa,  zarabiają nie tylko 
Wiesiek, Emil i Stasia, 
ale również nasze urzęd-
niczki: Krysia Kozłowska, 
Krysia Marków i nasza 
ulubiona Renatka Dębek. 

Dziewczyny, zagadka. 
Czyje oświadczenia ma-
jątkowe mogą się ukazać 
w następnym numerze 
Wolnej Prasy Polkowic? 

19.675 zł - Lech Dłubała, 
sekretarz Lubina 

18.500 zł - Marcin Urban, 
skarbnik Wrocławia 

17.959 zł - Stanisława Bo-
cian, zastępca burmistrza 
Polkowic 

17.187zł - Wojciech Adam-
ski, wiceprezydent Wro-
cławia 

16  776 zł - Adam Myrda, sta-
rosta powiatu lubińskiego 

15 643 zł - Irena Rogowska, 
wójt gminy wiejskiej Lubin 

15 138 zł - Wiesław Wa-
bik, burmistrz Polkowic 
15.104 zł - Emilian Stań-
czyszyn, przewodniczący 
Związku Gmin Zagłębia 
Miedziowego w Polkowi-
cach 

14.863 zł - Alicja Michuł-
ka, skarbnik Lubina 

13.500 zł - Marcin Zawi-
ła, prezydent Jeleniej Góry 

13.498 zł - Krystyna Ko-
złowska, skarbnik gminy 
Polkowice 

13.363 zł - Krystyna Mar-
ków, sekretarz gminy Po-
lkowice 

13.362 zł - Robert Raczyń-
ski, prezydent Lubina

13.294 zł - Renata Dem-
bek, zastępca burmistrza 
Polkowic 

13.284 zł - Rafał Dutkie-
wicz, prezydent Wrocławia 

Polkowice. Za to wice się 
płaci. Nic dodać nic ująć. 
Gdzie tam prezydento-
wi Wrocławia do takiego 
przewodniczącego Związ-
ku Gmin Zagłębia „Śmie-
ciowego” Emiliana. Co 
wolno wojewodzie to nie 
tobie…! Co do Stasi Bo-
cian, to chylę czoła. Brawo. 
Prawdziwa Polska Złota 
Jesień. U Stasi to jeszcze 
dochodzi zajebiaszcza 
emerytura do tego. Zasta-
nawiam się gdzie pracowa-
ła Pani Stasia w PRL-u, że 
ma taką emeryturę. O to 
jest pytanie????? Podsumo-
wując całościowo pozwolę 
sobie stwierdzić, że lepiej 
niż prezydentowi Wrocła-
wia płacą chyba nawet se-
kretarkom w Polkowicach.

Piotr Budzeń 

PORANEK LEWY GRUDNIOWY
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PIZZERIA VERONA
P.U.H ,,TOP BUISNESS SERVICE”   

