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OD REDAKCJI
Drodzy Czytelnicy!
To już 10 numer Wolnej Prasy Chocianowa. 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 rozwinęła się i dalej uparcie walczy z patologią
polityczno - samorządową. Poszliśmy
jeszcze dalej, bo aż do Polkowic. Jednocześnie z Wolną Prasą Chocianowa ukaże
się gazeta Piotra Budzeń na terenie Polkowic - 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 głosowana 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 kolejne lata mogły oplatać nas dobrocią.
Stowarzyszenie WOLNE PAŃSTWO jak
i portal www.wolnepanstwo.pl z uwagi
na problemy natury technicznej rozpocznie swoją działalność w połowie stycznia 2014, za co uprzejmie przepraszam.
Wszystkich gorąco zachęcam do lektury.
Wolna Prasa Chocianowa jest gazetą tworzoną 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 kolejny wydany drukiem 10 nr naszej gazety.
Z uwagi na święta zrezygnowaliśmy z
opisywania oświadczeń majątkowych.
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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 zapisem 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 zabrałoby 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 gospodarować 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 zmasowanym 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 potrafi przesłonić każdą prawdę, ale
chciwość i chęć władzy już niejednego osobnika doprowadziły do upadku. Refleksja prędzej czy później
nadejść musi. Pytanie tylko kiedy...
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Za chwilę zawitają do wszystkich
mieszkańców Chocianowa święta
Bożego Narodzenia. To dla wielu z nas okres radości i refleksji
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 narodzinach człowieka -syna Bożego
.Ale przede wszystkim ten czas
jest uśmiechem Boga skierowanym w kierunku ludzi którzy
czekają na miłość naszego Boga.
Czekamy, w Chocianowie też wielu z nas czeka na przyjście Zbawiciela, na ten tak cenny uśmiech
dobroci, na nadzieję , o którą w
dzisiejszej Polsce jest tak trudno.
Czekamy bo wierzymy. Ja ,TYczytelniku i twój sąsiad który,
nie przeczyta tego tekstu. Bo tak
naprawdę niewiele nas różni od
siebie. Wszyscy mamy tego samego Boga, Boga którego często
nazywamy również: DOBROĆ.
Często jednak DOBROĆ rozumiemy opacznie, inaczej niż wyjaśnia to znaczenie encyklopedia.
Dzieje się tak, ponieważ nasz
konsumpcyjny sposób egzystencji
pozbawia nas duchowości. Egoizm , przepychanie się łokciami
do sukcesu, i życie tylko dla siebie
tworzy z nas mięso, tak potrzebne na przykład naszym politykom
do wyborów. Zatracamy wyższe
wartości wierząc przy tym cwanym i sztucznym bożkom , którzy dysponują naszymi wspólnie wytworzonymi dobrami. W
dzisiejszej Polsce atak na kościół
przybiera powoli formę polowania na czarownice. Nie mówię, że
kościół katolicki jest bez grzechu,
bo nawet papież Franciszek o tym
często mówi, mówię o tym ,że gdy
sprytni politycy sterowani przez
finansjerę pozbawią nas duchowego przymierza z naszym Bogiem, staniemy się wtedy dla nich
narzędziem , którym w łatwy sposób 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 DOBROCI. W tym roku będziemy ten
czas spędzać w gronie osób które
kochamy, a wieczorem w Wigilię
dzieląc się opłatkiem będziemy sobie życzyć samego BOGA czyli jak
wspominałem już wcześniej DOBROCI. Ja również jako wasz znajomy, człowiek który buntuje się
przeciw złu które szaleje na ziemi
chocianowskiej chcę już dziś życzyć Państwu tylko jednego : odwagi, która da Wam siły do walki
o DOBROĆ. Odwagi której oczekuje w imię miłości od nas Bóg.
Już w przyszłym roku będziemy
zdawać bardzo ważny egzamin z
dobroci. Pójdziemy , popychani
przez przeróżne kampanie wybor-
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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 trafiała do ludzi o
niskich walorach moralnych i estetycznych , którzy bezwzględnie
trwonili i bogacili się na wspólnie przez nas wytworzonych dobrach. Ta właśnie gazeta pokazuje
tę patologię w sposób najbardziej
przejrzysty. Nie powinniśmy dokonywać podobnych błędnych
wyborów w przyszłości, bo Bóg
nam może już tego nie wybaczyć.
A już tak prywatnie nie chcę po-

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 szkaradnej masce sprawia ,że z dnia
na dzień stajemy się ubodzy.
W swoim ostatnim wystąpieniu
zamieszczonym w gminnym Informatorze Burmistrz Roman
Kowalskim przeskoczył swoim
tekstem nawet najlepszych propagandzistów PRL. Nie powinno
nas to dziwić , bo tonący zawsze
chwyta się brzytwy, a świnka która idzie na rzeź kwiczy i błaga o
litość. Proszę jednak, abyście nie
porównywali Romana do brzytwy

dzielić losu mieszkańców Sodomy
i Gomory przez grupę grzeszników, którzy beznamiętnie i li tylko
dla swojej korzyści wieszają mojego i Waszego Boga na krzyżu.
Jesteśmy tuż przed Świętami
Bożego Narodzenia dlatego postaram 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 zakładać białych rękawiczek i przywdziewać płaszcza bierności, bo
wtedy zło pod postacią propagandy miłości zniszczy tą ziemię – a Bóg mi tego nie wybaczy.
Modlę się tak jak Wy-Czytelnicy,
ale oprócz tego fizycznie piętnuję patologię , którą już od 3 lat
karmi nas nasza władza. Nazywam to profilaktyką, i wiele w
tym temacie zostało już zrobione… a wiele jeszcze przed nami.
Ale tak naprawdę to Czytelnicy
Wolnej Prasy Chocianowa będą

ani do świnki, bo po co obrażać
starodawny przyrząd do golenia
czy niczemu niewinne stworzenie.
Zapewniam, są lepsze określenia
pasujące do tego człowieka. Ostatnio miałem okazję przysłuchiwać
się zeznaniom naszego Romana w
sądzie…i moi mili groteski lepszej
jak ten Wielki Burmistrz i wieloletni samorządowiec bym nie
stworzył. Ciekawostką jest to, że
przed Romanem zeznawali jego
pracownicy i wszyscy jak jeden
mąż mówili prawdę zgodne z protokółem sporządzonym w czasie
komisji, za której przerwanie jestem sądzony, a ON jeden twierdził ,że nic takiego nie miało miejsca. Właśnie wtedy strasznie się
przeraziłem, bo albo kłamały panie : 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
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lub czy obecnie korzysta z porad
psychiatry, bo martwię się o niego niemiłosiernie. Niestety sędzia
pytanie uchylił a Roman wpadł w
taką wściekłość myśląc chyba, że
podejrzewam go o coś co przecież
potwierdził swoimi kłamstwami vel niedyspozycją umysłową.
Ten wstęp napisałem, aby zobrazować Państwu jak wielkim
kłamcą i manipulantem jest burmistrz Roman. Jeśli ktoś taki potrafi 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 wypowiedź pokazuje również to, że
wszystkich mieszkańców ma za
imbecyli , którzy nie tylko nie potrafią 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 Chocianów o zbadanie naszego burmistrza - oczywiście nie z troski
o niego tylko o nas wszystkich
czyli z troski o Gminę Chocianów.
Podsumowując cały rok 2013
burmistrz przedstawił sprawozdanie tak fantastycznie ubarwione ,że bajki Andersena przy tym
to realizm faktograficzny. Powinniśmy żałować jednego, że bidula
nie ma talentów literackich i nie
wyda swoich opowieści idąc za
przykładem swojego przyjaciela z boiska Emiliana z Polkowic.
Tak już całkiem prywatnie – myślałem, 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 burzliwej karierze politycznej nasz Romuś naściemniał lub nalał wody?
Z opowieści jakie do mnie docierają jest tego cała masa. Po co
daleko szukać, nawet w swojej
wiosce smrodzi , a smród ten dociera drogą telefoniczną i e-mailową do Wolnej Prasy Chocianowa.
Cwaniaczek jednak potrafi jeszcze
więcej i pewnie z tego WIĘCEJ
skorzysta tuż przed wyborami.
Jak pisze nasz magik w Informatorze: nie zmarnowaliśmy ani jednego dnia. I to chyba jedno z nielicznych w Jego wypowiedzi zdań
bliższych prawdzie. Ja mu wierzę
, bo każdy dzień to dzień ciężkiej
pracy, aby zadłużyć Gminę Chocianów. 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 zarabiający kolega prezes z PWK, którego 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 mieszkańców na koszty ( koszty pełnomocników sądowych), że czas zaraz 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 opluwany w towarzystwie. Szkoda tylko
, że jego kariera dobiega końca.
Nasz burmistrz tak ciężko pracował 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 wskazanie Wielkiego Małorolnego wyrzucili mnie z partii. Koniec końców tylko się ośmieszył. Do dziś
trzymam pisemne potwierdzenie
wizyty tego cwaniaczka podpisane przez samego posła. Być może
właśnie to była jego ta ciężka praca i tak wielkie zaangażowanie w
sprawy gminy. Referendum udało
mu się uniknąć, a potem ta gruba
(człowiek otyły, kwalifikacja obrazowa autora) jegomość pozwała
mnie do sądu za to ,że na okładce mojej gazety niby to ujrzał
swoją podobiznę, bo jak Państwo
pamiętają na jednej z okładem
WPCH pojawiła się urocza świnka , która w życiu z KIMŚ takim
jak Roman nie chciałaby się identyfikować. Tak , to wielkie zaangażowanie w sprawy gminy Chocianów i tylko podziwiać Romana
i pomniki chwały mu stawiać.
CIĄG DALSZY NA STR. 4

