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Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej dostępu do informacji publicznej (ograniczenie prawa do informacji z uwagi na ważny interes państwa).

Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce czwarty numer Wolnej Prasy Chocianowa. 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
czwartego 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.
To wydanie gazety ma ukierunkowane zadanie, ma pokazać Państwu jak bardzo źle dzieje się w Gminie Chocianów. Ma również dać
Państwu nadzieję na lepsze jutro i wyrwać
wielu z Państwa z matni strachu, manipulacji
i perfidii tych, którzy udają ” gospodarzy „ naszych losów. Wybaczmy im i czyńmy inaczej.
Redaktor Naczelny
Sławomir Tomczak

Tryb wprowadzenia kwestionowanych przepisów jest niezgodny z konstytucją.
18 kwietnia 2012 r. o godz. 8.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dostępu do informacji publicznej (ograniczenie prawa do informacji z uwagi na ważny interes
państwa).
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1 pkt 4 lit. a i lit. b ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy
o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw jest niezgodny z art. 121 ust. 2 w związku z
art. 118 ust. 1 konstytucji przez to, że dodaje do ustawy o dostępie do informacji publicznej - odpowiednio art. 5 ust. 1a i ust. 3 (tzw. poprawka Rockiego).
Trybunał nie oceniał zawartości merytorycznej tych przepisów, lecz - zgodnie z wnioskiem Prezydenta - kontrolował wyłącznie konstytucyjność trybu ich wprowadzenia do ustawy.
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że Sejm uchwalił i przekazał do Senatu ustawę w całości poświęconą implementacji do polskiego prawa dyrektywy nakazującej umożliwienie ponownego wykorzystania informacji
sektora publicznego. W trakcie prac senackich do ustawy został dodany, kwestionowane przez Prezydenta,
art. 1 pkt 4 lit. a i lit. b, którego celem było ograniczenie prawa dostępu do informacji ze względu na ochronę
porządku, bezpieczeństwa publicznego oraz ważnego interesu gospodarczego państwa. Poprawki te zostały
przyjęte przez Senat oraz - mimo negatywnej opinii właściwej komisji - nie zostały odrzucone przez Sejm.
Prezydent, aby nie tamować procedury implementacyjnej, ustawę podpisał i skierował do Trybunału.
(…) Poprawka Rockiego wprowadziła - nieregulowane w ustawie uchwalonej przez Sejm - ograniczenie dostępu do informacji publicznej i tym samym niewątpliwie wykroczyła poza materię ustawy przekazanej do
rozpoznania Senatowi (…)
Poseł Andrzej Celiński (przed głosowaniem nad wprowadzenie poprawki) stwierdził, że
- Ta poprawka jest zamachem na prawo obywateli do kontroli władz.
Po decyzji Trybunału dostęp do informacji publicznej nie będzie podlegał dodatkowym ograniczeniom. Jak
wynika z komunikatu Senat przekroczył swoje kompetencje. Zły przepis zostanie usunięty z ustawy.
Jako mieszkańcy Gminy Chocianów również mamy prawo do dostępu do informacji publicznej.
Utrudnianie dostępu świadczyć może o chęci ukrycia nieprawidłowości w zarządzaniu gminą.

