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Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer Wolnej Prasy Chocianowa. Wciąż
brakuje na lokalnym rynku prasy, w której pojawiają się nieocenzurowane teksty. Postanowiliśmy wypełnić tę lukę.
Gorąco zapraszamy do lektury. Zachęcamy do przedstawiania własnych pomysłów na tematy artykułów. Serdeczne
podziękowania kierujemy do wszystkich
osób, które poprzez wsparcie finansowe
oraz życzliwość przyczynili się do wydania pierwszego numeru Wolnej Prasy
Chocianowa.
Nasza gazeta jest kwartalnikiem, ale tak
naprawdę tylko od Państwa zależy jej
częstotliwość wydawania. Zapraszamy
wszystkich chętnych do współpracy,
liczymy przede wszystkim na młodych ludzi, którzy chcą spróbować
swoich sił na polu dziennikarskim.
Wszystkim
czytelnikom
życzymy
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i
Szczęśliwego Nowego Roku 2012.
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365 dni - „Tak mi dopomóż Bóg” ROMAN KOWALSKI
Za chwilę minie rok rządów burmistrza Romana Kowalskiego w mieście i gminie Chocianów. Dlatego nie mogłem nie pokusić się o krótkie podsumowanie tych rządów.
Jak wiemy po 12 latach wraca na fotel burmistrza – 1994/1998- Roman Kowalski. Ten
sukces przypisał sobie później w dużej mierze propagandowy koordynator sztabu wyborczego Romana Kowalskiego – Robert Harenza. Przypisanie jednak tego wyborczego sukcesu do jednego tylko nazwiska już na samym początku pokazuje nam kierunek
wyboru hipokryzji i kolejnej taniej propagandy nacechowanej brakiem troski o Chocianów i jego mieszkańców. Miasto nasze powinno jednak wiedzieć, że gdyby nie trzech
Panów, którzy startowali w ostatnich wyborach samorządowych na fotel burmistrza a
którzy w drugiej turze przekazali swoje elektoraty i poparli pana Romana Kowalskiego,
nigdy może już nie usłyszelibyśmy nazwiska Harenza. Może i szkoda, że tak się nie
stało, bo wtedy te święta dla wielu byłyby spokojniejsze. 400 głosów, które przeważyły
mogą świadczyć tylko o tym, jak wielką frakcją była i chyba nadal jest ekipa Franciszka
Skibickiego. Krzysztof Budzeń jeden z nielicznych orędowników zmiany władzy jest
chyba najbardziej odpowiedzialny za… rządy „grupy trzymającej władzę”. Kto więc
odniósł największy sukces na koniec roku 2010 zaraz, gdy 5 grudnia ogłoszono wyniki?Tak, jest to Krzysztof Budzeń, który dzięki takiemu tokowi spraw „zemścił” się na
byłym swoim pracodawcy Franciszku Skibickim a jednocześnie dostał za poparcie dość
lukratywne stanowisko w PWK.
Przejdźmy jednak do podsumowania rządów burmistrza Romana Kowalskiego. Będę
po części opierał się na indywidualnej wypowiedzi Pana Romana, która dostępna jest
w ostatnim numerze Informatora Miasta i Gminy Chocianów. Swoje rządy zaczął Pan
Burmistrz od bulwersującej (już teraz) decyzji, tj. od likwidacji działu promocji a tym
samym zwolnienia z tego stanowiska pani Edyty Rząsy. Jeszcze dziś słyszę te głośne
słowa pana Romana, jak bardzo zbędny był ten dział. Jak wiele na nim zaoszczędził?
To okazało się już po paru miesiącach, ponieważ była to tylko kolejna sztuczka bodajże
wszechobecnego i wszechwładnego przynajmniej w początkowym okresie w UMiG
pana asystenta burmistrza Roberta H. A na czym polegała ta sztuczka? Był to prosty
zabieg „mydlenia oczu” mieszkańcom naszego miasta. Jak wiemy już w połowie roku
„zmartwychwstaje” dział promocji i trafia w objęcia Choku. Nie kto inny, jak tylko
były już asystent burmistrza dostaje ten dział pod swoją kuratelę. Gdzie są, więc te
oszczędności? Niemniej w kuluarach miasta mówi się, że Roman Kowalski miał już
dość donosów na zachowanie swojego asystenta, który skutecznie zrażał do siebie
niemal wszystkich petentów Urzędu Miasta. To prawda, pan Robert do najsympatyczniejszych osób w jednostkach samorządowych nie należy, ale nie sądzę, aby to było
powodem ukarania go, bo w tym akurat przypadku kara równa się nagroda. Z początkowych zapowiedzi pana Burmistrza o oszczędzaniu pozostało już tylko puste słowo.
To niebezpieczne posunięcie pana Burmistrza spowodowało w konsekwencji szereg
wypadków, które pokrótce postaram się opisać w dalszej części tego podsumowania.
Przejdźmy już do obiecanego fenomenu sukcesu zamieszczonego w wydawanym za
nasze pieniądze Informatorze.
Tak, więc odnieśmy się do punktu odniesienia, którego używa nasz Burmistrz, czyli
do tego, co już ten Pan zrobił i jak mawia: „ i jeszcze zrobię do końca tej kadencji”.
Osobiście mam inny rodzaj postrzegania świata, dlatego nieustannie będę do niego nawiązywał w „międzyczasie”.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Minął już rok, od kiedy z wolą ludu objął urząd Burmistrza Miasta i Gminy, Pan
Roman Kowalski. Przy czym jak sam mówi nie nadużył zaufania, którym go obdarowano i tu już się myli, ale jak dodaje dalej to jest li tylko wina pracy na rzecz
samorządu, pracy, od której można osiwieć. Ma jednak nasz burmistrz wiedzę,
doświadczenie a przede wszystkim cierpliwość, dlatego warto poczekać jeszcze parę lat, aby dziesięciopunktowy program wyborczy został zrealizowany.
Gdy podczas zaprzysiężenia prawie wykrzyczał w zebrany tłum w Choku: „Mam przede
wszystkim realizować zadania dla dobra mieszkańców, w tym szczególnie chronić tych,
potrzebujących ochrony, widzieć to, o czym marzą marzyciele, pomagać ludziom, którzy
wymagają pomocy, budować dla tych, którym się nie chce, bądź tylko nie potrafią budować,
a nawet…zapewnić rozrywkę tym ludziom, którzy w danej chwili potrzebują zabawy”.
To expose pana Romana pokazuje jego wrażliwość społeczną a jednocześnie pozwala nam uwierzyć mu na słowo, że „może nie będzie lepiej, ale na pewno zabawniej”.
Pan Burmistrz przyjął w tym roku 986 mieszkańców na audiencji i to jest swego rodzaju sukces. Nie pytamy ile tych spotkań można będzie przełożyć na
sukces petentów, bo to akurat pokażą nam następne wybory samorządowe.
Działania na płaszczyźnie OPS-u również uważa za sukces, jeżeli jest to tylko zmiana
kierownictwa i prawie cykliczne wydawanie używanej odzieży, to wydaje się to już tylko
„głosem wołającym na pustyni”. Nie uniknął jednak pan Roman krytyki byłej kierownik
OPS-u, ale ten zabieg to norma naszej obecnej władzy. Nawet tu wspominając o pół milionowej dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dopuszcza się jasnowidztwa i przewiduje lepszą przyszłość. Moim zdaniem, jeżeli w takim tempie będzie
realizował swoje projekty, to pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych zacznie
obsługiwać petentów dopiero w kolejnej kadencji. My wiemy, że priorytetem tak naprawdę nie są sami mieszkańcy naszego miasta tylko bliscy znajomi naszego burmistrza.
Takim przykładem jest J.M zatrudniona w trybie pilnym (obsługuje inspektorat) w Urzędzie Miasta po nieudanej próbie objęcia stanowiska byłej pani kierownik OPS B.Smalec.
Szkoły to temat rzeka, bo sukces za sukcesem przyprawia o sukces. Od remontów WC