                         Krzysztof Kamil Budzeń
               Ul. Kilińskiego 2, 59-100 Polkowice 

 tel. ( 076 ) 845 00 00, www.verona-pizzeria.pl
           PIZZA                                           
                                       
1.MARGERITA             Mała,     Średnia,   Rodzinna                         
 (sos, ser )                         8zł.            11zł.          21zł.
2. FUNGHI                      9zł.           12zł.          22zł.
( sos,ser, pieczarki )    
3. DOLOMITI                 13zł.         18zł.         28zł.
( sos, ser, pieczarki, jajko, papryka )
4. VESUVIO                    12zł.         16zł.          26zł.
( sos, ser, szynka, pieczarki )
5. SALAMI                      13zŁ.        18zł.          28zł.
( sos,ser,salami, cebula, czosnek )
6.PEPERONI                   12zł.        16zł.          26zł.
( sos,ser,szynka, papryka peperoni )
7.AMERIKANA               15zł.       18zł.           28zł.
(  sos,ser,salami,cebula, pieczarki, kukurydza)
8.TONNO                        14zł.       19zł.           29zł.
( sos,ser,tuńczyk, cebula, oliwki )
9.HAWAII                        12zł.       16zł.           26zł.
( sos,ser,szynka,ananas )
10. WEGETARIANA      13zł.       18zł.           28zł.
( sos,ser,pieczarki, papryka,karczochy, brokuły)
11. VERONA                   14zł.       19zł.           29zł.
(  sos,ser, salami,boczek, peperoni,pieczarki)
12.CINECITTA                13zł.       18zł.          28zł.
( sos,ser,szynka,papryka,oliwki,czosnek )
13.MARKIZA                  13zł.       18zł.          28zł.
( sos,ser mozarella, rokpol, parmezan )
14.FRUTTI DI MARE     15zł.       22zł.          30zł.
( sos,ser, owoce morza )
15.SPECJAL                    14zł.       19zł.          29zł.
( sos,ser,szynka,salami,boczek,papryka)
16.CALZONE (zawijana )16zł.     26zł.            – 
( sos,ser,szynka,pieczarki)
17.VENEZIA                    14zł.       19zł.         29zł.
(sos,ser,boczek,pieczarki,brokuły,boczek)
18.GAMBERETTI           15zł.       22zł.          30zł.
( sos,ser,szynka,krewetki,czosnek)
19.ROMA                       14zł.       19zł.          29zł.
(sos,ser,szpinak,salami,mozarella,pomidor,czosnek)
20.PEPPINO                   13zł.       18zł.          28zł.
( sos,ser,szynka,kukurydza,pomidor,brokuły)
21.GORGONZOLA         14zł.       19zł.          29zł.
( sos,ser,szynka,ser gorgonzola,czosnek)
22.SALMONE                 15zł.       22zł.          30zł.
(sos,ser,tuńczyk,anchois,kapary,peperoni,cebula,czosnek)
23.SYCYLIA                     14zl.       19zl.          29zł.
(sos,ser,kurczak,szparagi,brokuły)
24.FARMERSKA             15zł.       20zł.          30zł.
( sos,ser,pieczarki,cebula,kurczak,papryka)
      DANIA ZAPIEKANE
30.LASAGNE               19zł.
( sos bolognese,pieczarki,ser)
31.CANTADINO          17zł.
(sospomidorowy,szynka,groszek,pieczarki,
makaron,ser)
32.BROCCOLI              18zł.
( sos pomidorowy,brokuły,czosnek,ser)
33.BROKUŁY               18zł.
( na oleju z szynką, z czosnkiem i serem )
34.SPINAT                   18zł.
( szpinak,śmietana, czosnek,ser)

35. BROKUŁY                                           18zł.
( w sosie beszamelowym z serem)

36.BROKUŁY                                             19zł.
  ( z serem gorgonzola w sosie śmietanowym)
37. BROKUŁY                                            18zł.
  ( z kurczakiem i kukurydzą w sosie    
  śmietanowym)
38.BOSCAOILA                                          18zł.
  ( boczek,kukurydza,cebula,czerwona fasola
  pomidory,śmietana,makaron,ser )
39.GNOCCHI ( kluski włoskie )               19zł.
  ( kurczak,pieczarki,brokuły,cebula,peperoni,
  czosnek,śmietana,ser)
40. GNOCCHI Z WARZYWAMI W SOSIE      
                  BESZAMELOWYM                   19zł.
( kukurydza,brokuły,fasolka szparagowa,
marchewka,ser )
41. GNOCCHI W SOSIE POMIDOROWYM 
                      Z BOCZKIEM                         19zł.
( cebula, pieczarki, ser – na ostro )
42. GNOCCHI W SOSIE ŚMIETANOWYM
( kurczak, brokuły, ser gorgonzola, cebula, czosnek, ser )                                             
19zł.
43. SZPINAK Z SEREM GORGONZOLA 
          W SOSIE ŚMIETANOWYM             19zł.                       
      MAKARONY
51. NAPOLI                                                    10zł.
( pomidory, cebula, czosnek )
52.PROSCIUTTO                                          14zł
( pieczarki,groszek,szynka,śmietana )
53.FARFALLE                                                 14zł.
( kurczak,boczek,peperoni,cebula,
Sos pomidorowy, ser mozarella)
54. PESCE                                                        14zł.
(tuńczyk,sos śmetanowy )
55.SPAGHETTI BOLOGNESE                     15zł.
( sos bolognese, parmezan ) 
56. MAKARON 3 SERY                                14zł.
( trzy rodzaje sera I szynka )
57.MAKARON Z BROKUŁAMI                 14zł.
( brokuły, cebula, ser pleśniowy )
58. MAKARON ZE SZPINAKIEM             14zł.
( makaron, szpinak i pesto )
59. MAKARON Z KREWETKAMI             18zł.
( makaron, krewetki, szparagi, 
sos śmietanowy )
         SAŁATKI
91. SAŁATKA ,,PROSCIUTTO”   Mała     Duża
(sałata, pomidor, ogórek,
 szynka, kukurydza,                      12zł.      15zł.
cebula, sos jogurtowy ) 
92. SAŁATKA ,,FORMAGGIO”    12zł.       15zł.
( sałata, pomidor,ogórek,ser feta,
oliwki,cebula, sos jogurtowy )    
93. SAŁATKA ,,TONNO”              12zł.       15zł.
( sałata,pomidor,ogórek, tuńczyk,
oliwki, cebula, sos jogurtowy )
94. SAŁATKA ,,ROMANO”          13zł.      17zł.
( sałata,pomidor, papryka,ser camembert
Kurczak, oliwki, sos jogurtowy )
95. SAŁATKA ,,MILANO”            14zł.       18zł.
( sałata, ogórek, papryka, ser kozi, 
orzechy, ser rokpol, pomidor suszony, 
sos jogurtowy )
96. SAŁATKA ,,MISTRA”             14zł.       18zł.
( sałata, ogórek, pomidor, tuńczyk, jajko,
szynka, czerwona fasola, kukurydza, 
sos jogurtowy )