Z uwagi na zmianę miejsca
prowadzenia działalności
SALON u JOANNY Chocianów ul. II AWP z dniem
1 stycznia 2014r. przeniesiony zostaje do Lubina.
Prosimy o kontakt pod numer telefonu 609 618 020
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W dalszej części swoich opowieści z Krypty Roman powołuje 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 którym ten były senator obecnie
pracuje, a które to niby wychwala Romusia pragnę zauważyć ,że Radyiko to nie robi
tego bezinteresownie, gdyż za
medialne uczestnictwo w Jagodzie czy Święcie Grzyba
w Chocianowie kosi niezłe
sumki. Roman zapłać mi, to
cię nawet w photoshopie podrasuję, bo wzięcie u kobiet
już nie to samo, co w czasach
prosperity 94-98. Cóż Roman
musisz zrozumieć, że przychodzi 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 grzybową , a nawet chochlą nie poruszyła. Radni o tym wiedzą
ale jakość widać uznali to za
nic nie znaczące wykroczenie. Ile takich umów lewych
wystawiono? Wie to tylko
nasz doskonały gospodarz.
Inwestycjami, jeżeli dom socjalny i chodniki można nazwać inwestycjami, chwali
się nasz Roman na łamach
Informatora ,że aż miło. Szkoda tylko, że nie napisał nam
iż chodników i ulic byłoby
znacznie więcej , gdyby nie
wypompowane pieniądze w
niepotrzebnie przesilone wakatami jednostki samorządo-
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we. Co prawda cieszy mnie
dom socjalny, bo w końcu
udało się Romusiowi coś zrobić ,ale czy zbudowany na bagnach 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 solidniejsze. To ,że jest się biednym wcale nie oznacza ,że
mieszkać ma się w slumsach.
Niestety ten polityk jak i tak
wychwalana przez niego Gosia Staszczak nie mają pojęcia
o pracy socjalnej - bo i skąd
… On politykier niskiej klasy
a ona cwaniara wyszkolona
przez Franciszka Skibickiego
za publiczne pieniądze. Dobra para socjal-ekonomistów.
Burmistrz coś na tym zarobił,
może nie kasę ale jakiś 24.
rodzinny elektorat. Staszczakowa kosi za to kasę na projektach 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 kolejnych lat, ale spłacać te długi będą pośrednio właśnie ci,
którym wybudowałeś slumsy.
Wiem, że Roman zainwestował najbardziej w Roberta
Harenzę i Franciszka Bereżańskiego..., i to być może
jest ta jego obietnica przedwyborcza: ”Stworzenie instytucji z kapitałowym udziałem Gminy i mieszkańców,
jako ﬁlarów gospodarczego
pobudzenia lokalnego rynku”. I co pobudziłeś się coś
Romuś , bo my jakoś nie…
Najbardziej zaciekawiła mnie
wypowiedź Romana o kulturze. Gdy pominiemy fakt ,że
od początku kadencji Kowalskiego mamy już trzecią dyrektor od kultury w Chocianowie, to jakaś uboga u NAS ta
kultura, oczywiście biorąc pod
uwagę nakłady jakie na nią
przeznaczamy. Samo utrzymywanie tam promotora jest
wysoce niezasadne, bo tak jak
jako prokurent w PWK (sprawa nadal w prokuraturze) tak
chyba i niewiele wniósł w promocję naszej gminy. Oczywiście jeżeli chodzi o tą brzydszą
stronę to i owszem, bo znów
musiałem w wywiadzie do telewizji opowiedzieć o korupcji, 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 Kozołup z niejednego pieca chleb
jadłem, a że wybrała karierę i
kasę za cenę znoszenia ładnego Promotora to inna sprawa.
Szkoda, że nauczyła się przy
nim kłamać-ale wybaczam
jej bo mam słabość do kultury. Inaczej sprawa się ma w
przypadku pani Staszczak, bo
patologię jej jednostki opisywałem już wielokrotnie i nie
będę na tą „Matkę Teresę” za
nasze tracił więcej czasu. Aby
być słownym wspomnę jeszcze tylko o pani Kowalczuk,
bo mówią ,że kobiecina ma
wystartować w przyszłorocznych 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 dostać od kobitki żadnej informacji. 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 WIELKIEJ restrukturyzacji zadłużenia, o której pisze Roman.
Powołuje się przy tym na dość
ciekawy element Polkowickiej
władzy, na niejakiego biznesmena od naszych śmieci
Emiliana Stańczyszyna, tego
samego, którego w 2005r.
CBA zamknęło na 5 miesięcy
w areszcie za podejrzenie korupcji. Cóż to za autorytet? Na
miłość Boską Roman czy ty
się Boga nie boisz? Niestety,
z tekstu Informatora wynika,
że kłamca potwierdza kłamcę. Wspólnie chcą, abyśmy
uwierzyli, że to dzięki nim
(choć nie wiadomo od kiedy) będziemy płacić mniejszą
składkę do ZGZM. Ludzie
(zapisane jest to w protokole
sesji), to dzięki opozycyjnemu 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 dodatek dodatkowo daliśmy kasę,
aby nam wybudował infrastrukturę 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 współpracy z Emiliankiem Romuś
ściągną do Chocianowa pomoc żywnościową z PCK.
Prawda jest taka, że gdyby
nie pomysł i realizacja (informacja z centrali PCK we
Wrocławiu) Agnieszki Gruszczyńskiej, to ci panowie mogliby sobie tylko podłubać w
nosie. Rozumiem ,że ﬁlantropia za cudze bardzo dobrze się
prezentuje w newsach. Dziwi
mnie, że pani Agnieszka (pyskata osóbka) dała się wplątać w taką polityczno- marketingową grę. Szkoda, bo
śmierdząca polityka nie powinna dotykać swoimi brudnymi łapami żywności z UE.
Gdy przeczytałem, że wielki
ZGZM zainwestuje w naszej
gminie, spadłem z fotela. Co
jak co, ale na pewno nie będzie to inwestycja dla nas i z
myślą o nas. Zbiorczy PSZOK
Stańczyszyn wybuduje dla
siebie i tyle. Im więcej mu
posegregujemy, tym więcej
zgarnie proﬁtów.
Musicie
Państwo wiedzieć, że gdyby
ustawa śmieciowa nie weszła 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 gazety Romana stanowi monsun
opluwania opozycji. Nie wiem
czy mam się za to obrazić.
Idą święta, więc życzę Romanowi, aby w przyszłoroczne
odpoczął od opozycji ciesząc się swoją zasłużoną rentą. Wierzę święcie ,że przez
cztery lata obecnej kadencji
spłaciłeś już wszystkie swoje długi i odłożyłeś co nieco.
Wierzę również ,że pomogłeś
Robertowi Harenzie zarabić
tyle, aby mógł spłacić swoje

długi. Wierzę, że dzięki naszemu hojnemu społeczeństwu dorobił się i Prezes od
Słonecznej. Tak więc spełniłeś
swoje obietnice wyborcze…
Niedawno usłyszałem, że gdyby nie walka z pseudo dziennikarzami, Roman zrobiłby o
wiele więcej… Ciekawe czego
chcieli ci pseudo dziennikarze
od „uczciwego” burmistrza. Ja
jako pseudo i Bóg wie kto jeszcze współczuję naszemu gospodarzowi. Z drugiej strony
cieszę się ,że mam swój wkład
w dobrą przyszłość tej gminy. Stare powiedzenie mówi:
„gdy złodziejom nie pozwolisz kraść, to tyle nie ukradną ile ukraść by mogli…”.
Cieszy mnie również to ,że
dzięki przede wszystkim Robertowi 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 jakiegoś Wabika, a czym lub kim
on jest - nie wiem – oznacza
to brak kultury ze strony Romana. Rozumiem podkreślać
kolegę od patologii Emiliana,
trącić trochę o starostę, ale
Wabika promować za publiczne pieniądze na terenie Gminy
Chocianów, to lekka przesada.
Wabik w swoim wystąpieniu
napisał o „kilku nieodpowiedzialnych” itp.. bo sam pastuszek owieczek Polkowic
jest nad wyraz uczciwy i odpowiedzialny 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 dziejową misję, a jest nią utylizacja pasożytów utrzymujących
się za publiczne pieniądze.
Ja też mam nadzieję ,że już
niebawem odpowiednie służby zajmą się niszczycielami naszego kraju i w pierwszej kolejności zaczną od
Chocianowa i Polkowic.
Masz rację Roman:
NIE MAM DLA CIEBIE
SZACUNKU.
WESOŁYCH ŚWIĄT I WOLNEGO OD GANGU OLSENA NOWEGO ROKU 2014
ŻYCZY
BAZYL- Sławomir Tomczak
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Z Ł O D Z I E J A
niczącego komisji. Komisje
pracują na posiedzeniach, do
których stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach
Komisji Rewizyjnej (paragraf
66 i 67). W posiedzeniach
Komisji mogą brać udział jej
członkowie oraz zaproszone osoby (radni, nie będący
członkami Komisji Rewizyjnej oraz osoby zaangażowane
na wniosek Komisji w charakterze biegłych lub ekspertów)paragraf 78. Komisja kontroluje działalność burmistrza.

Jednostki podległe UMiG
utrudniają dostęp do informacji publicznej z powodu zatrudniania w nich członków
rodziny Romana Kowalskiego, członków rodziny Radnych Jedności oraz innych
osób, znajomych burmistrza,
którzy pomagali mu zarówno
ﬁnansowo jak i rzeczowo w
kampanii wyborczej i którzy
w zamian otrzymali lukratywne stanowiska i możliwość
wykorzystywania
środków
publicznych dla własnych
korzyści i potrzeb. Fakt zatrudniania pracowników na
polecenie (prośbę) burmistrza Romana Kowalskiego
potwierdza dyrektor Gimnazjum 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 publiczne środki i piastowane
stanowisko do SZKODZENIA MIESZKAŃCOM GMINY. Pomawia ich i pozwala
na to swojemu najbliższemu
współpracownikowi w osobie
Roberta Harenzy. Zaznaczyć
należy iż to właśnie Robert
Harenza (były asystent burmistrza), do 31.12.2012 prokurent PWK nieświadczący tam
pracy a otrzymyjący z tego tytułu wynagrodzenie jest dowodem na działania o znamionach
korupcyjnych. Pan Robert Harenza został powołany na prokurenta PWK w maju 2011r.
uchwałą nr 1/2011. Z tytułu
pełnienia tej funkcji otrzymy-

wał miesięcznie 2,5tys.zł brutto, choć nie świadczył pracy.
Za pośrednictwem innych osb
pan Harenza otrzymywał wysokie 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 kogoś upatrzy, to choćby „po trupach”, ale dopnie swego. Udaje się nawet w dalekie podróże
do Warszawy, aby zaszkodzić
swoim przeciwnikom. Wykorzystuje 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 wybielać oczerniając innych. Aby
nie dopuścić do ujawnienia
prawdy nie dopuszcza nikogo
do głosu. Przerywa obrady
komisji, na której funkcjonuje jako gość a nie gospodarz.
Nie pozwala zadawać niewygodnych dla siebie pytań a
jawność działania władzy
gwarantuje art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
stwierdzając, że obywatel ma
prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów
władzy publicznej oraz osób
pełniących funkcje publiczne.
Art. 11 b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym stanowi,
że jawność działania organów
gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do

uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także
dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania
zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów
gminy i komisji rady gminy.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 i
art. 18 u.d.i.p. jawnością objęto jedynie posiedzenia kolegialnych organów władzy
pochodzących z wyborów
powszechnych. Zasada jawności w sensie przedmiotowym obejmuje wszelką działalność organów gminy, a
nawet wewnętrznych organów
rady (komisji), a nie tylko ich
działalność realizowaną za
pomocą aktów administracyjnych czy - jeszcze węziej - w
formie uchwałodawczej bądź
nawet tylko prawotwórczej .
Pan burmistrz przekracza
swoje uprawnienia. Składa
wnioski na komisji o przerwanie obrad, co jest niezgodne
ze Statutem Gminy i innymi
przepisami samorządowymi.
Zgodnie z paragrafem 29 Statutu Miasta i Gminy Chocianów na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego,
Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu
obrad w innym wyznaczonym
terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. Paragraf
66 Statutu stanowi, że pracami
komisji kieruje przewodniczący lub zastępca przewod-

Przerywanie komisji świadczy o tym, że pan burmistrz
wpływa na decyzje radnych,
co powoduje poddaństwo Radnych w stosunku do urzędu
burmistrza. Utrudnia tym sposobem dostęp do informacji
publicznej w zakresie udziału w zebraniach kolegialnych
radnych gminy Chocianów.
Radni nie sprzeciwiają się takim działaniom pana Romana Kowalskiego, ponieważ
mają z tego tytułu korzyści
osobiste i majątkowe. Radni - Członkowie Klubu JEDNOŚĆ popierającego politykę
pana burmistrza Romana Kowalskiego otrzymują stanowiska dla członków swoich
rodzin, możliwość zasiadania
i pobierania wynagrodzeń w
innych związkach i zgromadzeniach samorządowych. W
zamian za to przegłosowują
uchwały pod dyktando burmistrza. Radni nie kontrolują
jednostek podległych UMiG,
w których na porządku dziennym dochodzi do łamania prawa. Pomimo ujęcia w planach
pracy komisji rewizyjnej na
2012r. kontroli CHOK - nie
została ona przeprowadzona.
Niejasne są sprawy zatrudniania i zwalniania oraz zamiany stanowisk pracowników
CHOK. Raz pan Robert Harenza jest pełnomocnikiem ds.
promocji, a za chwilę specjalistą. Raz pani Sylwia Stachowicz jest dyrektorem CHOK,
a potem specjalistą. CHOK
nie stosuje się do swoich zarządzeń. W grudniowym wydaniu Informatora (2012r.)
opublikowane zostały życzenia Jedności, za które CHOK,
choć jest do tego zobligowany
regulaminem zamieszczania
reklam i ogłoszeń, nie pobrał
pieniędzy. Za swoje reklamy w Informatorze w 2011r.