po sanepid w kuchni. Ale i na ten problem Pan Burmistrz znalazł pomysł wraz ze swoim kierownikiem M. Gojdziem – zaczną budować w Trzebnicach. Pójdą na to prawdopodobnie (jeżeli jeszcze są) pozyskane fundusze ze sprzedaży „ogromnie zrujnowanej”
Biblioteki dla Dzieci, którą za prawie 400 tys. zł kupił Bank. Nie wspominając już o
placu obok przystanku PKS, który przyniósł dochód w wysokości 200 tys. zł. Są to jak
widzimy inwestycje naszego burmistrza, który w „kulturalny” sposób przynosi miastu
korzyści. Aby zapełnić ten kielich groteskowej goryczy dodam, że w próbie pokazania swojego oświecenia, Pan Burmistrz zestawia ze sobą dwie transakcje handlowe:
800 m2 dawnego ośrodka ZOZ-u sprzedanego za czasów pana Franciszka Skibickiego za około 290 tys. zł naprzeciw sprzedanej przez nowego burmistrza, położonej w
najbardziej atrakcyjnym miejscu miasta, biblioteki dla dzieci, za którą uzyskał około 400 tys. zł. Takiej taniej propagandy nie wymyślił zapewne sam burmistrz, jestem
tego bardziej niż pewien. Szkoda słów, ale przypomnijmy tylko, że po pożarze budynku ZOZ-u w jednej chwili stracił on na wartości i to cud, że w ogóle ktoś go kupił.
Kolejny sukces, którym chwali się nasz burmistrz to sprzedaż udziałów gminy RTBS
LUBIN. Sukces ten, jak słyszeliśmy w dużej mierze przypisuje sobie sam R.Harenza,
który uczestniczył w prawie „krwawych” rozmowach na wysokim szczeblu właśnie w
tej sprawie. Dodam tylko, że nie za darmo. 100 tys. zł to dużo biorąc pod uwagę stan
naszego budżetu, ale za mało, biorąc pod uwagę fakt, że aby zyskać te udziały gmina
musiała oddać swój majątek w postaci pięknego domu w Trzebnicach. To nie ma jednak
dzisiaj żadnego znaczenia, dla wielu pozostanie to i tak sukcesem Romana Kowalskiego.
Dla zainteresowanych dodam tylko, że wszystko do upłynnienia tych udziałów przygotował już wcześniej poprzednik pana Romana- były burmistrz, pan Franciszek Skibicki.
„Demokracja, to nie sposób na życie”… dzisiaj z czystym sumieniem powiem, że
skarga grupy pracownic z przedszkola na obecną dyrektor i kierownik stała się najlepszą formą „samorealizacji społeczeństwa dążącego do spokoju i szczęśliwego
życia”. Tak właśnie działa obecna władza, roszadami personalnymi próbując uzdrowić choroby międzyludzkie. To nie jedyna sytuacja „naprawcza” w jednostkach
podległych UMiG. Jak wiemy już z wcześniejszych doniesień personalne czystki zaczęły się już na samym początku roku. Apogeum to zapewne zwolnienie pani
Jolanty Floryn, co w konsekwencji musiało doprowadzić do wyrzucenia z przyczyn
politycznych po uprzednich zapowiedziach pod wpływem mocnego alkoholu jednego z głównych pracowników pana Burmistrza – mojej osoby ze struktur Chok-u. Uwarunkowania, które sterują obecną władzą są „praktykami wypaczeń” niekompetentnych ludzi, którzy władzę w demokracji traktują, jako sposób na życie.
Chwalenie się czymś, czego nie dokonano jest zwykłą próbą manipulowania opinią
publiczną nazywaną przeze mnie bardzo często dezinformowaniem społeczeństwa.
Rozliczając pana Burmistrza muszę tutaj powiedzieć, że kwota 200 tys. zł wydana na remont dróg nie ma u mnie „pokrycia wizualnego”. Może w kolejnym Informatorze wyjaśni nam Pan Roman, które to drogi gminne zostały wyremontowane?
Może ma to coś wspólnego z remontem (zdarciem nawierzchni) ul. II Armii Wojska Polskiego, która należy do województwa. A może jest to kwota dopiero planowana na remont 16 km drogi, którą mamy przejąć aż do Polkowic? Nie wiem.
Tak, katalog pana Burmistrza tego, co zrobił
jest
zapewne
duży, ale
„rządzić nie każdy może”.
Myślę, że ten rok był dobitnie zmarnowany dla zwykłych mieszkańców, nie oczywiście dla tych, którzy za poparcie dostali wygodne stołki posad państwowych.
1. R. Harenza – najpierw asystent burmistrza, teraz promotor miasta oraz prokurent
PWK.
2. F. Bereżański – prezes PWK.
3. M. Gojdź – kierownik od spraw inwestycji i członek Rady Nadzorczej PWK.
4. J. Zborowski – „kandydat na burmistrza, który poparł R.K”. Przewodniczący
Komisji do spraw Uzależnień a obecnie dodatkowo słychać było, że dostał stołek w
MZGKiM.
5. K. Budzeń – „kandydat na burmistrza, który poparł R.K.” . Obecnie „niewygodny”
kierownik w PWK.
To tylko nieliczna grupa, która miała i ma uznanie u Romana Kowalskiego.
Teraz tylko sprawdzę, ile z 10 punktów przedwyborczych Pana Burmistrza Romana
Kowalskiego zostało zrealizowanych.
1. RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA GMINY
To tak zwane „szambo”. Za które na pewno przyjdzie nam płacić siedmiokrotną stawkę w 2015 roku. Rezygnacja z dotacji.
2. DOPASOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PROZYSKOWNYCH INWESTYCJI
Niestety i ten punkt jest pusty. Inwestycji nie ma i prawdopodobnie nie będzie. Błaha
przyczyna to fakt, brak personelu zdolnego inwestować pieniądze, których nie ma.
3. INWESTYCJE MIEJSKIE I PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO I PRZEMYSŁ
Tak, to się robi. Unieważniono większość planów zagospodarowania przestrzennego i
otworzono nowy nabór wniosków. Czas pokaże, komu wyjdzie to na dobre.
Czytaj s.4
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4. KANALIZACJA I GAZYFIKACJA WSI
O kanalizacji powinniśmy w najlepszym wypadku zapomnieć i przygotować się na
płacenie kar do UE, już w 2015 roku.
PWK to słabo zarządzana firma „skarbu miasta” i jedyne, na co możemy w obecnej
chwili liczyć to podwyżka opłat za wodę, którą nasz burmistrz pewnie zwali na kryzys
światowy.
O gazyfikacji wsi lepiej nie wspominać, bo od takich mrzonek dostaje się wrzodów.
5. BUDOWA DOMU SOCJALNEGO
Plany są, ale jak to zrobić? Zastanawia się władza i tak pewnie będzie do końca kadencji.
6. BUDOWA NOWYCH I REMONTY DRÓG GMINNYCH
Budowę dróg trzeba odłożyć na inne lata. Z racji chyba tylko tego, że gminy na to nie
stać, nie stać nawet do dołożenia swojego wkładu do tak zwanej „schetynówki”.
7. WPROWADZANIE NOWYCH STANDARDÓW W POMOCY SPOŁECZNEJ
To jak gdzieś już czytałem, punkt zrealizowany w 100%... czyli rozdawanie odzieży,
ale chyba tego nie oczekiwaliśmy.
8. INWESTYCJE W OŚWIATĘ I KULTURĘ ORAZ BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI.
Kultura i oświata to iście oczko w głowie naszego Burmistrza.
Zmiany, zmiany i tylko zmiany – kadrowe. Wyrzucanie (czyli zwalnianie)kompetentnych pracowników a tym samym wprowadzanie swego rodzaju „psychozy” przed utratą pracy. Plac zabaw to właśnie to, co zostało zrobione z nas. Niech karuzela się kręci.
9. BUDOWA KRYTEGO BASENU W CHOCIANOWIE
To 9 poprzednich punktów, które utopiły się w tym basenie, którego nie ma i nie będzie.
Tak 10 przykazań burmistrza Romana Kowalskiego stało się tylko parodią i próbą
ewangelizacji społeczeństwa Chocianowa złudzeniami . Minął rok, miną lata i tak będzie trata ta ta.
W wywiadzie, którego udzielił byłemu swojemu asystentowi Robertowi Harenzie
wskazany jest kierunek, w którym idzie nasza władza. Nie trudno się domyślić, że był
to wywiad z góry zaplanowany i przygotowany na potrzeby podsumowania.
Co z tego jednak wynika?
A tylko tyle, że jak było na początku tak będzie teraz i na zawsze.
Nie wolno, zatem niczego żałować. Ten rok był bardzo trudny, ale jakże przy tym
i twórczy.

Życzę spokojnych Świąt.

Sławomir Tomczak

UŚMIECHNIJ SIĘ
W polskich urzędach zaczęła się reforma gospodarcza.
Burmistrz poucza na zebraniu załogę:
- Musimy oszczędzać, oszczędzać i jeszcze raz oszczędzać, choćby nie wiem ile to kosztowało!
- Jakie są chocianowskie drogi do kapitalizmu? - pyta
dziennikarz na konferencji prasowej Burmistrza.
- Droga woda, drogie ścieki, drogi gaz, drogi prąd..

- Czym się różni polskie prawo od amerykańskiego?
- Polskie gwarantuje wolność wypowiedzi, a amerykańskie wolność po wypowiedzi.

Zomowcy pobili studenta, który na ulicy rozrzucał ulotki.
Po jakimś czasie zauważyli, że kartki były puste.
- Dlaczego pan rozrzucał puste kartki? - pytają.
- Ludzie i tak wiedzą, co ma być na nich napisane.
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BEATA POLECA NA SYLWESTROWĄ NOC
Krokiety ze szpinakiem
Składniki:
- opakowanie mrożonego szpinaku
- czosnek
- zioła prowansalskie lub oregano lub bazylię
- sól
- pieprz
- pieczarki lub boczniaki (20-30 dag) (grzyby można zamienić na ser feta)
- jajka
- śmietana
- bułka tarta
- mleko
- mąka
Sposób przygotowania:
Nadzienie: Pokroić drobno i podsmażyć pieczarki lub boczniak. Posolić i popieprzyć do smaku. Oddzielnie robimy szpinak.
Wrzucamy go na patelnię. Dolewamy trochę wody, jeśli szpinak przywiera do patelni. Następnie wyciskamy dwa ząbki
czosnku. Solimy i pieprzymy do smaku, dodajemy szczyptę ziół prowansalskich (zastąpić można: oregano lub bazylią). Jeśli
ktoś chce złagodzić smak może dodać z 2 łyżki śmietany. Do szpinaku dodajemy pieczarki i mieszamy.
Ciasto: Robimy ciasto jak na naleśniki. Po czym farsz nakładamy na naleśniki i zwijamy w krokiety. Panierować w jajku
i bułce tartej, smażyć na rozgrzanym oleju.
Danie można podawać z czerwonym barszczem.
B.D
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„NA GŁOWIE NIE STANĘ”

BAZYL

Tytuł tego felietonu jest sprowokowany przez niemoc akrobaty, który do tej pory – a wierzyć trzeba, że i dalej tak będzie – bez trudu wśród swojej gawiedzi uważany będzie za
najlepszego cyrkowca miasta i gminy Chocianów, dla którego żaden cud propagandowy nie jest niemożliwy.
Niemniej uważny obserwator wydarzeń w polityce, ekonomi i kulturze naszego miasta bez chwili zastanowienia zacytuje mój tytuł: „ Na głowie nie stanę…”, bo …
…bo zawsze lepsza jest profilaktyka i poniesione na nią wydatki niż późniejsze ogromne koszty leczenia. Leczenie w
rozumieniu „deratyzacja” szkodników, czyli tych co widzą
więcej i nie mogą na to patrzeć.
U nas w mieście jest wielu oratorów, którzy swoje górnolotne słowa
nie potrafią zamienić w czyn. Jak
ich powinniśmy nazwać? To chyba
jest oczywiste: politycy z przypadku,
marni lokalni politycy lub społeczni
przedstawiciele, którzy przedstawiają
i ferują swój egoizm.
Przyjrzyjmy się jednak tej głowie, na której nie dane jest
stanąć – bliżej.
Na pierwszy plan wysuwa się człowiek z ogromną wiedzą
i doświadczeniem samorządowym, który przez 12 lat był
głównym lekarzem miasta, dzięciołem drzewa, drzewa,
które teraz murszeje, zjadane przez głodne korniki. Krytykowany ale tylko dla jednego uzasadnienia, aby społeczeństwo Chocianowa zrozumiało, że tak naprawdę bezradność
obecnej władzy to spadek po poprzedniku. Nie ma nic bardziej absurdalnego. Ale właśnie tylko absurd od samego początku towarzyszy nowej władzy w naszej Gminie.
Nie wolno rozliczać w nieskończoność byłego burmistrza
miasta Chocianów za słabe efekty profilaktyczne, – bo to
już było. Dziś nadszedł czas spojrzenia w stronę człowieka, który powinien stanąć na głowie, aby choroba, dżuma
podziałów w społeczeństwie Chocianowa nie doprowadziła
do kryzysu, którego nikt z nas nie oczekuje.
Franciszek Skibicki i jego wierni zwolennicy pobudzają nas
celnymi ripostami merytorycznymi i tego nie wolno im zabronić, a nawet śmiem twierdzić, jest to ich powinnością,
aby pokazywać błędy, bo nikt nie jest nieomylny. I to się
ceni.
Dotykanie jednak strefy osobowości, charakteru czy obyczajowości na np. spotkaniach klubu JEDNOŚĆ, jest niczym innym jak wchodzeniem na bardzo prywatny grunt,
co oznacza jednocześnie nieczystą grę polityczną. Syndrom
ten, –nad czym ubolewam- dominuje w całej nowej demokratycznej Polsce. I może właśnie, dlatego nie powinienem
się dziwić, że sztab zwolenników Romana Kowalskiego
również wykorzystuje tego rodzaju marketing.
Przeciwnik, nawet ten polityczny jest tylko wtedy godny