728-292-809

e-mail: syriusz39@o2.pl

Z O S TA Ń S P O N S O R E M

NA REFERENDUM JUŻ CZAS!!!
Grupa mieszkańców Chocianowa powiązana z polkowickim klubem Ruchu Palikota rozpoczęła już
procedury związane z przygotowaniem referendum w celu odwołania burmistrza Miasta i Gminy
Chocianów - Romana Kowalskiego.
O postępach będziemy informować Państwa na
bieżąco. Osoby wyrażające podobne poglądy i
chcące nas wesprzeć prosimy o kontakt z redakcją
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Wielu znajomych, górników, studentów, biznesmanów a nawet
profesorów, pytało mnie ostatnio dlaczego idę w politykę skoro wiem, że to totalne bagno.
Owszem to bagno, ale każda rewolucja jest dobra tylko na początku
drogi, następnie wszystko zamienia się w system i są potrzebne
nowe rewolucje. Osobiście nie
wierzę w to, że system można obalić, ale wierzę, że można funkcjonować w już istniejącym i drogą
polityki wpływać na realizację zamierzonego celu. Moim celem jest
zmiana realiów. Nie jestem zadowolony z tego, jaki komfort życia
zapewnia ten kraj a w szczególności to miasto. Nie biorąc udziału w polityce byłbym skazany na zrządzenie losu. Nie wiadomo,kto będzie rządzić, czy będzie na kogo głosować,
czy będzie alternatywna władza zapewniająca rozwój. Nie można przeprowadzać rewolucji nie wiedząc czy za niedługi czas potrzebna będzie
nowa. Trzeba tego przypilnować i poświęcić swój czas, zdrowie i nerwy. Wiem, że nie jesteśmy w stanie zmienić całego kraju, ale to miasto
możemy. Miasto, gminę, powiat. Przechodząc ulicami Chocianowa nie
widzę tego, że mieszkamy w jednym z najbogatszych powiatów w Polsce. Po prostu tego nie widać. Brak konsekwentnej polityki finansowej
wobec powiatu skutkuje brakiem jakichkolwiek profitów z przynależności do tej struktury. Nie mamy pięknych chodników, placów zabaw,
sygnalizacji świetlnej i innych przesłanek nowoczesności. Mamy za to
jako mieszkańcy i podatnicy dziurawe drogi, bruk, koszty utrzymania
terenów zielonych należących do miasta, szamba zamiast kanalizacji,
zastraszanie i stagnację, o ile nie regres ekonomiczny i gospodarczy.
Nie przemawiają do mnie argumenty, że jest źle bo było źle, że nic się
nie dzieje, bo nie ma kasy, że cena wody wzrasta, bo instalacje są stare.
Ta wiedza była powszechna już przed wyborami. Każdy kandydat na
burmistrza wiedział, że sytuacja gminy jest tragiczna. Skoro więc nie
posiadało się pomysłu na wyjście z tej sytuacji, to po cholerę było startować? Odpowiedź narzuca się sama.. po kasę. Temu miastu potrzebny
jest system naprawczy- wręcz awaryjny system naprawczy. Potrzebujemy wyspecjalizowanej w swych dziedzinach kadry, która zmierzy
się z tą sytuacją. Nie trafiają do mnie tłumaczenia ideologiczne bądź
zrzucanie odpowiedzialności na przeszłość. Przeszłość już była! Teraz
jest współczesność a przed nami przyszłość, więc o niej powinniśmy
myśleć. Ten kraj, a w szczególności to miasto, potrzebuje czystego, nie-
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skażonego socjalizmem kapitalizmu. Każdy pretendent na stanowisko prezesa bądź
dyrektora powinien przedstawić realny plan zagospodarowania danej placówki w
kwestii użyteczności publicznej oraz w kwestiach finansowych. Po rocznym sprawowaniu urzędu powinien być z niego rozliczony: jeżeli spółka była na plus a jest
na minus- wypad! Jeśli miała być kultura a ma jej- wypad! Jeśli nie radzę sobie w
obecnych warunkach- wypad! Jeżeli jestem radnym, ale nic nie zrobiłem na rzecz
mieszkańców- wypad! Jeśli miały być chodniki, mieszkania, inwestorzy, miejsca
pracy i inne rzeczy określone w ulotkach wyborczych a ich nie ma- wypad!!! Czas
oderwać polityków od koryta nie tylko ryjem, ale i dupą! Za siedzenie i plotkowanie
pieniądze się nie należą. Niestety jest XXI wiek. Czasy się zmieniły. Na szczęście.
Należy prowadzić konsekwentną politykę na rzecz gminy i jej mieszkańców, a nie
tylko napychać kiesę i rozprzedawać wszystko, co się da- to nie allegro moi drodzybardzo drodzy- rządzący. Podstawową zasadą demokracji jest wolność. Wolność
wypowiedzi, wolność poglądów. W naszym mieście o pojęciu wolności dawno już
zapomniano. Nakładając nam na grzbiety coraz to nowe koszty wmawia się nam,
że to dla naszego dobra. Naszymi pieniędzmi operują niewykwalifikowani ludzie.