nie zapłacił ani grosza sam
pan Bereżański, pomimo, że
reklama restauracji Słonecznej ukazała się dwukrotnie.
W PWK Sp. z o.o. jest podobnie. Prezes robi co chce.
Pracownicy Spółki w sądach
kłamią na potęgę byleby tylko przypodobać się prezesowi i dostać coś w zamian. W
Przedszkolu wynagrodzenia
rosną jak grzyby po deszczu. Aż dziw bierze ile zarobić można na dzieciach...A
w MZGKiM cuda, Panie,
cuda. Dyrektor
MZGKiM
pomimo wyroku nie kwapi się do ujawnienia danych
o zatrudnionych pracownikach
i podpisanych umowach. Ujawanienie stanowisk i nazwisk
pracowników nie stanowiło
przeszkody dla pani Elżbiety podczas akcji REFERENDUM w sprawie odwołania
Romana Kowalskiego ze stanowiska burmistrza Miasta i
Gminy Chocianów, kiedy to
wystosowała swoje oświadczenie, pod którym podpisali
się chyba wszyscy pracownicy. Ciekawe ile pani Kowalczuk dostała za tak sprawną
akcję... Małgorzata Staszczak
ze swoim zespołem postąpiła
podobnie. Pytanie: pod przymusem czy za wysoką gratyﬁkację? Pani Małgorzata Staszczak i jej pracownicy są nad
wyraz pomocni burmistrzowi.
Tacy pomocnicy św. Mikołaja.
Wszystkie informacje, które
mogą zaszkodzić przeciwnikom burmistrza dostępne w
Ośrodku idą jak świeże bułeczki, które były właściciel
piekarni z Wilkocina rozprowadza w mgnieniu oka nie tylko w Chocianowie, ale ostatnio nawet w Polkowicach.
Gdyby tyle samo czasu Robert
Harenza czy burmistrz Kowalski poświęcali na pracę na
rzecz gminy, mielibyśmy krainę 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 Chocianów w zakładce Zarządzenia
Burmistrza pojawiło się Zarządzenie Nr 78/13 Burmistrza Miasta 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 zarządzenia Burmistrza nr 78/13 z dnia
21 marca 2013r. i załącznikiem nr
1 do Urzędu Miasta i Gminy Chocianów pan Daniel zwrócił się z
prośbą o wydzierżawienie gruntów 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 sąsiaduje 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 przeznaczone do dzierżawy na cele rolne w
trybie bezprzetargowym na okres
3 lat i że o zawarciu umów zadecydowała kolejność składania
ofert i w związku z powyższym
jego oferta nie została uwzględniona. W tym miejscu nadmienić
należy, że termin zgodny z ustawą ( 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. Brunów oraz na jaki okres; Czy była
to jedna umowa dzierżawy na
działki wym. w pkt 1 czy każda z
osobna; W jaki sposób zadecydo-
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wano o wyłonieniu osoby z którą 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 działek dotyczyła dzierżawy działki
nr 5 w m. Brunów o pow.0,83
ha. Umowa została podpisana z
panią Zoﬁą B., która nie złożyła
żadnego wniosku w okresie od
dnia 21.03.2013 do terminu wyznaczonego 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 Zoﬁą B. została
parafowana zarówno przez radcę
prawnego jak i przez pracowników urzędu w dniu 09.04.2013
- przed upływem terminu wyznaczonego przepisami prawa – czyli
przed 12.04.2013r. Kolejna umowa dzierżawy z dnia 12.04.2013
została zawarta pomiędzy: Gminą Chocianów reprezentowaną
przez Romana Kowalskiego a
Tadeuszem I. Dzierżawa dotyczyła 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 parafowana przez radcę prawnego
w dniu 09.04.2013r. a przez pracowników urzędu 08.04.2013 –
czyli przed dniem 12.04.2013r.
Trzecią umowę dzierżawy z dnia
12.04.2013 zawarto pomiędzy:
Gminą Chocianów reprezentowaną przez Romana Kowalskiego a
Mieczysławem B. Dzierżawa dotyczyła nieruchomości gruntowej
na cele rolne w m. Brunów dz. Nr
5 o pow. 0,60 ha. Umowa została
parafowana przez radcę prawnego 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 burmistrza i wykazu działek do upłynięcia terminu zgodnego z ustawą
tj 21dni do 12.04.2013 w sprawie
tejże dzierżawy. Kolejna 4 umowa dzierżawy z dnia 12.04.2013r.
została zawarta pomiędzy: Gminą Chocianów reprezentowaną
przez Romana Kowalskiego a
Ewą C. i dotyczyła wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
na cele rolne w m. Brunów dz. Nr
5 o pow. 0,64ha. Umowa została
parafowana przez radcę prawne-
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go w dniu 09.04.2013r. a przez
pracowników urzędu 05.04.2013
czyli przed dniem 12.04.2013r. i
przed terminem składania wniosków o dzierżawę - 11.04.2013.
Pani Ewa C. nie złożyła żadnego
wniosku w ustawowym terminie
tj. od dnia 21.03.2013 zamieszczenia zarządzenia burmistrza i
wykazu działek do dnia upłynięcia terminu zgodnego z ustawą tj
21dni do 12.04.2013 w sprawie
tejże dzierżawy. 5 umowa dzierżawy z dnia 12.04.2013r. została
zawarta pomiędzy: Gminą Chocianów reprezentowaną przez
Romana Kowalskiego a Leokadią
W. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej na cele rolne w m. Brunów dz. Nr 5 o pow.
0,30ha. I w tym przypadku zaszła
ta sama procedura. Umowa została parafowana przez radcę prawnego w dniu 09.04.2013r. a przez
pracowników urzędu 09.04.2013
czyli przed dniem 12.04.2013r. i
przed terminem składania wniosków 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: Gminą Chocianów reprezentowaną
przez Romana Kowalskiego a
Zdzisławem Ś. Dotyczyła dzierżawy 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 wniosków o dzierżawę upływającym
11.04.2013. Pan Zdzisaw Ś. nie
złożył wniosku w ustawowym
terminie.
W dniu 06.05.2013 został złożony kolejny wniosek do Urzędu
Miasta i Gminy Chocianów w
sprawie udostępnienia kserokopii uchwał dotyczących zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy 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 Chocianów nie wynika, aby burmistrz
miał prawo do rezygnacji z przeprowadzania przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie
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w/w nieruchomości gruntowych
na cele rolne w m. Brunów, albowiem jak się okazuje zainteresowanych 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 przeprowadził przetargu nieograniczonego, ale zawarł umowy z osobami,
które w wymaganym terminie
ustawowym o gospodarce nierchomościami i uchwałami stanowiącymi podstawę do takiego
zawarcia nie złożyły odpowiednich wniosków w tej sprawie.
Burmistrz w trybie bezprzetargowym mógł zawrzeć umowę
dzierżawy na w/w działki w m.
Brunów tylko z jedną osobą – z
panem Danielem a nie z pozostałymi osobami, które od dnia ogłoszenia 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 JAKICHŚ TAM działek.
Z odpowiedzi Urzędu Miasta i Gminy Chocianów z dnia
4 czerwca 2013r. dotyczącej 6
kserokopii wniosków złożonych 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. wynika, że złożono 6 wniosków (tyle
co późniejszych umów dzierżawy): 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 trybie 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 określonej działce. Drugi wniosek z
dnia 15.03.2013r. dotyczył pani
Leokadii W. (wpływ do urzędu 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 wniosek: Zdzisław Ś. - pismo z dnia
30.01.2013r. wpłynęło do urzędu

W

Y

04.02.2013 o treści: ,,zwracam się
z prośbą o umożliwienie dzierżawy gruntu rolnego niezabudowanego w wielkości minimum
0,90ha. Grunt ten nie musi posiadać wysokich walorów klasy
gruntu. Nosząc się z.......grunt ten
może być mi niezbędny.” Czwarty: 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 terminie chociaż wskazał miejscowość. Piąty: B. Zoﬁa 04.03.2013r.
wpłynął do urzędu w ten sam
dzień o treści: cyt.,,zwracam
się z prośbą o wydzierżawienie
gruntów rolnych na terenie gminy 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 zarządzeniem Burmistrza Nr 78/13 z dnia
21.03.2013 wraz z załącznikiem
nr 1 do zarządzenia stanowiącym 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 Brunów, gm. Chocianów na poprawę 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..........( zakreślone przez urząd miasta).
Tylko pan Daniel P. złożył wniosek w wymaganym prawem terminie 21 dni (począwszy od dnia
wydania zarządzenia nr 78/13 z
dnia 21.03.2013 i wykazu nr 1 do
zarządzenia do upłynięcia ustawowego terminu tj. 11.04.2013r.)
określając chęć dzierżawy, miejscowość, działki i powierzchnię
w ha. Tylko pan Daniel został pominięty, choć jako jedyny spełniał
wymagane prawem przesłanki do
zawarcia tychże umów dzierżawy.
A co na to radni JEDNOŚCI???
GDZIE PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ MOŚCIE PANNY I
MOŚCI PANOWIE???
K.K.Budzeń
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Promocja miasta ze względu na
różnorodność celów powinna być
skierowana do różnorodnych odbiorców: - na zewnątrz miasta, na
kraj i za granicę; - do mieszkańców 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 zwiększeniu budżetu miasta w sposób
bezpośredni i pośredni poprzez:
- przyciąganie inwestorów, ponieważ wzrost liczby ﬁrm wpływa na zwiększenie wpływów
z tytułu podatków; - tworzenie
nowych miejsc pracy, co wpływa na wzrost zamożności mieszkańców; - rozwój turystyki, co
zwiększa przypływ gotówki do
kasy budżetu; - przyciąganie funduszy celowych: rządowych, zagranicznych, itp.
Ponadto jednym z najważniejszych działań miasta i gminy jest
zapoznawanie mieszkańców z
problemami demokracji i rozwoju
samorządu lokalnego, ukazywanie zakresu działalności burmistrza oraz rady miasta, uprawnień
i możliwości współdecydowania
obywateli. Prowadzenie promocji własnego miasta pozwala na
tworzenie lokalnych więzi międzyludzkich. Ograniczanie dostępu do informacji powoduje,
że mieszkańcy żyjąc obok siebie
nie znają własnych problemów
społecznych i gospodarczych,
co sprzyja fałszywym wyobrażeniom o działaniu instytucji i problemach występujących na własnym terytorium. Należy zatem
propagować strategię miasta i jej
roli jako elementu organizującego
oraz koordynującego działalność
instytucji i podmiotów gospodarczych. Ważną rolą propagandową jest ukazywanie służebnej
roli urzędu, opisywanie procedur
obsługi klientów, ułatwień w dotarciu mieszkańców do właściwych komórek organizacyjnych

m i a s t a

tak, aby załatwianie spraw nie
było „drogą przez mękę”, jak to
ma nierzadko miejsce. Promocja
wśród urzędników ma pozwolić
na lepsze zrozumienie mechanizmów działania urzędu. Pozwoli
to usprawnić pracę i lepiej obsługiwać klientów. Prezentacja
strategii rozwoju umożliwi przekonanie się do niej, zwiększy
identyﬁkację zatrudnionych z
miejscem pracy i da im poczucie
uczestniczenia w ważnym procesie kreowania swojego otoczenia.
W świetle powyższego warto
byłoby przyjrzeć się działaniom
podjętym przez pana Roberta Harenzę w ramach jego stanowiska
pracy, tj. specjalisty ds. promocji.
W oparciu o dotychczasową
analizę działań promocyjnych
okazało się, że: - w przypadku
Strategii Rozwoju Gminy Chocianów- brak promocji; - w przypadku Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy – brak promocji; - w przypadku Strategii Rozwoju CHOK
– brak promocji.
Nie można za to zarzucić panu
Robertowi braku promocji niektórych osób, którzy od dłuższego czasu stanowią przedmiot
jego niewybrednej kampanii
antyspołecznej, na którą radni i
burmistrz są głusi. W przypadku pana Tomczaka było inaczej.
Został zwolniony m.in. za sprawą
radnej Grażyny Kindry za to, że
pisał o nieprawidłowościach w
gminie Chocianów. Radni pozwalają na to, aby specjalista ds.
promocji kpił z demokracji na
każdym kroku i nie realizował
swojego zakresu obowiązków.
Pan Robert Harenza nie ma nienormowanego czasu pracy, zatem
jeśli nie ma go w CHOK czy na
sesji Rady Miejskiej, to śmiało
można o tym fakcie powiadomić
Wolna Prasę Chocianowa. Prosimy 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 swoich zdjęć na różnych portalach. Z
informacji, które posiadamy wynika, że pan Robert Harenza nie
zna języków obcych (chyba, że
język migowy, bo o znajomości
języka swahili go nie podejrzewamy), więc nie ma możliwości
realizowania zadań dotyczących
współpracy z zagranicznymi partnerami (nie śmiemy podejrzewać
go o to, że z własnej pensji zatrudnia tłumaczy). Ponadto dziwna sprawa z tym jego zakresem
obowiązków. Wynika z niego, że
sprawuje on nadzór nad stronami
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internetowymi, którymi administruje pani Dyrektor CHOK. Pan
Harenza kontroluje nawet panią
Dyrektor. Kto zatem kontroluje
specjalistę ds. promocji? Pan Robert Harenza sam planuje wydatki na promocję, sam je wydaje i
nawet sam je kontroluje. Tego
jeszcze nie było. Nic dziwnego,
że to właśnie CHOK organizuje
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, bo RÓBTA CO CHCETA,
to hasło przewodnie specjalisty
ds. promocji. Bez pełnomocnictw
pani Dyrektor CHOK pan Robert wypowiadał się w mediach
w sprawie np. budowy domu
socjalnego. Ale co tam? Kto to
będzie sprawdzał…no właśnie
my to sprawdziliśmy. Nie otrzymał żadnego pełnomocnictwa
do reprezentowania CHOK-u.
Wracając do zakresu obowiązków specjalisty…Można byłoby
go skrócić, bo w trakcie czytania odnosi się wrażenie, że jest
się w restauracji (ale nie w Słonecznej): bułka, masło, bułka z
masłem, masło na bułce, bułka
w maśle, bułka maślana, itp. W
drodze eliminacji pozostaje zaledwie kilka czynności, a i tak te
pozostałe pozostawiaja wiele do
życzenia. Tak na marginesie, niedługo w gminie będą sami specjaliści ( w samym CHOk-u jest ich
dwóch). Będziemy mieli specjalistów ds. specjalnych, specjalistów ds. niepotrzebnych, specjalistów ds. kontroli specjalistów,
specjalistów specjalnej troski,
specjalistów ds. promocji specjalistów, itp. Oby tych wszystkich 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 Jedności? Czy nie mamy niczego,
czym moglibyśmy się pochwalić?
redakcja