pochylenia się nad nim, gdy trzyma się pewnych „wysokich
norm postępowania”. I to właśnie my zwolennicy prawdy,
zroszeni na chrzcie świętą wodą nie powinniśmy pozwalać
na zło w żadnej postaci. Bo kto pozwala na zło jest znacznie
gorszy od samego twórcy zła.
JEŻELI TERAZ NIC Z TYM NIE ZROBISZ , PAMIETAJ,
NIE BĘDZIESZ MIAŁ/MIAŁA MORALNEGO PRAWA
NARZEKAĆ, ŻE POLITYCY ŹLE RZĄDZĄ. RZĄDZĄ
TAK, JAK TY IM NA TO POZWALASZ!
Chwila zadumy i spokojnie spójrzmy, jak to wszystko wygląda z perspektywy kogoś, kto wierzy jeszcze w rozwój
miasta, kogoś, komu zależy, aby w
przyszłości żyło się w Chocianowie
i całej naszej gminie lepiej. Co taki
człowiek zauważa po prawie roku od
zmiany władzy w naszym mieście?
W pierwszym, premierowym Informatorze Miasta i Gminy Chocianów
pisałem o daleko idących zmianach,
które nas czekają, o obiektywizmie,
o zrzeszaniu przyjaciół a tym bardziej wrogów do wspólnej
pracy na rzecz miasta i gminy Chocianów.
Dziś już wiemy, właśnie z perspektywy tego czasu, który
minął, jak trudne to było, jest i być może będzie dalej zadanie. Nie ma tu zatem potrzeby winić opozycji, bo nie w
tym rzecz. Dla naszego miasta najkorzystniejszym rozwiązaniem byłaby współpraca obu zwaśnionych stron. Ale czy
dzisiaj możemy na to liczyć? Niestety, nikt z nas nie jest
obecnie w stanie stanąć na głowie.
Nie jest w stanie obecny burmistrz, który natrafia w swojej
głowie, co rusz na nowe pomysły iście z jakiejś powieści
SF.
Nie jest w stanie stanąć również na głowie F. Skibicki, bo
jedyne, co potrafi teraz robić to tłumaczyć się z tego, że na
wierzbie nie wyrosły gruszki. Tylko po co? Gdy już każdy
wie ,że tłumaczenie za wiele nie pomaga. Za to fakty dzisiaj
mówią już same za siebie. Co zrobiłem „dotykalne widać”
powie były burmistrz.
Pan Roman Kowalski już z tym ma większy problem.
Szkoda, że w tym wszystkim prawdę znają tylko nielicznia ONI również na głowie nie staną…
Bazyl
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Promotor Chocianowa i wolność słowa w Polsce
Wolność słowa jest jednym z podstawowych praw człowieka w nowoczesnej demokracji gwarantowanych przez zapisy konstytucyjne (dla prof.
Sadurskiego-chodzi oczywiście o każdego człowieka a nie o jednego człowieka). W Polsce wolność słowa gwarantuje art.54 Konstytucji.
Art.54
1.Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2.Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.
Nie każdy chyba w naszym mieście rozumie, co to jest „wolność słowa”.
Przez wolność słowa należy rozumieć prawo do publicznego i swobodnego wyrażania swoich poglądów, wyrażania swoich myśli oraz formułowania opinii.
Po ostatnich wydarzeniach z Promotorem miasta w tle zaczęły się dyskusje,
które przypominają mi jak jakiś czas temu wolność słowa stała się przedmiotem opinii ekspertów Komisji
Praw Człowieka ONZ.
Eksperci tejże
Komisji uznali, że
„wolność słowa jest „meta prawem”
i stoi ponad
innymi regułami porządku prawnego a zwłaszcza ponad
wymogiem
szacunku, jakim mogą
się
cieszyć
ludzie
przekonania
religijnego”.

W Polsce nadal mamy
problemy z
interpretacją „wolności
słowa”. Kontrowersyjna sprawa dotycząca właśnie wolności słowa, która poruszyła
wielu Polaków miała miejsce jakiś czas temu, kiedy to mogliśmy usłyszeć
o haniebnym wyroku sądowym w sprawie, jaką wytoczył Jarosławowi
Rymkiewiczowi koncern medialny AGORA reprezentujący m.in. Adama Michnika i wydawaną przez ten koncern gazetę. Wyrok ten (niestety)
przekreślił w całości prawo konstytucyjne do wyrażania swoich opinii i
myśli-gdyż wg Sądu- poeta Jarosław Rymkiewicz wyrażając swoją opinię
naruszył dobra spółki AGORA S.A.
Wróćmy na moment do równie głośnej sprawy, ale sprawy za granicami naszej Europy, sprawy pana L. Flinta. Na podstawie biografii Flinta
powstał film, który był także wychwalany przez samą Gazetę Wyborczą
pt.”Skandalista Larry Flint”. Nie wszyscy muszą to wiedzieć, dlatego też
pozwolę sobie napisać, że Larry Flint był wydawcą pisma pornograficznego pod nazwą „Hustler”. W jednej ze scen możemy zobaczyć rozprawę
przed Sądem Najwyższym w sprawie o zamieszczenie w swoim „Hustlerze” parodii reklamy, w której znany amerykański pastor Jerry Falwell
miał stosunek w toalecie z własną matką. Wspaniała mowa w sprawie wolności słowa, gwarantowanej pierwszą poprawką do Konstytucji Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej wygłoszona przez obrońcę Flinta-Alana Isaacmana (w filmie wspaniały Edward Norton) doprowadziła w ostateczności do wydania wyroku Sądu Najwyższego, w którym stwierdzono,
że: ”Flint nie stwierdził faktu, lecz tylko wyraził opinię o pastorze i jego
działalności, do czego daje mu prawo pierwsza poprawka do Konstytucji
gwarantująca wolność słowa”. Dlaczego piszę o tej sprawie? Dlatego, że
Rymkiewicz również nie stwierdził faktu tylko wyraził swoją opinię. Nie
jest to tylko moje stwierdzenie, ale też osób, które dobrze znają tę sprawę,
np. prof. Sadurskiego.
Chociaż Rymkiewicza i Flinta dzieli bardzo wiele, począwszy od poglądów a skończywszy na porównaniu opinii, za które mieli procesy sądowe,
to jednak łączy ich jedno-wolność słowa, która w przypadku Flinta w ostateczności zdecydowanie zwyciężyła-chociaż nie ukrywajmy, że waga wyrażonej „opinii” była jednak zdecydowanie cięższa niż w przypadku pana
Jarosława Rymkiewicza. On nie miał tyle szczęścia i niestety za wyrażenie
swojej opinii został ukarany obowiązkiem przeproszenia i zapłaty kwoty
5.000zł na rzecz Zakładu Ociemniałych w Laskach tytułem zadośćuczynienia…(a jaka byłaby kara, gdyby poeta Rymkiewicz napisał wierszem
utwór mówiący o kopulowaniu jakiejś osoby w WC z własną matką?).

Amerykańska demokracja jest dojrzalsza niż ta polska a ferowanie wyroków w sprawach takich, jak sprawa poety Rymkiewicza-a także dziesiątek
innych- najczęściej wytaczanych przez np. AGORĘ a także naszych pseudo polityków może świadczyć tylko o jednym –w Polsce wolność słowa
jest nadal skutecznie tłamszona przy pomocy „niezawisłych sędziów”.
Wniosek nasuwa się jeden – w Polsce Larry Flint zostałby skazany, chociaż równie prawdopodobne jest to, że pewna gazeta grzmiałaby o „łamaniu wolności słowa”.
W Chocianowie również mamy taką „agorę”, która boi się zmierzyć z
prawdą i szuka sprawiedliwości w sądzie. My jednak wierzymy, że sądy
pozostaną niezawisłe i opowiedzą się za wolnością słowa. Prawa nadane
nam przez Konstytucję są jasno określone ,dlatego nie pozwólmy na ograniczenia demokracji w Chocianowie na rzecz oligarchii.
S.T
(artykuł wspomagany informacjami ze strony www.salon24.pl)

Z OKAZJI PIERWSZYCH ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA - DAWIDOWI
ŻYCZĘ RADOŚCI MIŁOŚCI I
UŚMIECHU
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SZLACHETNA PACZKA W CHOCIANOWIE

W tym roku po raz pierwszy Chocianów
był uczestnikiem projektu:„SZLACHETNA
PACZKA”. Hasło:, „Do przerwy 0:3” nawiązywało do słynnego finałowego meczu
Ligi Mistrzów pomiędzy AC Milan i
FC Liverpool. Drużyna Liverpoolu,
w której na bramce stał Jerzy Dudek,
do przerwy przegrywała 0:3. Zawodnikom udało się jednak przełamać złą
passę i zwyciężyć w drugiej połowie.
Mecz przeszedł do historii, jako jedna z najefektowniejszych wygranych
i symbol przezwyciężenia pozornie
beznadziejnej sytuacji.
Wszystkim rodzinom w ciężkiej sytuacji poprzez to hasło chcieliśmy
powiedzieć: to, że dziś przegrywacie,
nie znaczy, że nie możecie wygrać w
drugiej połowie swojego życia! W
Polsce w skrajnym ubóstwie żyje aż
2,1 mln ludzi. Każdemu, kto zmaga
się z biedą i traci siły, by walczyć dalej, kibicują tysiące wolontariuszy i
darczyńców SZLACHETNEJ PACZKI! Razem
możemy wygrać ten mecz.
I pierwszy mecz mamy wygrany. Tylko do Chocianowa trafiły paczki z takich miast jak: Bolesławiec, Chocianów, Chojnów, Głogów, Legnica,
Lubin, Polkowice, Przemków, Wrocław, Zgorzelec i Złotoryja.
A kim byli nasi wolontariusze? Oto oni: Aleksandra Leszczyńska, Justyna Rolska, Maciej
Leszczyński, Beata Dyko, Norbert Piotrowski,