Okrada się nas mówiąc, że tak powinno być. Otóż moi drodzy system ma być dla
obywatela a nie obywatel dla systemu. Dość już tego pogwałcenia demokracji. Stanowiska państwowe powinny być zdobywane z konkursu a nie z politycznych przywilejów. Powinni zasiadać na nich kompetentni ludzie a nie koledzy burmistrzów,
starostów, prezydentów, posłów. Należy zatrudnić ludzi, którzy pozyskają inwestorów, którzy będą potrafili partycypować w kosztach tak, aby spółki wychodziły na
plus. Ośrodki Kultury powinny być domami dla sztuki a nie etatami do obsadzania
znajomych po wyborach. Turystyka powinna ściągać do naszego miasta rzesze turystów zapewniając w ten sposób miejsca pracy dla mieszkańców. Miasto powinno tętnić życiem a nie umierać po godzinie 18. Powinno się stworzyć strefę ekonomiczną,
nawiązać współpracę ekonomiczną w oparciu o strategię rozwoju miasta z inwestorami najbardziej przychylnymi dla naszego regionu. Niektórzy powiedzą, że jestem
idealistą bądź marzycielem. To dobrze. Ja nie boję się krytyki, bo właśnie na tym
polega demokracja. Każdy ma prawo do swoich poglądów. Rządząc nie powinno się
myśleć o swoich, ale o wszystkich. Ci, którzy byli za i ci, którzy byli przeciw, ci, co
głosowali za tym i ci, co głosowali za tamtym, wierzący i nie wierzący, prawicowcy
i lewicowcy, wykształceni i nie wykształceni, biedni i bogaci, głupi i mądrzy.. każdy
ma względem demokracji takie samo prawo i dla tego ci, którzy otrzymali mandat
zaufania powinni myśleć i dbać o wszystkich- nawet o wrogów. Nawet jeśli bramki
są dwie to piłko-gmina jest jedna. Wierzę, że można zmienić nasze miasto dzięki
ciężkiej pracy i pomysłom. Tego brakuje obecnej władzy. Wiara w to, że może być
lepiej jest zawsze lepsza niż pewność tego, że jest źle. W imię demokracji apeluję o
rozsądek. Przestańmy patrzeć na lewicę, prawicę, na wierzących i nie wierzących i
razem zmieńmy to miasto, bo można je zmienić. Tak, jak jest - być dłużej nie może.
Każdy z nas kto myśli, że kształt naszego świata nie zależy od niego- myli się. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to jak wygląda to miasto i wszyscy mamy szanse
coś dla tego miasta zrobić. Więc nie ma co siedzieć, trzeba podjąć decyzje, poczuć
się odpowiedzialnym za stan faktyczny i razem ręka w rękę wziąć się do roboty.
Piotr Budzeń
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Burmistrz Chocianowa chce leczyć mieszkańców
„W trosce o nasze zdrowie”
-pod takim tytułem ukazał
się artykuł w ostatnim Informatorze Gminy. Niestety pod
artykułem nikt się nie podpisał. Oczywiście pod stekiem kłamstw i oczywistych
bzdur nikt się nie podpisze,
choćby z obawy przed wyśmianiem (co najmniej). Natomiast już pierwsze zdanie
artykułu sugeruje kto zainicjował jego powstanie. Prawdopodobnie Pan burmistrz
- wielbiciel rocznic, bo w
niespełna rok po publikacji
artykułu „Chocianów nie zostanie bez opieki zdrowotnej”,
powrócił do tematu ochrony zdrowia mieszkańców. A
temat stał się problemowy.
Jako główną przyczynę problemów z dostępem do usług
medycznych autor podaje,
likwidację w 2005r. Samodzielnego Publicznego ZOZ-u
w Chocianowie i przekazanie
opieki zdrowotnej nad mieszkańcami do CDT Medicus
oraz wprowadzenie od 1 marca 2011 roku przez Narodowy
Fundusz Zdrowia, nowych
zasad świadczenia usług w
zakresie nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej. Choć na
przestrzeni lat 2005-2011 nie
było większych problemów
w naszej lokalnej ochronie
zdrowia, to za trudności w
realizacji usług medycznych,
które pojawiły się w 2012r.,
obwiniono (wręcz zwyczajowo) poprzedniego burmistrza,
który nota bene skończył urzędowanie 14 grudnia 2010r.
Obecny burmistrz utrzymuje,
nie ma możliwości prawnych
wykupienia usług zdrowotnych przez gminę w niepublicznym zakładzie opieki
zdrowotnej, jakim jest Medicus, bo zabrania tego Ustawa
o działalności leczniczej z 15
kwietnia 2011r. Powyższe
twierdzenie mija się z prawdą, bowiem Art. 100 i Art.114
Ustawy mówią , że każdy zarejestrowany podmiot prowadzący działalność leczniczą
może korzystać ze środków
publicznych, jest jednakowo
traktowany i może otrzymać
te środki z przeznaczeniem
na realizację zadań w zakresie
programów zdrowotnych, pro-