Z umowy ramowej zawartej
przez Urząd Miasta i Gminy Chocianów, w imieniu której działa
OPS Chocianów a Dolnośląskim
Wojewódzkim Urzędem Pracy
wynika, że OPS zobowiązał się
do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej,
informujących o ﬁnansowaniu
realizacji Projektu systemowego
przez Unię Europejską zgodnie
z wymogami, o których mowa w
odpowiednich rozporządzeniach
i innych przepisach wymienionych a par. 19 Umowy Ramowej.
Ponadto OPS zobowiązał się do
informowania społeczeństwa o
fakcie współﬁnansowania Projektu systemowego z Europejskiego 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 praktyce” wynikało, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie
potwierdził udział w realizacji
projektu systemowego w roku
2012r., który będzie współﬁnansowany 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 podana została informacja o tym, że
celem Projektu będzie zwiększenie wsparcia osób bezrobotnych z
terenu gminy Chocianów korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej poprzez formy aktywizacji społecznej i aktywizacji
zawodowej. Grupę docelową
miało stanowić 10 osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem
społecznym z co najmniej jednego z powodów określonych w
art. 7 ust. O pomocy społecznej,
w wieku aktywności zawodowej
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W artykule nie
pojawiła się informacja o tym, w
jaki sposób będzie dokonywany
nabór. Nie podano miejsca ani
terminu. Choć projekt był realizowany od kwietnia do grudnia
2012r. kierownik OPS nie poinformowała społeczeństwa gminy
o efektach realizacji Projektu. Nie
wiadomo na jakiej zasadzie dokonano naboru uczestników do Projektu. W odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej otrzymano informację, że aby
zapewnić dostęp do uczestnictwa
w projekcie ogłoszenie o rekrutacji ukazało się na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecz-

nej oraz na stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy Chocianów a kandydaci mogli uzyskać
wszelkie informacje w Biurze
Projektu oraz u pracowników socjalnych. Pracownicy socjalni nie
udzielali informacji o Projekcie
bez uprzedniego zapytania ich o
to. Co więcej podopieczni Ośrodka otrzymujący zasiłki okresowe
nie odwiedzają OPS codziennie,
a tylko w momencie składania
nowych wniosków (nawet co
drugi miesiąc). Większość podopiecznych Ośrodka Pomocy nie
ma dostępu do internetu. Nie stać
ich na pokrycie podstawowych
potrzeb, a co dopiero na opłacenie rachunków za internet. Nie
mieli zatem szansy na zapoznanie
się z Projektem. Z wniosku załączonego do Umowy Ramowej
wynika, że w ramach Projektu
będzie sﬁnansowana strona internetowa 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 prowadzenie szkoleń w ramach Projektu. Niejasny jest proces naboru, kto i na jakich zasadach został
przyjęty do Projektu. Wśród ofert
pracy pojawiających się w Urzędach Pracy na naszym terenie i
nie wynika, aby poszukiwano
ﬂorystów. W ramach realizowanego w 2012r. Projektu zaproponowano właśnie takie szkolenia.
Wśród uczestników Projektu
mogły znaleźć się osoby, które
miałyby realne szanse na znalezienie 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 wydatkowane. Dobór uczestników i szkoleń
powinien być opracowany po
dokonaniu dogłębnej analizy potrzeb rynku pracy i możliwości
samych podopiecznych Ośrodka.
Sławomir Tomczak
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W swoim programie wyborczym
Roman Kowalski napisał, że jednym z jego zadań będzie zmiana
standardów pomocy społecznej.
Jeśli miał na myśli sposób postępowania z podopiecznymi opisany poniżej, to zrealizował swój
plan. Pismem z dnia 10.06.2013r.
na ręce Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Chocianowie – Ryszarda Bartosza została złożona skarga przez jednego z podopiecznych Ośrodka Pomocy
Społecznej w Chocianowie na
kierownika tejże Jednostki – panią Małgorzatę Staszczak, która
to w sposób oczywisty i niegodny
pracownika socjalnego wystąpiła przeciw ustawie o pomocy
społecznej i zapisu w ustawie, że
praca socjalna oznacza: „działalność zawodową skierowaną na
pomoc osobom i rodzinom we
wzmacnianiu i odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, oraz na tworzeniu
warunków sprzyjających temu
celowi” oraz naruszenie przez
nią zasad etycznych pracownika socjalnego jakimi są między
innymi: kierowanie się w działalności zawodowej zasadą dobra klienta; przeciwstawianie się
praktykom niehumanitarnym lub
dyskryminującym osobę czy grupę osób; pomoc w rozwiązywaniu trudności życiowych klienta.
W listopadzie 2011r. na wyraźne polecenie burmistrza Miasta i
Gminy Chocianów i niektórych
członków Rady Miasta jednemu
z pracowników CHOK wypowiedziano umowę o pracę w Chocianowskim Ośrodku Kultury. Sprawa 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 kierownik i jej pracowników. Pan
Sławomir nie miał pracy, środków do życia, był osobą samotną.
Pracownicy OPS przy współpracy z pracownikami CHOK (m.in.
Robertem Harenzą) wyrzucili go
z organizowanej przez OPS Wigilii dla ubogich i samotnych osób,
po czym w chwilę później podzielili 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 telefonie od pana burmistrza i po
spotkaniu w jego gabinecie właścicielka 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 pozbawienia go mieszkania. Pan Sła-

womir został na bruku z godziny
na godzinę. Dzięki życzliwości
znajomych nie musiał nocować
na ulicy. Miesiąc czasu trwały poszukiwania nowego mieszkania,
ponieważ był okres zimowy, a
ponadto pracownicy pana burmistrza dzwonili do osób wynajmujących mieszkania, aby mu niczego nie wynajmowali. Co więcej
pan Burmistrz poprzez swoich
bliskich współpracowników straszył ludzi, którzy w tym okresie
pomagali panu Sławomirowi.
Byli i tacy, którzy choć mieli wolne mieszkanie i mogli je użyczyć
panu Sławomirowi, nie zrobili
tego z uwagi na korzyści płynące ze strony burmistrza w postaci
np. obiecanych działek budowlanych. W końcu jednak udało się
znaleźć odpowiednie mieszkanie.
Wiadomym było, że pan Sławomir nigdzie w okolicy nie znajdzie pracy. Wysyłał wiele podań,
zamieszczał swoje ogłoszenia na
portalach internetowych, ale nie
mógł znaleźć zatrudnienia. W lutym 2012r. zgłosił się do PUP a
w maju 2012r. do Ośrodka Pomocy Społecznej. Złożył wniosek
o udzielenie pomocy w formie
zasiłku okresowego oraz celowego. Zaproponowano mu prace
społecznie użyteczne w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie,
co nie spotkało się z aprobatą
pani Dyrektor, która po jednym
dniu pracy (po telefonie od burmistrza) zrezygnowała z usług
pana Sławomira. W maju 2012r.
pan Sławomir otrzymał pomoc z
OPS, po czym zaczęły się schody. Na kolejny wniosek otrzymał
decyzję odmowną. Powiedział,
że pomoc, której udzielają mu
znajomi (opłata za wynajmowane
mieszkanie) traktuje jako pożyczkę i choć nie uzyskał żadnego dochodu nie przyznano mu pomocy,
ponieważ pożyczka potraktowana została jako jego dochód. Nie
miał co jeść i w czym się umyć,
więc kolejny raz poprosił znajomych o pomoc w postaci zakupu
środków czystości i jedzenia. Pomimo tego, że przedstawił pani
Kierownik z Ministerstwa Pracy i
Polityki Socjalnej, z którego wynikało, że pożyczka nie może stanowić dochodu. Pani Kierownik
Małgorzata Staszczak odmówiła
jednak przyznania pomocy. Decyzje odmowne zawierały uwagi
odnośnie kosztów utrzymania
mieszkania typu „ciut tańsze”.
Wydawały się one nad wyraz nieetyczne w sytuacji kiedy nie ma
się gdzie mieszkać, a pracownicy
socjalni nie dysponowali ofertami
wynajmu mieszkań. Prym wśród
pracowników socjalnych wiodła pani Beata Falkiewicz, która
kłamała jak najęta, aby tylko nie
przyznać panu Sławomirowi po-
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mocy. Kolejne miesiące pan Sławomir pozostawał bez środków
do życia. Poza jednorazową pomocą ﬁnansową nadal nie otrzymywał innego wsparcia ze strony
pracowników OPS, pomijając
niestosowną propozycję zamieszkania w domu dla bezdomnych i
ofertę prac społecznie użytecznych. 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 przynoszenia ksero lub wydruków podań
złożonych w sprawie pracy. Z