Sławomir Tomczak, Krzysztof Leszczyński, Średnia wartość paczki w Chocianowie wynosiła ok 1,5 tys. zł.
Bronisław Klita, Piotr Mazij, Ewelina Popis.
To właśnie oni wytypowali 14 rodzin z naszego Chcielibyśmy zacytować podziękowanie, które
w kilka godzin po otrzymaniu paczki trafiło na ręce naszych wolontariuszy:
"Po powrocie do domu radość mojego
drugiego synka była wielka. Dzisiaj chyba nie usnę. Dalej nie dociera do mnie,
że tak wiele otrzymaliśmy. Co spojrzę na
to wszystko, to tak się cieszę. Jeszcze raz
dziękuję Tobie, Panu..... Jestem bardzo
wdzięczna za wszystko, co zrobiliście dla
mojej rodziny".
Inny wolontariusz na następny dzień, po
dostarczeniu paczki usłyszał:
„Czekałem 45 lat na paczkę. Nigdy, niczego nie otrzymałem”.
To są najpiękniejsze podziękowania.
Daliśmy tylko swój czas a zyskaliśmy o
wiele więcej. Emocjom nie było końca.
Każdy z wolontariuszy zakończył swoją służbę z poczuciem, że zrobił coś dobrego dla drugiego i przede wszystkim
podarował
nie tylko coś materialnego, ale coś
miasta, ale też okolic. Rekordzista, tzn., rodzina, która otrzymała najwięcej paczek od jednego wartościowszego. Dał danej rodzinie nadzieję na
darczyńcy to mieszkańcy samego Chocianowa a lepsze jutro.
paczek było aż 21. W sumie trafiło do nas 129 W związku z tą akcją poprosiliśmy pana Macieja
paczek, które przekazaliśmy 14 rodzinom. Łzy Leszczyńskiego o krótki wywiad dla naszej gawzruszenia, jakie towarzyszyły tym rodzinom to zety. Przypominamy, że to właśnie on był koorniesamowite przeżycie również dla wolontariu- dynatorem całej akcji i jej inicjatorem dla naszego miasta.
szy.
Beata Dyko
Wspierały nas osoby prywatne z rodzinami i
przyjaciółmi, szkoły, PGNIG, KGHM;

WYWIAD Z MACIEJEM LESZCZYŃSKIM
Panie Macieju. Skąd zrodził się pomysł na
akcję „Szlachetna Paczka” w Chocianowie?
Do Chocianowa wróciłem po kilkuletniej nieobecności i korzystając z tego, chciałem zrobić coś
dobrego dla ludzi w naszym rejonie. Wcześniej
miałem okazję wspomagać Paczkę w innych rejonach Polski. Pomyślałem, że jest to dobra okazja
do „popchnięcia” ludzi, poprzez podsunięcie im
takiej idei, wzajemnego pomagania oraz pokazać
jak działa projekt zachęcając do tego, aby zaczęli interesować się wolontariatem. To też przynosi wymierne efekty i jest fascynującą przygodą.
Jak wyglądało poszukiwanie wolontariuszy?
Miałem problem ze znalezieniem wolontariuszy.
Na początku korzystałem z Facebooka, jak się
później okazało, to medium nie jest odpowiednio nośne w małym miasteczku. W Chocianowie
efekt był taki, że za pośrednictwem FB zgłosił
się tylko jeden wolontariusz. Dość niski efekt
przyniosły ogłoszenia parafialne, ogłoszenia w
lokalnych portalach internetowych i plakaty. Takie nośniki informacji są dużo bardziej skuteczne w innych – małych miastach. Rozmawiałem
indywidualnie z ludźmi. Myślałem, że uczniowie Zespołu Szkół w Chocianowie zaangażują
się w akcję. Wyszło jednak inaczej. Okazało
się, że w szkole może być kilku koordynatorów
wolontariatu, o czym wówczas nie wiedziałem.
Problem ze znalezieniem wolontariuszy był na
tyle poważny, że akcja mogła się nie odbyć.
Wtedy podjąłem indywidualne rozmowy, zachęcając do udziału w akcji. Ciekawym ograniczeniem była konieczność obsługi komputera i dostęp do internetu. W Chocianowie jest
jeszcze sporo osób, dla których stanowi to nie
lada wyzwanie. Ostatecznie udało się skompletować 10. osobowy zespół super Wolontariuszy.
Jak Pan myśli, w czym jest problem, że
tak trudno jest znaleźć wolontariuszy,
nie tylko do tej akcji, ale też do wielu innych organizowanych w naszym mieście?
Wydaje mi się, że w Chocianowie ludzie nie mają
jeszcze zaszczepionej kultury wolontariatu. W
większych miastach jest dużo studentów, którzy
zajmują się działalnością społeczną. Aktywnie
działają również osoby starsze, które w ten sposób realizują się na emeryturze. U nas w mieście
studentów, jest niewielu i są to ludzie zazwyczaj studiujący zaocznie, którzy w ciągu tygodnia pracują, dlatego też mają czas ograniczony.
Natomiast ludzie starsi, będący na emeryturach
czy rentach, nie angażują się w takie akcje, bo
nigdy wcześniej im czegoś takiego nie zaproponowano. Ciekawym wyjątkiem jest tu „Święto
latawca”, przy organizacji którego spotkało się
wiele środowisk ludzi pracujących na wspólny
cel i własną satysfakcję. Niestety nie istnieje w
Chocianowie kultura wolontariatu. Im więcej
takich akcji będzie prowadzonych tym więcej
ludzi będzie zapraszanych i więcej osób zobaczy, że to fajnie działa i przynosi ogromną satysfakcję. W naszym mieście czymś naturalnym
jest posiedzieć w domu po pracy, obejrzeć TV
i nie wychodzić nigdzie, co widzimy po „bardzo

dynamicznie rozwijających się restauracjach”
pubach czy miejscach do spędzania wspólnie
czasu wieczorami. Mam marzenie, w którym ludzie przełamują marazm, a Chocianów staje się
silnym miasteczkiem, w którym ludzie wspólnie się bawią, pomagają sobie wzajemnie i cieszą się życiem. Dzięki akcji Szlachetna Paczka,
myślę, że przybliżam się do realizacji tej wizji.
Kto mógł być wolontariuszem przy tej akcji?
Wolontariuszami pełnoprawnymi mogły być tylko osoby pełnoletnie. Pracujemy tutaj na indywidualnych problemach rodzinnych, mamy dostęp
do danych bardzo osobistych, więc ważne jest
aby dana osoba była odpowiedzialna i świadoma tego, za co odpowiada, jaki ciężar bierze na
siebie opiekując się daną rodziną. W Szlachetnej Paczce dbamy również o rozwój młodego
pokolenia. Jest również taka funkcja jak wolontariusz wspomagający. Są to osoby do 18 roku
życia, za zgodą rodziców, które wspierają nas w
pracy w magazynie, organizacyjnie i przy obsłudze darczyńców. W tym roku, przy tak małym
zespole, większość czasu spędziłem na poszukiwaniu wolontariuszy pełnoletnich, żeby rejon
Chocianów miał prawo zaistnieć i nie starczyło
mi czasu na zaangażowanie młodszych osób. W
przyszłości , przy 20-o osobowym zespole, tacy
wolontariusze wspomagający są będą pomocni.
Mogą się uczyć, aby w przyszłości mogli sami
zaangażować się w akcję, jako pełnoprawni wolontariusze. W akcji Szlachetna Paczka dbamy o
rozwój naszych wolontariuszy. Na początku swojej Paczkowej kariery, wolontariusze przechodzą
szkolenie oraz podpisują umowy o wolontariat.
Po zakończonej akcji wolontariusze, którzy wywiązali się ze swoich obowiązków otrzymują certyfikat oraz zaświadczenie z wyszczególnionym
zakresem obowiązków. Ponadto każdy, wyróżniający się wolontariusz, ma szansę na awans do
struktur wojewódzkich czy też krajowych akcji.
Czy jest Pan zadowolony z tegorocznej akcji „Szlachetna Paczka” w Chocianowie?
Nawet bardzo. Początkowo spotykałem się z
murem obojętności. W końcu udało mi się go
przeskoczyć i akcja przyniosła bardzo dobre
rezultaty. Pomimo, że ludzie dopiero się uczyli
na czym polega „paczka”, to działania i Paczki były rzeczywiście mocno paczkowe a wręcz
lepsze. Większość, zdecydowana większość,
potrzeb rodzin została spełniona. Darczyńcy
dojeżdżali do nas ze wszystkich okolicznych
miejscowości, nawet oddalonych do 100 km.
Chocianów dał też impuls tym okolicznym miejscowościom, że taką akcję mogą zrobić u siebie. Byliśmy pierwsi w starym województwie
legnickim. Także to też jest sukcesem tej akcji.
W przyszłym roku w Chocianowie odbędzie
się kolejna edycja akcji „Szlachetna Paczka”?
Mam nadzieję, że pokazałem mieszkańcom
Chocianowa, że można robić coś fajnego, że
warto robić coś fajnego, warto się zaangażować
i pomóc osobom w swoim otoczeniu. Myślę, że
wolontariuszy będzie już o wiele więcej i dzięki temu będzie można wspomóc o wiele więcej
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rodzin z naszego miasta i okolic. Już dziś zapraszam do zainteresowania się akcją i pamiętajcie – w rejonach startujemy we wrześniu!
Chciałby Pan coś powiedzieć od siebie?
Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które
udzieliły nam swojego wsparcia: Burmistrzowi
Miasta i Gminy w Chocianowie, panu Romanowi Kowalskiemu, Ks. Dziekanowi Zbigniewowi
Szymerowskiemu a także pani Dyrektor Choku
Sylwii Stachowicz. Dziękuję również Paniom
pracującym w Choku, bo swój wolny czas spędziły z nami, w weekend, kiedy odbywał się finał akcji a dzięki temu mieliśmy do dyspozycji
elegancki magazyn do przyjęcia darczyńców.
Bardzo serdecznie dziękuję Darczyńcom, a także Wolontariuszom swoim, bo bez nich nie było
by tej akcji. Dziękuję tak bardzo, bardzo mocno.
Niektórzy wolontariusze i darczyńcy przypadkiem włączyli się do akcji nie wiedząc dokładnie
na czym ona polega. Efekt Szlachetnej Paczki na
tyle ich zaskoczyły, że w przyszłym roku wejdą
w to nie przypadkowo, ale z pełną świadomością
tego, co ich czeka i jak to wygląda. Obdarowanym składam najserdeczniejsze życzenia z okazji
Świąt Bożego Narodzenia życząc im sukcesów
w stawaniu na nogach i wychodzeniu na prostą.
Dziękuję za rozmowę i życzę Panu a także
nam wszystkim, aby owocem tegorocznej – dla
Chocianowa pierwszej – edycji akcji „Szlachetna Paczka” były kolejne szlachetne paczki.
B.D.
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Fenomen Chocianowskiego Ośrodka Kultury
Pomyśleliśmy sobie, że pierwszy numer Wolnej Prasy Chocianowa powinien być swego rodzaju rocznym
podsumowaniem tego, co działo się w Chocianowie.
Pewnie znajdą się tacy, którzy zapytają, dlaczego?
Myślę, że koniec roku jest takim czasem, w którym
podsumowujemy, co udało nam się osiągnąć w mijającym roku, jakie sprawy zostały niedokończone a
jakie zwyczajnie przegapiliśmy.
Nowy rok przyniósł nam nie tylko zmiany personalne
na stanowisku Burmistrza, radnych Rady Miasta, ale
też na wielu kierowniczych stanowiskach. Tak też się
stało z fotelem Dyrektora Chocianowskiego Ośrodka
Kultury. Opuściła to miejsce Pani Krynicka-Woźniak
a jej miejsce zajęła pani Sylwia Stachowicz.
Przed nową Panią Dyrektor stanęły nowe zadania a
przede wszystkim zderzenie się z tym niewidzialnym
murem, który postawili jej również mieszkańcy. Pani
Sylwia doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że
jest bacznie obserwowana i w pewien sposób oceniana. Szczerze mówiąc nie zazdrościłam jej pracy pod
takim „obstrzałem”. Dodatkowo zadłużenie Choku,
z jakim przyszło się jej zmierzyć, też zbytnio nie nastrajało do wielkich planów na przyszłość. Jednak
Pani Sylwia nie zniechęciła się i starała się środkami,
takimi, jakie posiadała, stworzyć coś z niczego.
Tutaj należy przypomnieć, że tak naprawdę Chok
utrzymywany jest z pieniędzy gminnych, więc jak
mówiło się, że źle się dzieje w gminie i brak jest
środków finansowych, to niestety nasz Chok również
odczuwał to w sposób bardzo konkretny. Oczywiście
można by było pomyśleć o tym, aby ta instytucja zaczęła również zarabiać na siebie, ale jak widzimy nie
znalazł się jeszcze nikt, kto by pomógł pani Dyrektor
w przygotowaniu projektu zmiany statusu Choku a co
za tym idzie zwiększenia przychodów no i w konsekwencji zwiększyłaby się ilość imprez kulturalnych
dla mieszkańców. Mamy jednak nadzieję, że nadejdą
pod tym względem lepsze czasy, także dla Choku.
Przyjrzyjmy się jednak temu, co przez ten rok wydarzyło się w Chocianowskim Ośrodku Kultury, a co
było zorganizowane właśnie przez tę instytucję.
Rozpoczniemy od zorganizowanej w ostatnim momencie WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY 9 STYCZNIA 2011. Był to już 19 finał
i na szczęście, dzięki zaangażowaniu wielu osób, w
tym pani Anny Jabłońskiej udało się zrobić tak, aby
ta orkiestra zagrała również u nas w Chocianowie.
Wolontariusze zbierali pieniądze już od wczesnych
godzin porannych a sama orkiestra z koncertami, akcjami i wieloma innymi atrakcjami rozpoczęła się o
godz. 14.00. Jak na krótki okres przygotowań, to wolontariusze tejże Orkiestry zebrali aż 14 552,68zł.
Jak widać poza tą imprezą – dodam medialną i ogólnopolską – więcej nie dane nam było usłyszeć o tym,
że cokolwiek ma miejsce w Choku. Jednak zima,
koniec semestru więc pewnie i tak nikt by nie przyszedł… A może jednak warto było pomyśleć o czymś
więcej?
W lutym mogliśmy zobaczyć kolejny plakat, który zapraszał na zorganizowany przez Chocianowski Ośrodek Kultury i przy współudziale samego Burmistrza
Romana Kowalskiego, wieczór Kresowy. Data tego
wydarzenia to: 11 luty a godz. 17.00. Dla wszystkich
wystąpił zespół „Wspólna wędrówka”. Atmosfera
była bardzo miła i poczuliśmy się wszyscy naprawdę
jedną rodziną. Dodatkowo otwarte zostały wystawy