mocji zdrowia itp. Warunkiem
ich otrzymania, jest wygranie
przez podmiot konkursu zorganizowanego przez jednostkę
samorządową. Takie rozwiązanie, przyjęła nasza gmina w
2011r., powierzając świadczenie usług w zakresie nocnej i
świątecznej opieki zdrowotnej
Medicusowi, w drodze konkursu. Dlaczego w 2012 roku
odstąpiono od tego pomysłu?
Wtajemniczeni mówią, ze ponoć w pakiecie miała być zatrudniona protegowana pana
Kowalskiego, ale Medicus nie
zgodził się na pakiet z tzw.
„całym dobrodziejstwem inwentarza”, więc mamy efekt.

Panu burmistrzowi wydaje
się że jeśli on nie czyta ustaw,
to nikt ich nie czyta i może
opowiadać dowolne brednie.
W ciągu roku burmistrz Kowalski nie nabył elementarnej
wiedzy na temat zasad funkcjonowania opieki zdrowotnej
w porze nocnej i świątecznej.
Przekazywanie wykazu osób
zakwalifikowanych do zabiegów pielęgnacyjnych w dni
wolne od pracy z Medicusa
do Noxmedu i zapewnienie
realizacji zabiegów przez tę
placówkę medyczną, to obowiązek, a nie dobra wola placówki okazana na prośbę burmistrza, jak to sugeruje Pan
Kowalski. Sprawując nadzór
nad zapewnieniem ochrony
zdrowia mieszkańcom gminy,
burmistrz ma obowiązek kontrolować czy podmioty prowadzące działalność leczniczą
wykonują obowiązki zgodnie
z wymogami, czy nie. Nie ma
przy tym znaczenia czy są to
placówki publiczne czy niepubliczne! Gdyby burmistrzowi
leżało na sercu dobro mieszkańców gminy, to już rok temu
zorganizowałby spotkanie obu
podmiotów aby ustalić zasady
współpracy. O takich ustale-