Społecznej ujawniała informacje
na temat pana Sławomira i osób,
które mu pomagały. Współpracowała z Robertem Harenzą, który
na forum internetowym ujawniał uzyskane od niej informacje. 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 reakcją ze strony pani Staszczak,
która nie widziła żadnych uchybień ze strony ośrodka i nie miała
zastrzeżeń do pracy swoich pracowników. Skargi na pracowni-

odpowiedzi w ramach dostępu
do informacji publicznej pan Sławomir dowiedział się, że żaden
z podopiecznych OPS nie musi
wnioskować o pomoc w wyżej
wymienionych czynnościach, bo
pracownicy socjalni sami wychodzą z taką propozycją. Kiedy
p.Falkiewicz została odsunięta od
prowadzenia spraw pana Sławomira, do akcji przystąpiła z impetem pani Agnieszka Woźniak.
Razem z panią Beatą, która pomimo odsunięcia nadal brała udział
w sprawie pana Sławomira, posuwała się do nad wyraz niegodziwych zachowań. Pomimo tego,
że kierownik OPS Chocianów
nie przyznała pomocy ﬁnansowej żądano od pana Sławomira
coraz to nowych rzeczy. Zastanawiające jest czy wszystkie osoby
korzystające z pomocy OPS są
w ten sam sposób traktowane...
Znajomi użyczali panu Sławomirowi komputer i drukarkę, aby
mógł spełnić wymagania pracowników socjalnych. Nikt nie
zaproponował skorzystania ze
sprzętu dostępnego w OPS. Jedna z pracownic Ośrodka Pomocy

ków OPS dotyczyły również ich
dyskryminującej postawy wobec
pana Sławomira (kłamstwa zamieszczane w sporządzanych
notatkach służbowych), ale i one
nie spotkały się z należytym zainteresowaniem ze strony pani
Staszczak. Każda wizyta w OPS
kosztowała pana Sławomira dużo
stresu. Udając się z wnioskiem
był narażony na kolejne nieprzychylne 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 Harenza) nie wie, bo o tym nie pisze.
Działania pani Staszczak i jej pracowników w sposób rażący naruszają zasady etyczne, są bezprawne i rzutują negatywnie na obraz
pracownika socjalnego który w
swojej pracy winien przyczyniać
się do: zapewnienia podstawowych warunków życia tym, którzy są ich pozbawieni – cel ratowniczy; zaspokajania potrzeb,
które nie mogą być realizowane

samodzielnie w ramach innych
instytucji – cel kompensacyjny;
minimalizowania negatywnego
wpływu tych czynników, które nie mogą być zmniejszone
lub usunięte – cel protekcyjny;
osiągnięcia bardziej satysfakcjonującego poziomu i jakości
życia poprzez wspomaganie w
rozwiązywaniu problemów, w
pokonywaniu trudności – cel promocyjny; wzmacniania zdolności
grup i społeczności lokalnych do
samodzielnego rozwoju i rozwiązywanie własnych problemów;
efektywnego
organizowania
zróżnicowanych form pomocy,
oraz zarządzania nimi, a nie podejmować czynności mających na
celu uniemożliwienie podopiecznym 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 funkcjonowania. Spychała go na margines społeczny. Dążyła za wszelką
cenę do zaniżenia jego samooceny i godnego życia. Bez emocji
i skrupułów zmierzała do drastycznego pogorszenia się jego i
tak złej sytuacji. Pani Staszczak
naruszyła art. 8 USTAWY z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
który stanowi, że organy administracji publicznej obowiązane
są prowadzić postępowanie w
taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów
Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli. Działania pani kierownik OPS wobec
pana Sławomira są nieetyczne,
niemoralne i niezgodne z zasadami współżycia społecznego.
W konsekwencji skargę na działalność Małgorzaty Staszczak
uznano za bezzasadną. Nie zauważono niczego niestosownego w działaniach pani Kierownik OPS i jej pracowników.
Nic dziwnego, skoro radni na
codzień stosują podobne metody. Niektórzy powiadają, że w
Chocianowie otwarte zostały
BRAMY PIEKIEŁ. Na tle powyższego coś musi być na rzeczy, skoro nawet chrześcijańscy
radni uważają, że drogą proponowaną przez Panią Małgorzatę Staszczak należy podążać.
redakcja
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PIZZERIA VERONA
PONIEDZIAŁEK CZWARTEK

PIĄTEKSOBOTA

12-22

14-24

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

76 - 845 00 00

P.U.H TOP BUSINESS SERVICE
Krzysztof Kamil Budzeń
724-742-880
e-mail: puhtbs@op.pl

- gastronomia i catering (pizzeria,imprezy okolicznościowe)
- usługi transportowe (przewóz osób-bus)
- usługi prawne (LEXCON)
- doradctwo finansowe i inwestycyjne
- usługi internetowe
- wydawnictwo

POLKOWICE DOWÓZ GRATIS
(przy zamówieniu powyżej 30 zł)
POWIAT POLKOWICKI
(przy zamówieniu na 120 zł
dowóz max do 20km -gratis)

PROMOCJE SIĘ NIE SUMUJĄ

NOWOŚĆ
PIZZA MIX!!!
I
ZUPA DNIA
*OD STYCZNIA 2014
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„Gang-Bank OLSENA”
trzech takich, co zarządzali

Właścicielem PWK jest Gmina a reprezentantem jest burmistrz. Roman
Kowalski reprezentuje Spółkę PWK
na Zgromadzeniu Wspólników. Franciszek Bereżański jest Prezesem Zarządu PWK a Robert Harenza był
Prokurentem samoistnym. Wiedzą
też Państwo o tym, że Robert H. nie
świadczył pracy a pobierał z tego tytułu wynagrodzenie do 31.12.2012r. Ci
trzej tenorzy w roli ,,specjalistów” zarządzali Spółką PWK w Chocianowie.
W 2011r. wykazano stratę. Jak mniemam z powodu rozrzutnego i nierzetelnego 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 wodociągowych i kanalizacyjnych. ,,Świetny
plan wpływu kasy do PWK wziął w
łeb”. Wojewódzki Sąd Administracyjny
wypowiedział się w tej kwestii dość wyraźnie. Najpierw Plan a później uchwała
i przyjęcie taryf. Uchwała została uchylona 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 pytanie. Niezasadnym było więc uchwalanie
w takiej wysokości taryf. Nie były one
podyktowane racjonalnymi wyliczeniami uzasadniającymi tak dużą podwyżkę
stawek cen i opłat taryf za wodę i ścieki.
Jak się później okazało, kasa poszła na
podwójny wzrost wynagrodzeń pracowniczych w Spółce PWK w 2012r. Marne, oj marne inwestycje rozpoczęto, niektórych nie dokończono a niektórych
nie rozliczono do dziś. Rok 2012r. był
rokiem wrażeń. Obiecano dalszą modernizację ZUW Brunów. Wyszła lipa.
Obiecano inwestycje budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy IIAWP w
Chocianowie. Do dziś nie ma – oczywistym jest bowiem fakt, że dopóki Bereżański jest prezesem to nie wybuduje
konkurencji kanalizacji, bo zmiotłaby
go ona z rynku usług gastronomicznych.
Nie tylko w tej kwestii burmistrz dyskryminuje mieszkańców i przedsiębiorców a faworyzuje Bereżańskiego. To
właśnie burmistrz Roman Kowalski
umorzył podatki za rok 2012 na kwotę
nie bagatela 40 tys. zł Załapała się i Restauracja 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 Kowalskiego, ani prezesa PWK Bereżańskiego, ani nawet prokurenta PWK Harenzy
(który za nie świadczenie pracy w 2011r.
otrzymywał wynagrodzenie 2500zł miesięcznie) dokończenie inwestycji i przyczynienie się do rozwoju gminy. Nie ma
kanalizacji, nie ma konkurencji. W

PWK

Trzmielowie - Brunowie – Szklarach nie
wybudowano nawet 1 cm kanalizacji sanitarnej 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 ﬁrma z Chocianowca.
Fakt ten spowodował zmniejszenie
wpływów Spółki z tytułu powyższych
usług. Nie ma też tak jak kiedyś tak licznych zleceń na budowę sieci i przyłączy
wod-kan. Kolejna utrata wpływów przez
Spółkę. Gmina przekazała już PWK ponad 300tys. zł. na różne zadania wnosząc
tę wartość aportem do Spółki podwyż-

kazana a inwestycje nie rozliczone. Ja to
nazywam nieprawidłowym gospodarowaniem i wydatkowaniem środków publicznych w myśl ustawy o ﬁnansach
publicznych. Nie ma rozliczenia ani zadań ani ﬁnansów pomiędzy gminą a
Spółką. Środki ﬁnansowe powinny być
rozliczone po obydwu stronach, zarówno
po stronie gminy jak i spółki. Wiedzą
wszyscy przecież, że Bereżański pilnuje
własnych interesów a nie spółki. Harenza jako prokurent brał tylko kasę za to, że
nic nie robił a burmistrz rozdawał panom
kaskę za ,,pracę” której ani widu ani słychu. Dodatkowo Bereżański oprócz pensji i umorzeń podatkowych otrzymywał
wyłączność na zlecenia - catering na imprezach gminnych. Kogo obchodzi Spółka czy gmina? Przecież wszyscy ICH

szając tym samym jej kapitał zakładowy.
W sprawozdaniu za rok 2012 czytamy:
przychody netto ze sprzedaży to 2mln
835 tys. 649zł. Koszt działalności operacyjnej ( 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 kapitału zakładowego z 688.788zł, wzrost o
100.000 zł. które gmina przekazała Spółce. Wzrosły zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania 428.808zł. a w zobowiązaniach krótkoterminowych widnieje kwota 419.390zł. 2013r. też jest bardzo ciekawy. Niestety nie ma ani pieniędzy ani
inwestycji. Wszystko prawie przejadane.
Gmina znów przekazuje pieniądze Spółce co daje łącznie 309tys. zł. Kasa prze-

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 przeczytaniu tego tekstu pojawił się uśmiech
na twarzy pracowników PWK. Ja go NIGDY nie widziałem w Spółce. Chyba
musiał być duchem, bo Ja pracowałem w
dziale technicznym wraz z panią Kulczyk i ani razu pan Harenza się u nas nie
pojawił. Na uśmiechu może się zakończyć, bo po tym jak pani Kulczyk kłamała 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 Harenza pracował). O ironio, żal mi wszystkich tych ludzi. Nawet w sądzie potraﬁą
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 nazywam PATOLOGIĄ. Przez cały rok 2012 i
2013 miałem nie lada kłopoty, aby w drodze dostępu do informacji publicznej
otrzymać jakiekolwiek informacje od
Spółki. Odnoszę wrażenie, że powyżsi panowie tworzą swego rodzaju „GANG OLSENA”. Prezes PWK przegrał sprawę w
WSA ( Wojewódzki Sąd Administracyjny), który nakazał mu udostępniać informacje o działalności Spółki, ale on ma w
nosie wyroki Sądów. Czuje się ponad prawem. Zapomniał bidula, że PWK jest w
100% spółką gminną a wszystko co gminne, 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 usługowym w zakresie cateringu, to wówczas
Bereżański stanąłby na wysokości zadania 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 zbieranym grzybom zdjęcia. Czyżby odkrył
nowe hobby i stał się gminnym MYKOLOGIEM? Nie, nie, o to bym go nigdy nie
podejrzewał. Co i kogo więc ukrywa Bereżanski? Zapewne wiele, o czym wcześniej czy później się Państwo dowiecie.
Obiecuję. Mijają trzy lata działalności
„Gangu Olsena”. Spółka przez minione 3
lata osiągnęła 10mln zł wpływów. Z informacji, które otrzymałem od spółki wynika, że od 01.01.2013 do 30.09.2013r.
Spółka uzyskała przychodu: 1. 407. 904zł
brutto, odbiór ścieków: 1. 088.473zł., wywóz nieczystości płynnych 31.870zł., pozostała sprzedaż 104.706zł. A wykonane
inwestycje? Do dnia 23.10.2013r. wykonano następujące inwestycje: budowa sieci wodociągowej w Parchowie. Z tego co
wiem wykonano to w 2012r. Dalej czytam: budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej wraz z przyłączami
do budynku socjalnego przy ulicy Sportowej. No, panie Bereżanski, przecież gmina panu sﬁnansowała tę inwestycję, przekazując spółce pieniądze na ten cel w
wysokości 209tys.zł, z których do dziś się
pan z gminą nie rozliczył. Kolejne zadanie: budowa sieci wodociągowej w Żabicach. Pamiętam, bo zajmowałem się tą
sprawą. O ile pamiętam, była to krótka
100m sieć ﬁnansowana przez inwestora.
Dalej: kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej 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 pamięć nie myli, to inwestycja z 2012r a nie
z 2013r. Z tego co wiem, do dziś nie rozliczył się pan z gminą z otrzymanych pieniędzy na ten (100tys. zł). Dalej Bereżański 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
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„ Gang-Bank OLSENA”
c i ą g d a l s z y
Na moje pytanie, czy spółka
modernizowała ZUW Brunów
otrzymałem odpowiedź: W
2013r. Spółka nie poniosła żadnych kosztów związanych z modernizacją ZUW Brunów. Panie
Bereżanski czy nie deklarował
pan i brał pan sobie za priorytet modernizację ZUW Brunów,
kiedy przekonywał pan radnych
do podwyżki wody i ścieków?
Na koniec otrzymałem od prezesa 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 namiętnie walczy ze mną w sądzie na
wszystkich frontach reprezentując Bereżańskiego, Spółkę PWK,
prokurenta a nawet gminę i burmistrza a także jednostki podległe. Nie pytam nawet ile ta pani
zarabia na świadczonych przez
siebie usługach poprzez reprezentację kliki w walce ze mną.
Już teraz wiem, dlaczego Ja i
księgowa przegraliśmy sprawę o