fotograficzne: „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia…” i „Do Kraju, tego…. Tęskno mi Panie”.
W tym czasie dla całego Dolnego Śląska rozpoczęły
się ferie zimowe, dlatego też Chok przedstawił nam
swoje propozycje na te 2 tygodnie, aby dzieci miały
co robić podczas ferii zimowych. I nie nudziły się.
Wszystkie zajęcia dla dzieci zaczynały się o godz.
10.00 a kończyły o 14.00. Oczywiście od poniedziałku do piątku. A co ciekawego robiły nasze dzieci, w
czasie zajęć zorganizowanych specjalnie dla nich?
Były to ferie teatralne i na wesoło, pod hasłem: „Spotkania z Piratem Beluchem i Ciotką Klotką”. Dzieci
brały udział w warsztatach teatralnych, plastycznych,
tworzeniu etiud filmowych, tworzeniu magicznych
obrazów a także w zajęciach sportowych. Zorganizowany został wyjazd do Aquaparku i Kręgielni.
Niestety ograniczenie wiekowe było, czyli dzieci od
7 do 12 lat. Pytanie, które sobie postawiłam, kiedy
zobaczyłam program brzmiało: a co z tymi trochę
starszymi? Czy nasza Chocianowska młodzież nie
ma ferii zimowych? Im już nic się nie należy, z racji tego, że skończyli już 12 lat? Myślę, że to dobre
pytanie na przyszłość, bo również w czasie wakacji
ta grupa (dodam bardzo liczna) jest zwyczajnie zapomniana i nie myśli się o niej w ogóle. A przecież
oni też chcieliby usłyszeć jakieś propozycje, co do
tego, jak mogą efektywnie spędzić swój wolny czas.
Później dziwimy się, że „młodzież się „włóczy” lub
przesiaduje na ławkach”. Pytanie, które należy sobie
postawić, zwłaszcza, jako Dyrektor placówki noszącej nazwę Ośrodka Kultury, co możemy zaproponować naszej młodzieży?
Jednym z chybionych strzałów był „Wieczorek w
rytmie salsy”. Wieczór ten miał się odbyć 11 marca, ale niestety chętnych było brak. Znów pojawia
się pytanie: dlaczego? Może, dlatego, że przy zapisie trzeba było uiścić kwotę 5 zł za coś, o czym nie
mamy zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że na taki
wieczorek wejście powinno być bezpłatne i przede
wszystkim bardziej nagłośnione. Może zamiast tzw.
biletów wstępu można było zrobić wejście za darmo
a za coś do zjedzenia osoby uczestniczące w warsztatach i spotkaniu zapłaciłyby same, o ile miałyby chęć
na coś do zjedzenia i picia? To tylko takie moje propozycje na przyszłość.
W marcu również Chok zaproponował nam różnorakie warsztaty, które powoli wypełniały się uczestnikami. Ruszyły, więc warsztaty teatralne, fotograficzne i teatralne. Od kwietnia miały rozpocząć się
również warsztaty taneczne. Frekwencja była nie za
wielka, ale jednak coś zaczynało się dziać i w końcu
Ośrodek Kultury stawał się nim nie tylko z nazwy.
Chociaż w wielkich bólach.
Również w miesiącu marcu rozpoczęły się warsztaty
tańca orientalnego, ale niestety po kilku miesiącach
Pani Alicja musiała zrezygnować z prowadzenia kursu z powodu braku chętnych. Taniec brzucha to jest
coś, co zwłaszcza przyciąga wzrok Panów, ale niestety nasze Panie musiałyby zapłacić aż 65 zł za karnet
na miesiąc. Młodzież 40 zł. Na realia Chocianowa
były to kwoty kolosalne i nie ma, co się dziwić, że
chętnych było brak.
W miesiącu kwietniu zorganizowane zostały trzy
konkursy: Gminny konkurs rękodzielniczy na pisankę wielkanocną, gminny konkurs recytatorski i eliminacje do Festiwalu Piosenki . Od 25 marca mogliśmy

podziwiać prace pana Rusynko pt. „Cudze chwalicie,
swego nie znacie”.
8 kwietnia odbyło się Pierwsze Spotkanie Pielgrzymów Szlakiem Świętego Jakuba. Bardzo ciekawe
spotkanie zorganizowane przez pana Jerzego Likus
przy współudziale Choku. Spotkanie zawierało w
sobie wiele wartościowych treści a najciekawsze i
najbardziej poruszające pozostaną świadectwa osób,
które przeszły ten szlak i dzieląc się swoimi doświadczeniami z pielgrzymki potrafiły zaszczepić
w uczestnikach chęć do spróbowania i pójścia za ich
przykładem. Gratulujemy panu Jerzemu pomysłu i
żałujemy jedynie tego, że niestety było nas tak mało.
W związku z beatyfikacją naszego rodaka Jana Pawła
II i włączeniem go w poczet Błogosławionych mieliśmy okazję obejrzeć spektakl „Brat naszego Boga”
napisanego przez samego Jana Pawła II a wystawionego dla nas przez aktorów Sceny Moliere z Krakowa. Poruszający do głębi spektakl na długo pozostanie w naszej pamięci, nie tylko z powodu treści, ale
również z powodu aktorów. Niektórzy z nich byli
osobami niedowidzącymi, a odgrywane przez nich
role wcale nie wskazywały na to, że mają problemy
ze wzrokiem lub, że nie widzą. We wczesnych godzinach popołudniowych nasze dzieci mogły zobaczyć
spektakl pt. „Koziołek Matołek”. Na oba spektakle
wstęp był wolny dzięki sponsorom i Burmistrzowi
Miasta i Gminy Panu Romanowi Kowalskiemu.
Zbliżyliśmy się do półmetku. Na początku maja odbył się PIKNIK RODZINNY zorganizowany z okazji 3 maja i przy współudziale Parafialnego Zespołu
Caritas. Niestety pogoda zaskoczyła nas wszystkich.
W godzinach porannych spadł śnieg i całą imprezę
musieliśmy przenieść do Choku. Jednak możemy
powiedzieć, że Piknik, chociaż bez zieleni, bo wewnątrz budynku, to udał się i mieszkańcy dopisali.
Wszyscy dobrze się bawili i chyba organizatorom na
tym najbardziej zależało.
26 maja odbył się wernisaż fotograficzny Basi Sochań oraz uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie.
Nadszedł 1 czerwca i … Międzynarodowy Dzień
Dziecka. W tym roku Burmistrz miasta i Chok postanowili zorganizować święto wszystkich dzieci
na Chocianowskim Rynku. Pomysł bardzo udany, o
czym świadczyła ilość dzieci uczestniczących w zabawach.
15 czerwca mieliśmy okazję podziwiać prace pani
Małgorzaty Besz podczas wernisażu swoich prac i
tak rozpoczęły się przygotowania do wielkiego chocianowskiego święta, czyli Dnia Jagody, który w tym
roku odbył się z lekkim poślizgiem, ale czasami tak
to już bywa.
Wszyscy zebraliśmy się na stadionie 9 lipca, aby
wspólnie rozpocząć świętowanie Dnia Jagody.
Skromniej niż w latach ubiegłych, ale cóż. Nasze
miasto również dopadł kryzys finansowy i dlatego

było o wiele mniej stoisk z wyrobami z jagód, jak
i samych sprzedających. Program artystyczny był
przygotowany i tylko od mieszkańców i przybyłych
gości zależało to, jak będą się bawić. Osobiście uważam, że tak naprawdę imprezę „uratował” koncert
THOMASA GROTTO, który występując przed naszą
publicznością porwał wszystkich do tańca i wspólnego śpiewania.
Czytaj s.11
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cd.