97.SAŁATKA ,,HAWAII”              12zł.        15zł.
( sałata, pomidor, ananas, kurczak
sos jogurtowy )
98. SAŁATKA ,,SALOME”            12zł.       15zł.
( sałata, pomidor, jajko, oliwki,
sos jogurtowy )
     NAPOJE ALKOHOLOWE
60. Wino czerwone wytrawne       0,25 l    8 zł.
61. Wino białe wytrawne               0,25 l    8 zł.
62. Piwo Żywiec                              0,30 l    4 zł.
63. Piwo Żywiec                              0,50 l    5 zł.
64. Piwo Tyskie                               0,30 l    4 zł.
65. Piwo Lech                                  0,50 l    5 zł.
66. Piwo DESPERADOS               0,40 l    7 zł.
67. Piwo Redds                               0,50 l     5zł.
68. Piwo Radler                              0,50 l     5zł.
69. Piwo Okocim                            0,50 l     5zł.

NAPOJE BEZALKOHOLOWE
80. PEPSI                                         0,50 l     5,5zł.
81. PEPSI                                         0,30 l     3,5zł.
82. PEPSI                                         0,20 l     3,0zł.
83. MIRINDA                                 0,30 l     3,5zł.
84. MIRINDA                                 0,50 l     5,5zł.
85. 7 UP                                           0,30 l     3,5zł.
86. 7 UP                                           0,50 l     5,5zł.
87. Woda mineralna gaz.              0,30 l     2,5zł.
88. Woda mineralna gaz.              0,50l      3,5zł.
89.Woda mineralna niegaz.          0,30 l     2,5zł.
90. Woda mineralna niegaz.         0,50 l     3,5zł.
91. Sok bananowy                          0,30 l     3,5zł.
92. Sok bananowy                          0,50 l     5,5zł.
93. Sok pomidorowy                      0,30 l     3,5zl.
94. Sok pomidorowy                      0,50 l     5,5zł.
95. Sok grejpfrutowy                      0,30 l    3,5zł.
96. Sok grejpfrutowy                      0,50 l    5,5zł.
97. Sok z czarnej porzeczki           0,30 l    3,5zł.
98. Sok z czarnej porzeczki           0,50 l    5,5zł.
99. Sok pomarańczowy                 0,30 l    3,5zl.
500. Sok pomarańczowy               0,50 l     5,5zł.
501. Sok brzoskwiniowy               0,30 l    3,5zł.
502. Sok brzoskwiniowy               0,50 l    5,5zł.
503. Sok jabłkowy                          0,30 l    3,5zł.
504. Sok jabłkowy                          0,50 l    5,5zł.
505. Sok                                           0,50 l    5,5zł.
506. KAWA                          6,00zł.
507. Herbata Lipton           5,00zł.
508. NESTEA                                   0,5l        5,5zł.

           DODATKI
530. BUŁECZKI ( pieczywo )                     4,50zł.
531.MASŁO CZOSNKOWE                       3,00zł
532. SER                                                         3,00zł.
533. WĘDLINA                                            3,00zł.
534. KREWETKI                                          8,00zł.
535. OWOCE MORZA                                8,00zł.
536. POZOSTAŁE DODATKI                    2,00zł.
537. SOS CZOSNKOWY                             3,00zł.
538. SOS POMIDOROWY                         2,00zł.
539. KETCHUP                                             0,50zł.
540. SOK MALINOWY                               0,50zł.

       DOWÓZ
541. Przy zamówieniu do 30zł. – 5zł.
Przy jednym zamówieniu powyżej 
30zł.  – Bezpłatny
542. Opakowanie małe                           1,00zł.
543. Opakowanie duże                           1,50zł.