dyskryminację i nierówne traktowanie. Na tak wydane pieniądze
nie ma siły a nieprawdziwe zeznania Czekajły czy Kulczyk pogrążyłyby każdego, nawet świętego. Swoją drogą ciekawi mnie
co za to, oprócz awansu i podwyżki dostali? W uzasadnieniu
Sądu I i II Instancji Sąd wskazał
: Strona pozwana ( PWK w osobie Franciszka Bereżańskiego )
w okresie zatrudnienia składała
powodowi ( czyli mnie) dwukrotnie propozycję awansu na stanowisko Kierownika Oczyszczalni
Ścieków ( obecnie stanowisko
pana Czekajły ) oraz Kierownika
Działu Technicznego ( czyli stanowisko pani Kulczyk ) Powód
propozycji awansu nie przyjął.
Burmistrz proponował powodowi ( mnie ) objęcie funkcji v-ce
prezesa strony pozwanej oraz
inne stanowiska. Sąd następnie

wskazał: w okresie kampanii
referendalnej przeciwko burmistrzowi Chocianowa doszło do
prywatnego spotkania w lesie
powoda z……..Franciszek Bereżanski śledził powoda i sfotografował osoby uczestniczące w tym
spotkaniu. Fotograﬁa ta następnie
ukazała się w informatorze gminnym – okoliczność bezsporna.
Szanowni Państwo. Trudno jest
wygrać z „Gangiem Olsena”.
Trudno cokolwiek wygrać w sądzie, skoro oni mają władzę, wytaczają największe działa prawne
w osobach prawników, którzy jak
się później okazuje opłacani są z
naszych podatków, bo pracują w
gminie. Pomimo wszystkich działań podjętych przez burmistrza,
Harenzę i Bereżańskiego nie udało się im mnie zniszczyć. Pomimo
zastraszania, gróźb nabrałem odwagi i determinacji do walką ze
złem o dobro gminy i jej mieszkańców. Nabyłem doświadczenie
i wiedzę zarówno prawną jak i samorządową, 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 powiedzieć: Dałem radę, choć pozbawiono mnie pracy i środków do
życia. Zdaję sobie sprawę ile wy-

zwań przede mną w nadchodzącym roku 2014. Jestem gotowy.
Trzeba odsunąć od władzy „Gang
Olsena”. Później czeka nas już
uczciwa, ciężka i merytoryczna praca dla rozwoju i DOBRA
GMINY I JEJ MIESZKANCÓW
niezależnie od tego, co Państwo
zadecydują w myśl powiedzenia
,,gorzej to już tylko było”. W życiu nie się cofać. Trzeba iść do
przodu i budować to, co dobre.
Z poważaniem
Krzysztof Kamil Budzeń

A F E R A Ś M I E C I O WA
Czyli o tym, jak to koleś
przez kolesia załatwia innemu kolesiowi zlecenia na
,,POGOTOWIE ŚMIECIOWE”
Szanowni Państwo!
Poniżej przedstawię pokrótce sytuację, którą powinny zająć się
organy ścigania, ABY SPRAWDZIĆ CZY NIE DOSZŁO DO
NADUŻYĆ. Wszem i wobec
wiadomo, że na terenie gminy
Chocianów powstało tzw. ,,Pogotowie Śmieciowe” Nie byłoby w
tym nic dziwnego, gdyby nie na
pewien mechanizm trybików…
Po długich interpelacjach u samego Stańczyszyna – przewodniczącego ZGZM w Polkowicach
sprawa w końcu wyszła na jaw.
Wniosków w tej sprawie było
kilka, ale przedstawię ostatni, po którym otrzymałem nareszcie sensowną odpowiedź.
Zgodnie z § 5 Zarządzenia Nr
5/2010 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego 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.Procedurę 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 sporządza wyznaczony pracownik. 2.
Wzór wniosku stanowi załącznik
nr 2 do regulaminu. 3. Dla zamówień 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. Formularz zapytania cenowego należy przekazać wykonawcom w
formie pisemnej, mailem, fax’em
lub pocztą. 1. Wzór formularza
stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.2.Po otrzymaniu ofert wykonawców, pracownik odpowiedzialny za udzielenie zamówienia
zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z przeprowadzonego rozeznania cenowego.3.Wzór
protokołu stanowi załącznik nr 4
do regulaminu.4.Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej
jednej ważnej oferty.5.Zamówienia udziela się wykonawcy,
który złożył najkorzystniejszą
ofertę.6.Zamówień, o których
mowa w ust. 1 udziela się na podstawie zaakceptowanego przez
Kierownika jednostki protokołu
rozeznania cenowego zamówienia – załącznik nr 4 do regulami-

nu.7. Z wybranym wykonawcą
zawiera się umowę w formie pisemnej.8.Do faktury/rachunku za
realizację zamówienia należy dołączyć protokół rozeznania cenowego zamówienia oraz umowę.
Zawnioskowałem o dokumenty
dotyczące: - pisemnych rozeznań
cenowych, złożonych ofert wykonawców, która zapewniła konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, tj. co najmniej 3
wykonawców, - formularza zapytania cenowego przekazanego
wykonawcom w formie pisemnej,
mailem, faxem lub pocztą - protokołu z przeprowadzonego rozeznania cenowego przez pracownika oraz w myśl § 5 pkt3 ust.8.
otrzymałem odpowiedź w formie załącznika który przedstawia 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 określonej w regulaminie w odniesieniu
do wykonawców, którzy będą
świadczyć na terenie gmin wchodzących w skład ZGZM usługi
w ramach projektu pilotażowego pn ,,Pogotowie Śmieciowe”,
tj. w szczególności usługi polegające na kontroli punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych oraz punktów gromadzenia zmieszanych odpadów
komunalnych dla nieruchomości wielorodzinnych w zakresie
przepełniania pojemników w
nich zlokalizowanych. A z uwagi
na szczególny charakter usługi,
pilny termin udzielenia zamó-

7.100zł) i Chocianów Gmina
– (Paulina Osolińska 7.100zł).
Panie burmistrzu Romanie Kowalski – kto panu pozwolił z
mocy prawa w imieniu gminy
wskazywać kogokolwiek do zawarcia umowy zlecenia? Nie
przypominam sobie żadnego
ogłoszenia, zapytania ofertowego
do zgłaszania się chętnych. Z powyższego wynika, że burmistrz
sam decyduje o wszystkim co się
w gminie dzieje. Osoliński jest
radnym i nie powinien dorabiać
się prywatnie na majątku gminy…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 ścigania z uwagi na zależności i układ
pomiędzy burmistrzem a rad-

wienia, wymóg dobrej znajomości terenu i konieczność szybkiego reagowania na zgłoszenie
zaproponował zawarcie umów
odrębnie dla terenu każdej gminy
i miasta z wykonawcami wskazanymi przez wójtów/burmistrzów
(Chocianów Roman Kowalski)
poszczególnych gmin. Z Chocianowa: Chocianów – miasto
(Henryk Osoliński na kwotę

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

nym gminy. Takim o to sposobem ,,UKŁAD ZAMKNIĘTY”
POLKOWIC I CHOCIANOWA
działa w najlepsze. Jeden koleś
drugiemu przez trzeciego załatwia zlecenia. Teraz już rozumiem stwierdzenie Kowalskiego
zawarte w brukowcu pod nazwą
,,Dezinformator gminny”, w którym mówi, że jeszcze nigdy tak
dobrej współpracy nie było pomiędzy gminą Chocianów a powiatem i pomiędzy gminą Chocianów a ZGZM. Skoro kolesie
załatwiają między sobą umowy to

Zarabiają na nas i śmieją się nam
w twarz.
Z poważaniem
Krzysztof Kamil Budzeń
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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

Szanowni Państwo!
Poniżej przedstawię kilka faktów
dotyczących naszego budżetu
na podstawie którego zobaczycie ile pieniędzy marnuje się w
naszej gminie. Dochód ustala
się w wysokości 32.350.958zł.
a wydatki 31.142.798zł. Wydatki bieżące: 29.707.606zł., z
tego wydatki jednostek budżetowych: 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
fizycznych: 4.773.015zł., wydatki
na programy finansowe z udziałem środków: 191.642zł., wydatki na obsługę długu: 1.046.000zł,
wydatki majątkowe: 1.435.192zł.
Na zakupy inwestycyjne i na inwestycje: 1.435.192zł. Ustala się
kwotę 1 208.160zł. ,,nadwyżki”
z przeznaczeniem na planowaną
spłatę pożyczki i wykup obligacji.
Rozchody ustala się w wysokości 1.208.160zł. Spłaty otrzymanych pożyczek: 68.160zł, wykup
obligacji w wysokości 1.140.000
zł. Ustala się limit zobowiązań z
tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie do 1.500.
000zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu 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 inwestycyjnych w 2013r. w wysokości
1.435.192zł. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów
i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.000.000zł. Dochody z
głównych działów stanowiących
trzon funkcjonowania gminy to:
Dochody od osób fizycznych i
prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej: 18.234.084zł (podatek dochodowy, podatek od działalności
gospodarczej, podatek rolny i leśny, podatek od nieruchomości i
inne). Udział gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa 10.144.484zł. Subwencja z budżetu państwa ogólna
8.564.952zł., w tym na oświatę
6.667.334zł, część wyrównawcza 1.575.483zł, równoważąca

322.135zł, dotacje z budżetu państwa: 4.267.542zł, dochody majątkowe: 905.000zł, w tym środki i
dotacje otrzymane na inwestycje:
620.000zł, dochody ze sprzedaży
majątku: 280.000zł, dochody z
prawa przekształcenia użytkowania wieczystego: 5.000zł, dochody
z podatków i opłat – 8.089.600zł.
ZADANIA INWESTYCYJNE zaplanowane 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: zakup śmieciarki – 99.200zł
(spłacamy leasing za śmieciarkę, którą przekazaliśmy PGM
Polkowice - nie obsługujemy
gospodarki
odpadami).
5) Budowa placu zabaw dla dzieci w
Chocianowie w parku – 100.000zł.
6) Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego
Ośrodka Kultury w Chocianowcu – 490.000zł. Doposażenie
WOK Chocianowiec
6.000zł.
Trzeba przyznać, iż plan inwestycyjny dotyczący zadań na rok
2014 nie powala na kolana. Czy
to są te PROZYSKOWNE inwestycje, o których BURMISTRZ
TAK WIELE WSPOMINAŁ?
Pragnę zaznaczyć, że burmistrz
ma jeszcze plan sprzedaży mienia komunalnego w 2014r.:
sprzedaż 14 działek pod budownictwo mieszkaniowe o ok.
17300m³ o wartości 1.100.000zł.
Przedszkole Miejskie.
Plan finansowy na rok 2014 złożony 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 planuje się kwotę: 1.872.256zł, w tym
wynagrodzenia i pochodne 1.
575.496zł. Nastąpił wzrost o 684.
000zł przy wzroście liczby dzieci od 2011 do 2013 –o 45 osób.
To tylko jeden z licznych przy-

kładów wzrostu wynagrodzeń.
Wynagrodzenia wzrosły niemalże wszędzie. Burmistrz po wyborach zatrudnił nowych ludzi
i zwiększył wynagrodzenia już
pracujących, co spowodowało
dodatkowe koszty wynagrodzeń i
pochodnych o 3.200.000zł. Jakości w gminie nie przybyło, inwestycji jak ni ma tak ni ma a płace
wzrosły. W wyniku tych działań
wzrosną zobowiązania gminy w
latach następnych. Niesie to za
sobą zapaść finansów gminy. Aby

zrównoważyć rosnący z tego tytułu dług trzeba będzie zaciągać
nowe kredyty, pożyczki albo obligacje i tak w nieskończoność.
Zmarnotrawiono pieniądze, które
mogły spowodować rozwój gminy
poprzez INWESTYCJE. Nastąpiłby rozwój przedsiębiorczości a co
za tym idzie wzrost wpływów do
budżetu gminy w formie nowych
podatków dochodowych – CIT i
PIT, podatków od nieruchomości i gruntów. Powstałyby nowe
miejsca pracy. Takich inwestycji
w gminie nie ma. Nie ma nowych firm. 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 poparłbym go jako kandydata na referenta ds. inwestycji przy budowie
chodników w gminie Chocianów.
Pomylił zarządzanie gminą z pracą w firmie budowlanej. Kowalski
mógłby być majstrem, Bereżański
dowoziłby ciepłe posiłki a Haren-