Szlagiery włoskie w nowych aranżacjach i doskonały kontakt z publicznością to było to. Pomimo
tego, że z przyczyn niezależnych od niego koncert
był opóźniony prawie o godzinę, warto było czekać.
Chok zaoferował nam podczas wakacji warsztaty
teatralne i perkusyjne. Oprócz tego w dwóch turach
odbyły się wakacje dla dzieci w Choku. Pierwsza
część w drugiej połowie lipca a druga w drugiej
połowie sierpnia. Trwały one tylko 2 godziny. Pytanie: dlaczego? Dla porównania mogę powiedzieć,
że wakacje przy parafii, przy znacznie mniejszych
środkach finansowych odbywały się w godzinach
10.00-14.00. I dzieci było również o wiele więcej.
Na zakończenie wakacji Policja zaserwowała nam
swój PIKNIK. Wiele atrakcji, warto było przyjść.
Od października w Chocianowskim rusza kółko
szachowe a w dniach 4-5 października Plac Wolności zamienia się w warsztaty nauki chodzenia na
szczudłach.

-

DOROTA SIDOROWICZ
SUKCES CZY PORAŻKA ?

Pani Dorota Sidorowicz, 48 letnia mieszkanka Chocianowa ,z ramienia PIS kandydowała w tegorocznych wyborach
samorządowych do Sejmu. W swoim
programie postawiła na ochronę zdrowia
i oświatę, bowiem rozwój i jakość życia
w Polsce zależy w dużym stopniu (jak nie
przede wszystkim) od stanu zdrowia i wykształcenia
ludzi ją zamieszkujących. Z wywiadu przeprowadzonego przez portal Wolny Chocianów dowiedzieliśmy
się, że pani Dorota zdecydowała się kandydować do
Sejmu RP, ponieważ chciałaby zmienić sposób prowadzenia polityki w naszym kraju, działać konkretnie - dla dobra zarówno naszej społeczności lokalnejmiasta i gminy, jak również- powiatu i całego okręgu
legnicko -jeleniogórskiego. Jej 25- letnie doświadczenie w bezpośredniej pracy z pacjentami potwierdziło , jak bardzo potrzebne są bezzwłoczne zmiany
systemowe w sektorze zdrowia.
Opinie na temat kandydatury pani Doroty były różne, jednak przyznać trzeba, że tylko ona zdobyła
się na odwagę, i pomimo specyfiki Chocianowa ,
wystartowała w wyborach. Choć nie „wygrała”, to
jednak osiągnęła sukces. W porównaniu z innymi
ważnymi i znanymi personami ,którym w kampanii
pomagał sam Burmistrz Kowalski (T. Maćkała) , jak
na tak krótką kampanię wyborczą i przy udziale kilku zaledwie współpracowników, zdobyła w powiecie polkowickim 1 363 głosów (gdzie osoby znane
z polityki, takie jak: pani Ewa Drozd- 1 052 głosy,
pan Norbert Wojnarowski- 572 głosy a pan Tadeusz
Maćkała-474).Mało nie mało… to jednak fakt ten
pokazuje wyraźnie, że nie trzeba pokaźnych sum pieniężnych na pokrycie kosztów promocji, wystarczą
odpowiednie narzędzia i dobór kompetentnych ludzi,
aby kampania okazała się skuteczna. Gdyby było
większe zaangażowanie naszego społeczeństwa już
dziś Pni Dorota Sidorowicz reprezentowałaby nasz
społeczeństwo w Sejmie RP. To dobra lekcja z
DEMOKRACJI.
Pani Dorocie życzymy wytrwałości i sukcesów.
M.B

Rozpoczynają się również warsztaty breakdance i
warsztaty plastyczne, warsztaty tańca współczesnego a także warsztaty wokalne.
Dnia 10 listopada br. w Chocianowskim Ośrodku
Kultury odbyły się warsztaty zaadresowane do
najmłodszych mieszkańców naszego miasta, poświęcone obchodom Święta Niepodległości. Tego
dnia odwiedziła Chok ok. 100 osobowa grupa
przedszkolaków. W tym wszystkim zabrakło corocznej Wieczornicy dla mieszkańców. To, że mogliśmy
wspólnie świętować i przeżywać to wielkie Święto,
tak ważne dla każdego Polaka, było czymś, co nas
łączyło a w tym roku niestety niedane nam było tego
przeżywać razem. Miejmy nadzieję, że w nadchodzącym roku taka sytuacja nie będzie miała miejsca
i sama pani Dyrektor dopilnuje, aby pracownicy
zaangażowali się bardziej i przygotowali wieczornicę w kolejną rocznicę Odzyskania przez Polskę
Niepodległości.

Ostatnia impreza to Mikołajki. Dobrze, że się odbyły, bo jeszcze jakby zapomniano o dzieciach, to już
nie byłoby, czego opisywać. A tak wiemy, że Pani
Dyrektor bardzo zależy na tym, żeby dzieci miały,
co robić i że Mikołaj pamięta również o nich.
Jak sami widzimy, trochę się działo, ale to wciąż
za mało. Za mało propozycji kulturalnych, brakuje
zabaw, kiedyś organizowanych w Choku takich jak:
Andrzejki, zabrakło Biegu Jesieni - pytanie: dlaczego znaleźli się sponsorzy na Mikołajki a na Bieg
Jesieni nie? Zabrakło Wieczornicy i czasu zorganizowanego dla młodzieży podczas ferii zimowych i
wakacji.
Życzymy Pani Dyrektor, aby nadchodzący Nowy
Rok był dla nas wszystkich o wiele obfitszy w atrakcje, które Ośrodek Kultury przygotuje dla mieszkańców Chocianowa.
B.D

KTO ROBI Z NAS BAŁWANA ?
Praworządność w Chocianowie to już tylko chyba
abstrakcja.
Jak się dowiedziała nasza gazeta na jednym z ostatnich posiedzeń klubu „Jedność”, w którym zrzeszona
jest część naszych radnych dyskutowano w obecności burmistrza, promotora i Pani Sekretarz o dalszych
losach personalnych Bazyla. Jak wiemy pracownik
Choku bezpodstawnie zwolniony z pracy, z przyczyn
jak mówi się na mieście politycznych lub osobistych,
nie był zaproszony do tej dyskusji.
Niestety próba dyskryminowania Bazyla na tym spotkaniu nie powiodła się radnym. W obronie Bazyla
ujęła się zdrowo myśląca radna z Trzebnic – Zofia
Skawińska, która na zarzuty „obyczajowe” skierowane w osobę Bazyla uderzyła ripostą godną rasowego
polityka.
Pani Zofii Wolna Prasa Chocianowa dziękuje i pozostawia to zdarzenie bez komentarza.

SKARŻYPYTA EWA KRÓL!
Nowa Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej w Chocianowie rozpoczęła swoje obowiązki służbowe od
„kontroli” działań swojej poprzedniczki pani Jolanty
Floryn oraz złożenia skargi na tą Panią do Burmistrza
Miasta i Rady Miejskiej. (gazeta zapoznała się z tym
dokumentem).
Czym spowodowane było to zachowanie nie wiemy.
Jedno jest pewne, że takie zachowanie uwłacza tylko
osobie, która dopuszcza się takiego czynu. My jednak
chcemy wierzyć, że nie była to samodzielna decyzja
pani Ewy.
Długoletniej dyrektorce pani Jolancie Floryn życzymy sił do odważnego kroczenia naprzód.
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15 RADNYCH CHOCIANOWA - OCENA PRACY
Od 1 stycznia 2011 r. do 25 października 2011 radni rady miejskiej w Chocianowie złożyli łącznie 80 interpelacji, wniosków oraz zapytań.
Czy jest to dużo, czy mało ocenicie Państwo sami.
Roczny koszt utrzymania naszych radnych (diety) to ok. 120 869 PLN.
A TERAZ POSZCZEGÓLNI RADNI I ICH DOKONANIA
NORBERT PIOTROWSKI – ok.10 884 PLN
(Przewodniczący Rady do października 2011)
Na 80 / 29
Pan Norbert Piotrowski jest jednym z najbardziej aktywnych radnych już
od wielu lat w naszym mieście. W tym roku Pan Norbert pytał często naszą
władzę na jakim etapie są projekty przebudowy dróg osiedlowych a również interesował się w jakim stanie jest miejskie oświetlenie. W imieniu
mieszkańców prosił również aby zakazać parkowania przy ul. Kościuszki 13 (szkoda, że nie wnioskował o
zakaz parkowania dla Pani Dyrektor
Ośrodka Kultury na ul. Kościuszki 5).
Chciał prawie sam naprawić lub rozebrać przystanek autobusowy w Michałowie, czy mu się to udało nie wiem do
dziś. Pan Norbert był również bardzo
uczulony na bezpieczeństwo naszych
mieszkańców, zabiegał więc o wprowadzenie ograniczenia prędkości przy
ul. Głogowskiej a na ul. Lipowej chciał
aby zamontowano progi zwalniające.
Mało tego, zażądał przeglądu wszystkich znaków drogowych na terenie
całego miasta. Ekologia to również
konik Pana Norberta, bo tylko dzięki
jego interwencji zlikwidowano dzikie
wysypisko śmieci. Wywalczył również aby postawiono przy ul. SzkolnaKasztanowa dodatkowy kontener na opakowania sztuczne.
Były jeszcze takie wnioski jak:
- naprawa barierki ochronnej przy skrzyżowaniu ul. Głogowskiej i Trzebnickiej;
- przegląd studzienek kanalizacyjnych;
- naprawa studzienki telekomunikacyjnej (ul. Żeromskiego1);
- zabezpieczenie otworu studzienki przy ul. Zamkowa 3;
- podcięcie konarów drzew przy ul. II Armii Wojska Polskiego;
- naprawa chodnika przy ul. Szkolnej oraz chodnika przy ul. Kolejowej;
- zamontowanie znaku ograniczającego prędkość przy ul. Sportowej… i
wiele, wiele innych dobrych wniosków i zapytań.
Najciekawszym i najbardziej zabawnym wnioskiem, jaki złożył Pan Norbert w imieniu mieszkańców 8 kwietnia 2011 roku, to prośba o odnowienie Dworca Autobusowego przy ul. Kolejowej. Niestety ten wniosek, jak
i wiele innych przeszedł bez echa a plac przy stacji autobusowej został
sprzedany. Pan Norbert tak, jak na sali obrad jest również aktywny w życiu
społecznym.
KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI – ok.7320 PLN
Na 80/6
Pomimo, że liczba wniosków Pana Krzysztofa nie jest imponująca, to my
wiemy, że czasami nie ilość a jakość jest ważna i decydująca. Pan Krzysztof obok Pana Piotrowskiego to aktywny i ambitny radny, który nie uważa,
że czytanie protokołów posesyjnych to strata czasu.
BOGUMIŁA CYMBAŁA – ok. 8580 PLN (Przewodnicząca Komisji
Gospodarczej)
Na 80/4
Mieszkanka Chocianowca. Radna, która uczy się „samorządności” i przy
sprzyjających wiatrach jej kariera i przydatność dla społeczeństwa będzie
nieoceniona. Co prawda wnioski, które złożyła prawie w całości dotyczyły wsi Chocianowiec, ale to nie jest ujma a wręcz zaleta. Z tego regionu
bywa, że zostaje się Burmistrzem.
BEATA ROLSKA – ok.7320 PLN