za popitkę i robota by szła jak ciepła woda w kranie bez podgrzania.
Idąc dalej. Pomoc Społeczna.
Wydatki Urzędu Miasta i Gminy Chocianów – 529.000 zł.,
wydatki OPS w Chocianowie
- 5.617.916 zł. Plan wydatków:
6.146.916 zł, z czego na wspieranie rodziny: 18. 286zł, świadczenia rodzinne: 3.017.000zł,
zasiłki i pomoc społeczna – 617.
000zł, dodatki mieszkaniowe –
500.000zł, zasiłki stałe – 269.000

zł. i inne a koszty funkcjonowania OPS to kwota 1.054.330zł.
Wieloletnia
Prognoza
Finansowa.
Wykaz
przedsięwzięć burmistrza na 2014r.:
1. Przebudowa i termomodernizacja WOK w Chocianowcu – 490.
000zł a łączne nakłady - 565.000zł.
2. Sieć kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami w m. Brunów, Szklary Dolne, Trzmielów – 0,00zł. Ni mniej ni więcej
jak zrobił mieszkańców tych
wsi w 4-o letniego bambusa.
3.
Zakup
śmieciarki
dla
MZGKiM – 99.200zł. Dodam, że śmieciarki nie mamy
a raty leasingowe spłacamy.
Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocianów przygotowanej przez panią skarbnik.
Czytamy: udziały we wpływach
z podatku od osób fizycznych
wzrosły. I tak 2011r- wykonanie:
7.985.959zł - wzrost o 780.772
zł, plan w 2012 – 8.559.433zł –

wykonanie – 8.916.092zł, czyli 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 ulubionego rachmistrza finansowego. Ta
pani pobiła nawet Rostowskiego
i jest tak doskonała, że aż wielka, 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 radnym, którzy i tak nie są w stanie
przyjąć i zrozumieć czegokolwiek.
Wiedza i działanie pani skarbnik
przerasta wszystkich radnych
razem wziętych. Dzieli ich przepaść nie tylko intelektualna, ale
przede wszystkim wiedza finansowa. Czasem odnoszę wrażenie, 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 finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w którym
planowane wydatki bieżące są
wyższe niż planowane dochody
bieżące ewentualnie powiększone
o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z
powyższym w roku 2014 wydatki
bieżące (bez odsetek i prowizji od
kredytów) zaplanowano na poziomie niższym niż w 2013r. Powyższa sytuacja spowodowana jest
również koniecznością zachowania relacji wynikającej z art. 243
ustawy o finansach publicznych”.
Całość wydatków ponoszonych
z budżetu na wynagrodzenia i
pochodne w 2014r. to (NIEBAGATELNA KWOTA) - 15.190.
920 zł. Zobowiązania gminy z
tytułu zaciągniętych kredytów i
pożyczek, wyemitowanych obligacji, zobowiązań z tytułu leasingu oraz zobowiązań wymagalnych na dzień 30.09.2013r. i
przewidywany na 31.12.2013r.
przedstawiają się następująco:
- kredyty i pożyczki długoterminowe ogółem 1.459.700zł.
- kredyty krótkoterminowe ogółem 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

13
BUDŻET
nia
go

wymagalne
zakładu
MZGKiM:

Ogółem

zobowiązabudżetowe424.094,74zł.

zobowiązania

gminy:

17.292.311,62 zł

Jak Państwo sami widzicie Roman
,,Wielki” przekalkulował budżety
tych lat i swoje PROZYSKOWNE INWESTYCJE – (cokolwiek
one znaczą). Doprowadził gminę
do zapaści finansowej. Wyprzedał 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 GMINĘ MUROWANĄ A ZOSTAWI W 2014 ZRUJNOWANĄ”.
Podsumowując: 4 lata x średnio
32 miliony = 128 milionów złotych, z czego ponad połowa poszła 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 OLIGARCHICZNYCH rządów. Jeśli wykaże inwestycje 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”. Romanowi 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 Zarządzenia Nr 253.2013 z dnia 14 listopada 2013r. Burmistrza MiG
Chocianów w sprawie projektu
Budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2014r. oraz projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chocianów.

KTO KŁAMIE W SPRAWIE 1%?
Frustracja,
desperacja
lub
prawdopodobnie
Zaplanowana
Polityczna
Manipulacja
Społeczeństwa
zamiast
uczciwe podejście do sprawy.
Poniżej przedstawię prawdę o
tym jak z 2% składki budżetu
gmin członkowskich należących
do ZGZM w Polkowicach będziemy płacić od 2014r. 1%. Niektórzy frustraci czy desperaci próbują manipulować społeczeństwem
przypisując sobie coś czego nigdy
by nie zrobili, gdyby nie naciski i
presja. Po 2 latach walki w końcu udało się wystosować APEL w
formie Uchwały Rady Miejskiej
w Chocianowie do ZGZM Polkowice o zmianę Statutu i zmniejszenie 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 nieobiektywnej „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 członkowskie gmin wynosiły 2% a
nie 1% ich własnego dochodu
(…). (…) Emilian Stańczyszyn
odpowiada: zmniejszenie składki o połowę jest też spełnieniem
obietnicy, którą kilkanaście miesięcy temu złożyłem radnym
gmin Polkowice i Chocianowa”.
Otóż to panie Stańczyszyn. Tę
obietnicę zmian o czym wielokrotnie pisałem E. Stańczyszyn
złożył w kwietniu 2012r. podczas
przyjmowania Statutu ZGZM Polkowice przez gminę Chocianów
z racji jej przystąpienia do Związku. Na sesji w czerwcu 2012r.
Emilian Stańczyszyn obiecał, że
składka zmniejszy się z 2% na
1% od 1 stycznia 2013r. Obietnice okazały się płonne. Przez cały
2013r. nasza gmina wpłacała do
Związku składki w wysokości 2%.
W drugim nieobiektywnym czasopiśmie tj. w Informatorze Gminy 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 przeczytać listopadowy numer Jedności:
Przewodniczący ZGZM potwierdza że dzięki moim staraniom w

przyszłym roku gminy zamiast
2% zapłacą 1% składki członkowskiej, 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.Stańczyszyna zawartym w „Jedności” nie ma ani jednego słowa o
tym, że Przewodniczący ZGZM
potwierdza, że to dzięki Romanowi Kowalskiemu w przyszłym 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 spełnieniem obietnicy, którą kilkanaście miesięcy temu złożyłem
(Emilian Stańczyszyn) radnym
gmin Polkowice i Chocianowa”.
A teraz geneza u źródła dlaczego doszło do tych zmian.
W dniu 28 listopada 2012r. w
Apelu skierowanym do Radnych
Rady Miejskiej w Chocianowie
zamieszczonym przez Krzysztofa 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 apeluję do Radnych o czasowe
odstąpienie od podjęcia tejże
uchwały ze względu na ważny
interes gminy i dobro mieszkańców. Podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia zmian Statutu ZGZM
projekt nr XXVI.178.2012 w takiej formie skutkować będzie:
brakiem podstaw do obniżenia składki z 2% do 1% wpłacanej przez gminę do ZGZM.
30 kwietnia 2012r. została podjęta
Uchwała Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie przystąpienia
Gminy Chocianów do ZGZM w
Polkowicach ze składką roczną
2% przychodów budżetu. Na tejże sesji mieliśmy przyjemność
gościć pana przewodniczącego
ZGZM Emiliana Stańczyszyna,
który w sposób wyraźny powiedział (obiecał), że składka gminy
od 1 stycznia 2013r. będzie wy-

nosić 1% (a nie jak do tej pory
2%). Niestety zapisu zmniejszającego 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. Stańczyszyn oznajmił, że ZGZM prawie
w 100% zajmie się gospodarką
odpadami, co spowoduje zawieszenie pozostałych celów statutowych ZGZM. W mojej ocenie
zatem niecelowe, nieracjonalne
oraz niegospodarne jest dalsze
opłacanie składki do ZGZM w
wysokości 2% za samą przynależność, skoro za te zadania i
tak zapłaci każdy mieszkaniec
gminy, instytucja czy przedsiębiorstwo prywatne lub gminne.
Absurdem jest dawać komuś
za darmo gminne pieniądze.
Szanowni Państwo. Kłamliwa
Polityczna Manipulacja Spoleczeństwa nadal trwa a Roman
Kowalski nie po raz pierwszy
okazał się GOŁOSŁOWNY.
Sesja Rady Miejskiej w Chocianowie
XXXIX
zwołana
na dzień 30.10.2013r. przewidywała projekt uchwały nr
XXXIX.255.2013r w sprawie
apelu do Zarządu ZGZM w Polkowicach o przygotowanie
uchwały w sprawie zmian w Statucie ZGZM dotyczący obniżenia
z 2% na 1% składki członkowskiej do ZGZM w Polkowicach.
Moje 2 letnie starania, apele do
radnych, skargi do Wojewody i do
WSA ( Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ) teksty pisane na
stronie i w gazecie przyniosły zamierzony efekt. Gdyby nie Radny
Norbert Piotrowski, który ODWAŻYŁ SIĘ GŁOŚNO ŻĄDAĆ
TYCH ZMIAN dot. 1% ( ALBOWIEM 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 NASTĘPNIE ZMIAN STATUTOWYCH
ZGZM w Polkowicach dokonał
tej zmiany pod PRESJĄ OPINII PUBLICZNEJ niektórych
mieszkańców gminy Chocianów
i Jerzmanowej. Gdyby nie to, że
wydawana jest Wolna Prasa Polkowic Emilian Stańczyszyn nie
zdecydowałby się na te zmiany.
Ukazywanie prawdy o patologii
rządzenia zarówno Chocianowa,
jak i Polkowic powoduje, że oligarchowie panikują i próbując
przypodobać się społeczeństwu
dokonują zmian, których w innych okolicznościach nigdy by
wprowadzili. Próbuje się przy
okazji wmawiać mieszkańcom
gest dobrej woli. HIPOKRYZJA PRZYJĘŁA NAJWYŻSZĄ
SKALĘ GŁUPOTY. Według
mnie jest to tylko POLITYCZNIE ZAPLANOWANA MANIPULACJA SPOŁECZEŃSTWA.
Dlaczego dopiero od 2014r. będziemy płacić obniżoną składkę? Czy to nie rok wyborczy?
Pan Stańczyszyn zaprzyjaźnił się z panem Kowalskim w
obliczu wspólnego wroga, jakim okazała się dla nich Wolna Prasa. NIC TAK NIE ŁĄCZY JAK WSPÓLNY WRÓG.
ciąg dalszy na str. 14
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Kowalski pisze, że nigdy nie było tak dobrej współpracy z
gminą Polkowice, powiatem i ZGZM. Szanowni Państwo.
Jeśli Wolna Prasa Chocianowa i Polkowic ujawnia PATOLOGIĘ RZĄDÓW JEDNOSCI POWIATOWEJ zwanej
PO lub PDMP to nic dziwnego, że pomimo tego, iż panowie
za sobą nie przepadają jednoczą się, by zwalczyć przeciwnika. A tak naprawdę wystarczyłoby być uczciwym i działać dla dobra mieszkańców. TAK MAŁO, A JAKŻE TAK
WIELE DLA NIEKTÓRYCH. Panie Stańczyszyn! Żadnej
łaski pan nie zrobił zmniejszając składkę gmin członkowskich 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 Statutem, który działa na szkodę ich własnych gmin i mieszkańców, 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 traﬁają do ZGZM
a nie do gmin. ZARABIACIE NA MIESZKAŃCACH a
nie powinniście tego robić, albowiem ZGZM Polkowice zgodnie ze Statutem jest organizacją NON PROFIT.
Pieniądze traﬁają 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 można nadal zarządzać gminami, gminą Polkowice, powiatem
i całym ZGZM? Bywając w Niemczech uświadomiłem
sobie jak wiele można zarobić na śmieciach. Wyrzucając 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 śmieciami. Wie, że to bardzo dochodowy interes i że On SAM
na tym skorzysta. Niestety mieszkańcy nie, bo według zamierzeń 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 przeciwnie ubyło wiele, bo zaczęliśmy je segregować po to,
by Oni zarabiać. Zakończę puentą: kłam PINOKIO kłam.
Z poważaniem
Krzysztof Kamil Budzeń

WESOŁYCH ŚWIĄT
DAWIDOWI I KAMILOWI ŻYCZY TATA

LIST DO MIKOŁAJA
DROGI MIKOŁAJU!
Na wstępie bardzo serdecznie chciałbym Cię pozdrowić, bo gdy tego nie uczynię to na pewno brzydki Robert wyzwie mnie od chama. Roberta jak wiesz już z
poprzednich moich listów, unikam jak ognia . Niedługo zbliża się Wigilia Bożego Narodzenia, więc pomyślałem, 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 widziałem. Niestety nie wszystko mi się podoba.
Chciałbym, abyś zaopiekował się zabłąkanym Norbertem, który wciąż nie odnalazł swojego miejsca na
ziemi. Społeczeństwo wiele razy wskazywało mu drogę do podjęcia odważnej służby na rzecz Chocianowa, 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 Chocianowa, 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 przykładów jego złych uczynków lista długa.

W mieście, w którym mieszkam jest miło i przytulnie.
Nie to, co w pobliskich Polkowicach, które są sztucznym 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 łakomi 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 czego 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 prezent.
P.S. Nie zapomnij o tym, aby zdzielić lachą Roberta, o
których pisałem wcześniej :)
BAZYL
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W SLD członek ( w sumie kawał ch…a) partii, w trakcie
wesela partyjnego ( w sumie grilla),bije swoją żonę (również działaczka SLD). Za sam fakt tego, że mężczyzna
podniósł rękę na kobietę powinni mu na miejscu wpieprzyć, ale woleli nie psuć sobie sondaży, więc utrzymywali
sprawę w tajemnicy, ale ktoś popuścił. Może komunistom
zostały zapędy z ZOMO? Partia bije, partia radzi, partia
nigdy cię nie zdradzi. Ble!!!!!! Dziadek Leszek Miller jest
dumny z partii. Każdy jaskiniowiec, dinozaur polityki
załatwia sprawy maczugą. Komuniści powinni już wymrzeć, ale złego diabli nie biorą. Pan Leszek powiedział
ostatnio, że on już powinien odpoczywać, ale skoro naród go potrzebuje to weźmie na siebie ten ciężar i zostanie premierem. Po….bało kolesia. Leszek komuchu, jak ty
premierem zostaniesz to mi skrzydła wyrosną na plecach.
Przyjdą wybory – trzeba pogonić tałatajstwo. Jedziemy
dalej, w komisji boskiego Antoniego wykryto …. SB-ka!
W PiS-ie prawie jak na grillu u czerwonych tyle, że Antoni nie da się zbić… z tropu i z pewnością węszy spisek.
Palikoty powołują komisję w sprawie „ działań grupy
Antoniego”, ale nie mający nic do ukrycia PiS przejmuje
„siłą” całą komisję. Przychodzą całym klubem i przejmują
komisję, a powtórzę ponoć nie mają nic do ukrycia. Ciekawe jest również to, iż Palikoty otworzyły stronę internetową www.korupcjapolityczna.pl gdzie można zgłaszać
przypadki korupcji politycznej oraz wywiesiły w Warszawie billboard z nazwiskami polityków i ich rodzin, którzy
w poszczególnych latach byli zatrudniani w KGHM na
najwyższych stanowiskach (znowu Polkowice górą)….. i
interweniowała Policja! Straszono mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej i siłą zdjęto billboard. Nie przypominają nam się obrazy ze stanu wojennego???? Wracamy do
czasów kiedy Policja była siłą polityczną, a nie wizerunkiem prawa? Oby nie, bo to znak, że ludzie tracą dusze.
Podsumowując w skali 1/7:
PO - 0 pkt. Afery, krętactwa, nieróbstwo. Afera goni
aferę, OFE, AmberGold, Tanie linie lotnicze, afera hazardowa, taśmy, przetargi na cyfryzację, żony
ministrów kradnące futra, budowy stadionów (bez
dachów) i autostrad ( bez połączeń i pasów awaryjnych), fotoradary, podniesienie VAT-u, niedziałające
po otwarciu lotniska…. Boże kto nami rządzi? Mafia?

PiS - 1 pkt. Afery, krętactwa, pajacowanie… do
dzisiaj pamiętam jak Prezes Jarosław złamał sobie
nogę pod kancelarią i kazał
sobie zrobić podgrzewany chodnik za kilkanaście
milionów złotych. Według
danych statystycznych, 2
letnie rządy PiS-u i ich model „ tanie państwo”, kosztowało podatników więcej
niż 8 lat rządów SLD, a komuchy kradły jak popadło.
1 pkt daję za Antoniego,
bo dzięki niemu na pewno nie żyje mi się w tym
kraju lepiej i bezpieczniej,
ale zawsze trochę weselej.
SLD - 0 pkt. Afery, bicie
kobiet, Leszek – premier
RP… bez komentarza.
Twój Ruch/ Ruch Palikota - 4 pkt. Nie dam więcej,
bo to nie czas ani miejsce
na zdejmowanie krzyża,
trzeba się zająć gospodarką. Daję punkty bo jako
jedyni starają się zajmować nagłaśnianiem korupcji, społeczeństwem i
myśleć o kraju. Większość
partii po prostu czeka na
wybory, a społeczeństwo
ma w dupie. Chyba warto
dać szansę. Zawsze lepszy ruch niż bezczynność.
NP - Korwina Mikke- 2
pkt. Ostatnio zamilkli, ale
za felietony Janusza Korwin- Mikke w Angorze
muszę dać punkty. Brawo
Janusz.
Chyba tylko liderzy partii
z imieniem Janusz mają
odwagę mówić o korupcji.
Piotr Budzeń

Zobaczcie, ile wynoszą
pensje urzędników najwyższego samorządowego szczebla, ale także ich
podwładnych.
Drodzy
czytelnicy Wolnej Prasy,
bądźmy dumni z Polkowic. W pierwszej 15 mamy
6 reprezentantów. Diabelska liczba. Sześcioro samorządowców 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 faworytka, nie za darmo dostaje
się darowizny od gminy.
Na miejscu 7 Wiesiek Wabik. Biedniejszy od Stasi o
prawie 3 tys. złotych miesięcznie. Zaraz zanim o 34
zł biedniejszy nasz Emilio Stańczyszyn. Ale nie
płaczmy, to i tak o 2 tysiące
złotych więcej niż zarabia Prezydent Wrocławia i
Lubina. Więcej niż Prezydent Wrocławia i Lubina
oraz marszałek województwa, zarabiają nie tylko
Wiesiek, Emil i Stasia,
ale również nasze urzędniczki: Krysia Kozłowska,
Krysia Marków i nasza
ulubiona Renatka Dębek.
Dziewczyny,
zagadka.
Czyje oświadczenia majątkowe mogą się ukazać
w następnym numerze
Wolnej Prasy Polkowic?
19.675 zł - Lech Dłubała,
sekretarz Lubina
18.500 zł - Marcin Urban,
skarbnik Wrocławia
17.959 zł - Stanisława Bocian, zastępca burmistrza
Polkowic
17.187zł - Wojciech Adamski, wiceprezydent Wrocławia
16 776 zł - Adam Myrda, starosta powiatu lubińskiego
15 643 zł - Irena Rogowska,
wójt gminy wiejskiej Lubin

15 138 zł - Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic
15.104 zł - Emilian Stańczyszyn, przewodniczący
Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego w Polkowicach
14.863 zł - Alicja Michułka, skarbnik Lubina
13.500 zł - Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej Góry
13.498 zł - Krystyna Kozłowska, skarbnik gminy
Polkowice
13.363 zł - Krystyna Marków, sekretarz gminy Polkowice
13.362 zł - Robert Raczyński, prezydent Lubina
13.294 zł - Renata Dembek, zastępca burmistrza
Polkowic
13.284 zł - Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia
Polkowice. Za to wice się
płaci. Nic dodać nic ująć.
Gdzie tam prezydentowi Wrocławia do takiego
przewodniczącego Związku Gmin Zagłębia „Śmieciowego” Emiliana. Co
wolno wojewodzie to nie
tobie…! Co do Stasi Bocian, to chylę czoła. Brawo.
Prawdziwa Polska Złota
Jesień. U Stasi to jeszcze
dochodzi
zajebiaszcza
emerytura do tego. Zastanawiam się gdzie pracowała Pani Stasia w PRL-u, że
ma taką emeryturę. O to
jest pytanie????? Podsumowując całościowo pozwolę
sobie stwierdzić, że lepiej
niż prezydentowi Wrocławia płacą chyba nawet sekretarkom w Polkowicach.
Piotr Budzeń
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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
( w sosie beszamelowym z serem)

18zł.

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.
( sałata, pomidor, ananas, kurczak
sos jogurtowy )
98. SAŁATKA ,,SALOME”
12zł.
( sałata, pomidor, jajko, oliwki,
sos jogurtowy )
NAPOJE ALKOHOLOWE
60. Wino czerwone wytrawne
0,25 l
61. Wino białe wytrawne
0,25 l
62. Piwo Żywiec
0,30 l
63. Piwo Żywiec
0,50 l
64. Piwo Tyskie
0,30 l
65. Piwo Lech
0,50 l
66. Piwo DESPERADOS
0,40 l
67. Piwo Redds
0,50 l
68. Piwo Radler
0,50 l
69. Piwo Okocim
0,50 l
NAPOJE BEZALKOHOLOWE
80. PEPSI
0,50 l
81. PEPSI
0,30 l
82. PEPSI
0,20 l
83. MIRINDA
0,30 l
84. MIRINDA
0,50 l
85. 7 UP
0,30 l
86. 7 UP
0,50 l
87. Woda mineralna gaz.
0,30 l
88. Woda mineralna gaz.
0,50l
89.Woda mineralna niegaz.
0,30 l
90. Woda mineralna niegaz.
0,50 l
91. Sok bananowy
0,30 l
92. Sok bananowy
0,50 l
93. Sok pomidorowy
0,30 l
94. Sok pomidorowy
0,50 l
95. Sok grejpfrutowy
0,30 l
96. Sok grejpfrutowy
0,50 l
97. Sok z czarnej porzeczki
0,30 l
98. Sok z czarnej porzeczki
0,50 l
99. Sok pomarańczowy
0,30 l
500. Sok pomarańczowy
0,50 l
501. Sok brzoskwiniowy
0,30 l
502. Sok brzoskwiniowy
0,50 l
503. Sok jabłkowy
0,30 l
504. Sok jabłkowy
0,50 l
505. Sok
0,50 l
506. KAWA
6,00zł.
507. Herbata Lipton
5,00zł.
508. NESTEA
0,5l
DODATKI
530. BUŁECZKI ( pieczywo )
531.MASŁO CZOSNKOWE
532. SER
533. WĘDLINA
534. KREWETKI
535. OWOCE MORZA
536. POZOSTAŁE DODATKI
537. SOS CZOSNKOWY
538. SOS POMIDOROWY
539. KETCHUP
540. SOK MALINOWY

15zł.
15zł.

8 zł.
8 zł.
4 zł.
5 zł.
4 zł.
5 zł.
7 zł.
5zł.
5zł.
5zł.
5,5zł.
3,5zł.
3,0zł.
3,5zł.
5,5zł.
3,5zł.
5,5zł.
2,5zł.
3,5zł.
2,5zł.
3,5zł.
3,5zł.
5,5zł.
3,5zl.
5,5zł.
3,5zł.
5,5zł.
3,5zł.
5,5zł.
3,5zl.
5,5zł.
3,5zł.
5,5zł.
3,5zł.
5,5zł.
5,5zł.
5,5zł.
4,50zł.
3,00zł
3,00zł.
3,00zł.
8,00zł.
8,00zł.
2,00zł.
3,00zł.
2,00zł.
0,50zł.
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.