Na 80/4
Pani Beata Rolska jako opozycyjna radna była przez cały rok „czynna”.
To ona już 31 stycznia 2011 walczyła o przywrócenie starej nawierzchni
(kostki) na ul. II Armii Wojska Polskiego. Drogi dla Pani Beaty nie były
jak widać obce, bo zabiegała również o zamontowanie progu zwalniającego na ul. Kolonialnej.
EDWARD KISIELEWICZ – ok.7320 PLN
Na 80/1

Jedno zapytanie Pana Edwarda to trochę za mało jak na stałego bywalca

rad. „Rad nie rad”, to nie my powinnyśmy ubolewać nad słabą aktywnością Pana Kisielewicza, bo to już problem Szklar Dolnych. Wiemy jednak,
że Pan Edward nie jest taki bezradny, bo coś tam potrafi ugrać dla swojego
okręgu wyborczego o czym wszyscy wtajemniczeni wiedzą.
STANISŁAW SIWIEC – ok. 9857 PLN (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
Na 80/1
Pan radny Siwiec w tym roku borykał
się z poważnymi problemami rodzinnymi dlatego jego absencja w aktywności jest prawie wytłumaczona. Nie
mniej na takim ważnym stanowisku,
jakim jest przewodniczenie Komisji
Rewizyjnej powinno się pokazać trochę więcej hartu ducha i woli.
MARIAN SAMBOR – ok. 8580 PLN
(Przewodniczący Kultury i Oświaty)
Na 80/2
Pan Marian wypada bardzo słabo na tle
swoich kolegów, bo tak naprawdę to
cały rok zajęła mu walka ze studzienką kanalizacyjną… i tyle. Tak wynika
z raportu (ale było inaczej...).
BOGDAN STASZCZAK – ok. 7320
PLN
Na 80/6
Tu też ilość nie oznacza jakość. Wiele z tych wniosków skończyła swój
żywot w przysłowiowym koszu, ale nie o to chodzi, tylko o to, że progów
zwalniających jak nie było na ul. Kolejowej, tak nie ma a i o „patelni” do
szkolnej stołówki możemy zapomnieć. Jest za to zawsze „za” bez względu za czym, ale „ZA”.
BRONISŁAW KLITA – ok. 7320 PLN
Na 80/1
Pan Bronisław to typowy heros z Parchowa. Walczy o dobre imię swojej wsi i godnie ją reprezentuje nawet w Szlachetnej Paczce. Wierzymy,
że wreszcie dostanie od rady pieniądze na most „Chocianowska woda w
Parchowie”.
LESZEK FILIPIAK – ok. 7320 PLN
Na 80/ 5
Pan Leszek Filipiak od początku roku walczył ze złym stanem drogi wojewódzkiej nr 328. Zwracał się również z prośbą o postawienie wiaty przystankowej przy Szkole Podstawowej w Chocianowie. Zaraz po zmianie
nawierzchni przy ul. II Armii Wojska Polskiego skierował swą prośbę o
ustawienie znaku ograniczającego prędkość do 30 km/h.
KRYSTYNA ŁYSIAK – ok. 7320 PLN
Na 80/2
Pani Krystyna Łysiak była bardzo mało aktywna w tym roku, ale to tylko
z racji postawy opozycyjnej wobec Jedności. Swoją walkę jednak toczyła
do końca o chodnik na ul. Wesołej. Niestety obietnice burmistrza wciąż
pozostają tylko pustymi obietnicami.
GRAŻYNA KINDRA – ok. 7635 PLN (od października Wiceprzewodnicząca rady)
Na 80/8

To najbardziej znana, aktywna i doceniana radna w naszym mieście.
Czytaj s.13
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Kotłownia - inwestycja kadencji 1994-1998

cd.
Pani radna zawsze zabiega o ławki, gdzie moglibyśmy usiąść i odpocząć w pobliżu budynku
Ośrodka Opieki Społecznej, walczy o oświecenie
nas przy ul. Sportowej, zabiegała tam o zamontowanie dodatkowych lamp. Chciała też zwolnić
pędzących na drodze nr 328 – próg zwalniający
a na Osiedlu Zwycięstwa okazało się, że są osoby niepełnosprawne i narodziła się potrzeba wydzielenia miejsc parkingowych właśnie dla tych
osób. Już na koniec podwoiła się aktywność Pani
radnej i wnioskowała o ujęcie w budżecie na rok
2012 szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia. To nie koniec dbałości o
nasze zdrowie, bo również prosiła o pieniądze
na program szczepień przeciwko pneumokokom.
Medicus powinien być dumny z takiego pracownika. O drogach osiedlowych już nie wspomnimy, bo to wnioski, które i tak od razu trafiły do
kosza.
ZOFIA SKAWIŃSKA – ok. 7320 PLN
Na 80/4
Zofia Skawińska to bardzo waleczna kobieta z wsi
Trzebnice i choćby czasami wydawało się, że jest
to tylko walka z wiatrakami, to warto to docenić.
Jej praca koncentrowała się prawie wyłącznie na
wsi Trzebnice dlatego jej wyborcy powinni dalej
na nią stawiać gdyż nie idzie na kompromisy tak
jak inni radni z obecną władzą.
HENRYK OSOLIŃSKI – ok. 7320 PLN
Na 80/3
Pan Henryk Osoliński zazwyczaj jest pomocnym radnym o czym świadczą jego wnioski. W
jednym z wniosków prosił o przedstawienie informacji przez kierownika OPS, w sprawie zapewnienia na okres jesienno-zimowy osobom
starszym i samotnym opał.
RYSZARD BARTOSZ –ok. 9453 PLN (od października Przewodniczący Rady)
Na 80/ 0
Aby nie być złośliwym zacytuję kawałek znanej
piosenki „mniej niż zero”. Gdybyśmy chcieli
wyceniać pracę poszczególnych radnych ten Pan
powinien jeszcze dopłacić. Wierzymy jednak, że
w przyszłym roku tak jak obiecał, zabroni całej
radzie zabierania głosu na sesjach.
Przedstawiliśmy Państwu osiągnięcia naszych
radnych. Niech to krótkie podsumowanie będzie
dla Państwa pomocą w ocenie pracy poszczególnych radnych z Waszych okręgów dla naszego
miasta.

S.T

Na terenie obecnego Chofum do dziś stoi i straszy inwestycja burmistrza Romana Kowalskiego, za którą zapłaciło całe nasze społeczeństwo. Prawdopodobnie dopiero w roku 2009 została spłacona ostatnia rata kredytu zaciągniętego na ten cel. Od ukończenia
tejże inwestycji już w czasach rządów Franciszka Skibickiego do
dziś nikt nie potrafi znaleźć pomysłu na wykorzystanie tego reliktu
„niegospodarności”.
W Chofum przez ostatnią dekadę doszło do wielu zmian, w tym
organizacyjnych. Z dużej firmy zatrudniającej bardzo dużą część
mieszkańców Chocianowa dziś pozostało tylko wspomnienie. Na
chwilę obecną Chofum zatrudnia ok. 280 pracowników również w
większości naszych mieszkańców.
Wiemy, że dziś tymczasowe trudności firmy Chofum odbijają się
częściowo na budżecie naszego miasta ponieważ fabryka zalega z
należnościami podatkowymi. Obecny burmistrz usilnie walczy o
„swoje” nie zdając chyba sobie sprawy, że w chwili obecnej Chofum jest jednym z większych pracodawców w naszym mieście i raczej wypadałoby wesprzeć jakoś, chociaż merytorycznie fabrykę,
w której pracują nasi mieszkańcy, bywa że i całe rodziny.
Wierzymy, że pochopne decyzje naszych władz nie przyczynią się
do utraty tak cennych miejsc pracy. Z nieoficjalnych doniesień wiemy, że są prowadzone rozmowy ugodowe pomiędzy burmistrzem
miasta i Chofum.
Przy „okrągłym stole” warto poruszyć nigdy nie wykorzystaną kotłownię i przypomnieć jak wiele nas (mieszkańców) kosztowały
pochopne decyzje władzy.
S.T
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KOALICJA ŚMIERCI

(n) Panie Burmistrzu, rok temu 14 grudnia obiecał Pan tak wiele.
Czy nie żałuje Pan tego?
(R.K) Nie. Wszyscy wiemy jak trudno jest obiecywać. Trzymałem się standardów. Tak, były chwile zwątpienia, zmęczenia teraz
nawet choroba, ale nie chcem ale muszem. Co zrobić, przecież za
coś bierze się kasę.

Tytuł może przerażać, ale gdy dotrwamy do
końca tej informacji okaże się tylko czystą
grą słów twórcy.
Już parę tygodni temu dawałem zapowiedź
opisu struktur nowych opozycyjnych nurtów
w Chocianowie. Od tego czasu wiele się jednak zmieniło i jeden z obozów opozycyjnych
o słabej strukturze rozpad się pod presją „zależności”.
Z wiadomych tylko nam źródeł dowiedzieliśmy się, że owa frakcja była silnie powiązana z „dworem”. Niemniej jej głównym celem
było usunięcie ze stanowiska prezesa PWK
na co, co w tym jest najgorsze, dostali „błogosławieństwo” od samego pracodawcy tego
Pana. Nie dziwi mnie wcale negatywny stosunek do pana Franciszka, bo wielu pała do
niego niechęcią, ale dziwi za to postawa kolegi, który pomógł mu obiąć to stanowisko.
Chciałoby się teraz zadać pytanie: w co gra
grupa „trzymająca władzę”, wykorzystująca
do takich celów niesprawną emocjonalnie
opozycję? Tego nie wiemy . Faktem jest tylko to, że grupa ta już nie istnieje, zatem mianem „koalicji śmierci” powinna zacząć nazywać się ta druga frakcja opozycyjna, bardziej
stabilna, doświadczona i ułożona politycznie,
ale o tym napiszemy już innym razem. ..

(n)Jak ocenia Pan 365 dni władania grodem Bolka?
(R.K) Nie wystawię sobie oceny z demokracji, bo takiej tu chyba
nie ma. Liczę na społeczeństwo, że znajdzie jakąś skalę i mnie oceni. Zawsze mam sumienie czyste i nie muszę korzystać ze spowiedzi.
(n)Dlaczego?
(R.K) Bo jestem aktywny, pomimo, że nie mam aktywów. Proszę
spojrzeć na moje oświadczenie majątkowe. Jestem goły jak ,jak
prawda. Moi ludzie też ,nic im nie można zarzucić.
(n) A jak Pan współpracuje z Radą Miasta.
(R.K) Służę im. Klub JEDNOŚĆ to wielka siła polityczno-plotkarska tego miasta. Silne powiązania z kościołem poprzez radną dają
nadzieję na dłuższe rządzenie. To nie jest zrządzenie losu, to cud
,że mam taki lud. Zależy mi na rozwoju, dlatego opozycja może mi
(tu gest Kozakiewicza)
(n) Czy wie pan dlaczego przyjął pan prawie 1000 interesantów.
(K.R) Nie, nie wiem-ale sprawdzę w wolnej chwili. Tak robił Franciszek więc i ja, co innego miałem wymyślić?
(n) Jest kryzys, co Pan na to?
(K.R) Nie łudzę się, jest to jest. Ja go nie widzę. A biedni mają
Caritas, Szlachetne paczki i ciuszki z OPS.
(n) Wszystko drożeje. Co zdrożeje u Nas w 2011. I czy w takim
razie radni podniosą Pańskie uposażenie do przyzwoitej kwoty?
(K.R) Liczę na to, ale zawsze jest to ale. Na pewno PWK podniesie
opłaty za wodę, ścieki i wywóz śmieci. To jest wina poprzednika, który za bardzo był miłosierny dla społeczeństwa, a tu trzeba
chwycić ostro za mordę, aby wiedzieli kto tu rządzi!
(n) Mówią na mieście, że nic Pan już nie zrobi?
(R.K) A po co? I tak ich szabelki są tępe. Fakty się liczą i kasa w
kasie.
(n) A już tak na koniec, co miniony rok przyniósł mieszkańcom
naszej gminy.
(K.R) Myślę, myślę. Nie miałem czasu aby coś sensownego zmieniać. Pozmieniałem ludzi, to mało? A dajcie mi spokój!

RAZEM DO...

(n) Dziękujemy za rozmowę.

(MATERIAŁ ZACZERPNIĘTY Z KABARETOWEGO
SKECZU PT”365 DNI RZĄDÓW PREMIERA”zamieszczonego na forum www.vcity.pl)

GMINY...
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„Bądź uprzejmy mieć wątpliwość..”

Godz 19.44. Europa. Polska. Chocianów. Mój pokój.
„Chocianowski Ośrodek Kultury- kartony- bolesne zderzenie- śmierć(
Kultury)-zielone światło- bałwan- jednorożec- świnia- wniosek”
Od kilku dni, myśląc o losie naszej Hani z M jak miłość, panicznie boję
się kartonów.( Hania uderzyła samochodem w kartonowe pudła a następnie po jakimś czasie… umarła. ) Ciągle myślę o tych papierowych
wrotach do zaświatów.. jak nieoczekiwanie mogą stanąć nam na drodze. Śmierć Hanki wstrząsnęła całą Polską. Sensacja miesiąca. Telewizja niczym niedoświadczony kieszonkowiec, doprowadziła widzów do
orgazmu. Cały kraj oszalał przez kartony i śmierć wyimaginowanej postaci, mającej zaspokajać społeczne potrzeby telewizyjnych odbiorców.
Jak wiele zachowań ludzkich zależy dziś od obrazu? To co słyszymy
i widzimy determinuje nasz sposób myślenia. Kiedy widzimy zielone
światło – idziemy. Zakodowano nam, że kolor oznacza sytuacje. Mikołaj ma być czerwony… - a jaki ma być?! Niebieski?, że kiedy powiem „
czerwony październik” to co zobaczysz w głowie? Łódź podwodną? (hi
hi). To, że w toalecie czytasz książki nie daje ci prawa wypróżniać się
w bibliotece nie sądzisz? Które obrazy są prawdziwe, a które nie?
Wyobraź sobie białego bałwana ze śniegu. Idealny prawda? A
czerwonego bałwana…..? Nie widać czerwonego szalika i marchewkowego nosa co? No właśnie- dlatego bałwan musi być ze śniegu. Taki
jest prawdziwy bo widziałeś go na własne oczy. Biały jednorożec.. nigdy nikt go nie widział, ale każdy wie jak wygląda. A czy jednorożec
może być żółty? Nie. Jeśli uważasz że potrafisz panować nad swoim
umysłem, to wyobraź sobie jednorożca nie konia, a dla odmiany świnię. Świnię z rogiem na czole. Widzisz to? Szlachetnego jednorożca,
zwierzę majestatyczne… wyglądającego jak świnia??? Jeśli potrafisz
się z tym zgodzić, odbiec od swoich dotychczasowych wyobrażeń o
jednorożcu, to zaakceptuj ten obraz. Pokochaj I ZAAKCEPTUJ świnkę- króla lasu.
Akceptujemy to co widzimy w zależności od systemu kodowania, stosowanemu w naszej kulturze. Jeśli ktoś nam wmawiał, że coś jest dobre, pomimo, że takie nie jest, to uważamy ten wybrakowany obraz za
normalny, za prawdziwy. Otóż nie. Doszliśmy Od Hanki do jednorożca
w kierunku pointy. Wniosek jest prosty: pomimo, że tak się nam wmawia od lat- Nasz Ośrodek Kultury nie jest prawdziwy, ba nie jest nawet
ładny.. dlatego sądzę, że. w tym mieście jest za mało kultury. „Chocianowski Ośrodek Kultury- kartony- bolesne zderzenie- śmierć( Kultury)
-zielone światło- bałwan- jednorożec- świnia- wniosek”.
Piotr Budzeń

„Jedna kulturalna osoba to zbyt
mało, aby podnieść poziom imprezy
chamów, natomiast jeden cham
zepsuje każdą kulturalną imprezę”
Bertrand Russell

Początek tekstu jest zawsze najtrudniejszy- najważniejszy zresztą też.
Swój krótki felieton dedykuję 3 słowom: pewność, prawda i przekonanie.
Pewność o tym, że swoje przekonanie jest jedyną prawdą. Coraz częściej
spotykam się z sądami, ślepo ukierunkowanymi na indywidualny punkt
patrzenia. Widzenie i patrzenie to również nie to samo. Wzrok nie jest jednowymiarowy, więc umysł też nie powinien być- dobrowolnie spłaszczany przez użytkownika. Wszystko co wydaje się pewne zmierza ku przyciskom Ctrl+Alt+ Delete. I wszystko budować od początku należy. Pointa
już jest! Czas na treść.
Łudząco podobna do przekonań jest wiara. Przekonanie powinno być
ugruntowane przez racjonalny osąd. Wiara opiera się na czysto metafizycznym zaufaniu- wiedza o tym, że Bóg istnieje byłaby jednoznaczna z
brakiem wiary. Wierzyć , a wiedzieć to dwa odrębne semantycznie słowa.
Jako ludzie mamy to silne przekonanie o znajomości jedynej prawdy, które
jest silnie zakorzenione w ludzkim poszukiwaniu jedynej słusznej drogi.
Niestety niewielu ludzi zwróciło uwagę iż ziemia jest okrągła i im bardziej
kogoś gonisz- tym bardziej przed nim uciekasz. Podążanie jedną drogą
jest najprościej rzecz ujmując, drogą najprostszą, pozbawioną wątpliwości. Najprostsze drogi zawsze prowadzą do nikąd- ponoć. Każda pewność
stwierdzeń zasadzona jest na ignorancji lub braku mentalnej optyki, pozwalającej dostrzec możliwości. To Bóg dał ludziom wolną wolę, dał
możliwości. Dlatego też śmiem wątpić. Wątpię więc jestem. Idea filozoficzna matrixa- wątpię, że jestem. Jeśli zbyt emocjonalnie szukasz pewności własnych sądów, lekceważąco podchodzisz do konstytuowania wniosków, spotka cię kiedyś Obi One Kenobi i powie ci.. „These are not the
droids you’re looking for”. Biorąc pod uwagę iż maszerująca równo armia
zawsze zmierza na wojnę w imię idei, kiedy ja spostrzeżesz bądź uprzejmy
mieć wątpliwość. Tak jak proste drogi tak i proste wnioski- zawsze mijają
się z prawdą. Ziemia jest okrągła. Świat jest nieokreślony. Czymże jest
prawda? Nieokreśleniem. Jezus o to pytał dawno, dawno temu… gdyż
prawda jest pojęciem nad wyraz względnym. Dla każdego jest inna, dla
każdego nie tak oczywista jak mogłoby się wydawać. W naturze człowieka leży zmienność i popędowość. Libido dominandi. Dążymy do dominacji. Nie ma się co oszukiwać- jesteśmy drapieżnikami, Mamusie oszukasz,
tatusia oszukasz, ale ewolucji nie oszukasz. To co było przez pół życia
oczywistą prawdą okazuje się iluzją zbudowaną na błędnych założeniach
iż nasz sposób myślenia jest słuszny i niezachwiany. W ten oto sposób
Kolumb Krzyś dopłynął do Indii i odkrył Indian mieszkających w Ameryce. Ludzie w swych osądach upraszczają wszystko do dobra i zła, bieli
i czerni, a przecież są jeszcze odcienie szarości oraz zło uzasadnione czy
też dobro o wątpliwych pobudkach. Tam gdzie jest jedna, jedyna święta
prawda tam też musi się gdzieś czaić gówno prawda. Taka prawda ciągnie
za sobą fetor niedomówień, dwuznaczności i obłudy stwierdzeń. To co się
nie goli ma gdzieś jakieś wstrętne wąsy. Ponoć. Zmierzając ku końcowi
swojego wywodu, chciałbym zadedykować wszystkim sparafrazowaną
sentencję:
Są na świecie prawdy, które można odkryć i takie, których odkryć się nie
da.
Są rzeczy, które można zmienić i takie, których zmienić się nie da.
Cała mądrość polega na tym byśmy potrafili odróżnić jedne od drugich.
Tymi słowami kończę. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Kazanie skończone.
Piotruś Celna Riposta Budzeń
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CHCIEĆ I NIE MÓC
Chcieliśmy, aby w pierwszym numerze gazety ukazały się krótkie informacje dotyczące tego, co 20
grudnia odbywało się w Chocianowie. Dla tych z
Państwa, którzy nie wiedzą, co się działo przypominamy, że w owy dzień o godz. 12.00 odbyła się „Wigilia dla Samotnych” zorganizowana przez OPS a
popołudniu w naszym Gimnazjum rozpoczął się Jarmark Bożonarodzeniowy. Jednak z „Wigilii dla samotnych” zostaliśmy wyproszeni, bo jak powiedziała Pani Kierownik OPS nikt się tych samotnych osób
nie pytał, czy chcą, aby była prasa. (Tutaj taka nasza
mała uwaga, że wiemy, iż jeden z Panów nagrywał tę
oto imprezę swoją komórką). Natomiast Pani Dyrektor naszego Gimnazjum została zmuszona do tego,
aby wycofać nasze zaproszenie na piśmie. To pokazuje nam jasno, że Chocianów nie dojrzał jeszcze do
demokracji i wolności słowa a jedynym, według co
niektórych medium, które jest „obiektywne”, jest INFORMATOR. Każdy ma prawo do własnych opinii.
Mamy nadzieję, że w nowym roku będzie tej wolności i demokracji więcej a osoby publiczne przestaną
się bać krytyki i nauczą się przyjmować ją z podniesioną głową.
REDAKCJA