niach miał obowiązek poinformować mieszkańców i sprawę monitorować na bieżąco.
Rzecz jasna, aby taką naradę
zorganizować, trzeba orientować się w powyższych zagadnieniach. Niestety, po roku
funkcjonowania w nowych
uwarunkowaniach świadczenia usług w zakresie nocnej i
świątecznej opieki zdrowotnej, Pan burmistrz Kowalski
nadal nie zna zasad i przepisów regulujących system
opieki zdrowotnej w Polsce.
Stąd w artykule zwroty „informacja zaczerpnięta ze strony
internetowej NFZ we Wrocławiu”, zupełnie niezrozumiała
interpretacja obowiązujących
przepisów, zbędne pismo do
CDT Medicus w oczywistej
sprawie, czy podobne w wymowie zapewnienie dyrektora
Noxmedu z Chojnowa. Panie
burmistrzu Gmina Chocianów
jest przyporządkowana do
placówki medycznej w Chojnowie przez NFZ. Z logiki
wynika, że Medicus w konkursie ogłoszonym przez NFZ
na obsługę punktu w Chojnowie nie brał udziału, ponieważ
nie prowadzi tam działalności. Dlatego też zapewnienie
opieki zdrowotnej nocnej i
świątecznej przez Noxmed w
Chojnowie jest obowiązkiem
tej placówki a nie dobrą wolą,
którą Panu zadeklarował jej
dyrektor! Pana orientację w
problematyce gminnej porównałbym do zachowania
„słonia w składzie porcelany”,
czego się dotknie, to niszczy.
Podważa Pan celowość likwidacji ZOZ-u w Chocianowie
w 2005r., a mieszkańcy zapewne pamiętają stan opieki
zdrowotnej za pańskiej kadencji w 1998 roku. Zaledwie
trzech lekarzy, kolejki do lekarza od drugiej w nocy, gabinety lekarskie i pomieszczenia zabiegowe w opłakanym
stanie, braki w wyposażeniu
i ogromny przerost zatrudnienia - domena Pana burmistrza.
Zlikwidowany ZOZ miał zobowiązania sięgające 900 tys.
zł., a wynikały one z przerostu zatrudnienia. W 1998
roku, za rządów Pana Kowalskiego, w ZOZ-ie zatrudnionych było 56 pracowników
(a dziś w Medicusie pracuje
29 osób). A sam Pan Kowal-

ski, niemal codzienny gość
w przychodni, aż nadto ingerował w jej funkcjonowanie i
najzwyczajniej się szarogęsił.
Dziś burmistrz narzeka, że
nie ma wpływu na Medicus.
I całe szczęście, bo pod takim
wpływem mogłoby nastąpić
pogorszenie, osłabienie albo
w skrajnym przypadku niewydolność. Do grona tęskniących
za ZOZ-em dołączyła radna
Grażyna Kindra, pracownik niegdysiejszego ZOZ-u i
obecnego Medicusa. Pani radna „duby smalone bredzi i rozumowi bluźni” opowiadając
mieszkańcom zasłyszane od
burmistrza niedorzeczności,
jakoby przez likwidację ZOZ-u (przed siedmioma laty!) dziś
w Chocianowie nie ma opieki
nocnej i świątecznej. Niechże
Pani zdobędzie się na obiektywną ocenę rzeczywistości!
Warto przypomnieć niektóre zapisy z cytowanego w
artykule aktu notarialnego,
niestety wybiórczo i tendencyjnie. CDT Medicus
przejmując opiekę zdrowotną, zobowiązał się do:

- świadczenia usług w Chocianowie, Trzebnicach i Parchowie (ponadto dodatkowo
uruchomił punkt w Szklarach
Dolnych),
- prowadzenia 4 lub 5 poradni
specjalistycznych, które nie
są zadaniem obowiązkowym
gminy (dziś jest już 6 poradni
specjalistycznych),
- zakupu i modernizacji obecnie zajmowanego budynku,
przy czym gmina notarialnie zabezpieczyła sobie prawo pierwokupu budynku,
- przejęcia pracowników z
gwarancjami i wraz z częścią
finansowych zobowiązań
pracowniczych,

Likwidacja ZOZ-u, przekazanie praw i obowiązków Medicusowi było posunięciem
przemyślanym, rozsądnym,
służącym poprawie świadczonych usług. Dzisiaj z dumą
można powiedzieć, że mało
jest gmin podobnej wielkości
w Polsce, z tak dobrze funkcjonującą służbą zdrowia. Wbrew
temu, co szepcze po kątach i
do uszu Pan Kowalski, zrobiliśmy to w interesie mieszkańców, a nie dla jakiś udziałów.
A propos uszu, na bezpłatne
badanie tego narządu wszystkich zainteresowanych Pan
burmistrz zaprosił do naszego
Urzędu.
Zali on sam już lekować potrafi? Jak Dominikowa w „Chłopach”, która była lekująca.
Zanim więc obecna władza
nas zdiagnozuje w magistracie, będziemy ostrożnie stosować „poradę medyczną” Jana
Wołka:

„Chcesz być zdrowy – starań
dołóż:
nie pij, nie jedz, nie cudzołóż.
Nie pożądaj, nie podglądaj,
kochaj bliźnich i tak dalej
a najlepiej … nie żyj wcale”.
Franciszek Skibicki
P.S.
Obecnie w Polsce system opieki zdrowotnej kształtowany
jest przez dwie podstawowe
ustawy :
-ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych,
-ustawę o działalności leczniczej.
ZOSTAŃ

- odkupienia zużytego sprzętu
ZOZ-u,
- świadczenia usług świątecznych do 31 grudnia 2006 roku
na własny koszt,
- prowadzenia wspólnie z
gminą programów profilaktycznych /piknik dla zdrowia,
szczepienia i in./.
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S Z A N O W N I PA Ń S T W O , M I E S Z K A Ń C Y G M I N Y I M I A S TA C H O C I A N Ó W . . .
nej grupy wsparcia to kolejna

… są wśród nas ludzie, których próba wmówienia nam, że trolos ciężko doświadczył…
ska się on o nasze losy. Pytam:

Ten oto początek oświadczenia
naszego Burmistrza skierowany do narodu – gminy Chocianów, pokazuje nam tylko
jedno, i chyba sam zaczynam
już wierzyć w to, że nad głową
naszego burmistrza Romana
Kowalskiego unosi się aureola.
Efektem ubocznym zmiany
władzy w Chocianowie zapoczątkowanej pod koniec 2010
roku były zmiany w strukturze społecznej. Objawiły się
one przede wszystkim zwalnianiem ludzi ze stanowisk
samorządowych, tworząc tym
samym pokaźną grupę wykwalifikowanych
bezrobotnych. W wielu przypadkach
zmiany te były nieuniknione.
I tak wielu z tych zasłużonych
i posiadających swoją godność
pracowników
administracji
samorządowej nie zniosłaby
współpracy z „doświadczonym
specjalistą”, jakim wciąż mieni
się nasz obecny, wielki (kubaturą) burmistrz Roman Kowalski. Niestety w konsekwencji
zwolnień,tych i tak zbędnych
pracowników, burmistrz musiał zatrudnić innych (często
politycznych popleczników).
Ta sytuacja stworzyła w naszym społeczeństwie nową
kategorię społeczną zwaną
„Jedność”. Właśnie te „elementy” społeczne stały się z
dnia na dzień filarami upadku
spokoju tejże gminy. Pozostała część społeczeństwa, (czyli
większość) została wykluczona
lub sprowadzona do roli przyszłego „mięsa” wyborczego.
Minął już rok. Rok, który pokazał nam, że zmarnowana
kadencja lat 1994-1998 powraca, jak bumerang. Wielu z
nas myślało, że Roman Kowalski po towarzyskim obyciu w
strukturach powiatu, nauczył
się polityki i obyczajowości na
wysokim poziomie. Kto tak
myślał szybko doznał rozczarowania i dziś pluje sobie w
brodę…, że kolejny raz zaufał
komuś takiemu. Nasza gmina
potrzebuje znaczących reform.
Nasza gmina potrzebuje także
specjalistów, którzy wreszcie
spojrzą na wszystkich mieszkańców a nie tylko na wybraną
ekipę „kolesiów” pasożytujących na całym społeczeństwie.
Zapowiedzi stworzenia lokal-

kto miałby zasiadać w takiej
grupie wsparcia: R. Harenza? J.
Zborowski? F. Bereżański? Czy
może K. Kowalczyk? Hipokryzja przybiera już w Chocianowie niewyobrażalne rozmiary.
W oświadczeniu burmistrza
pojawiły się zdania:

„Obywatele mają prawo domagać się, żeby w działalności władz lokalnych uznano
za priorytetowe przeciwdziałania biedzie i wykluczeniu
społecznemu wśród dzieci”
oraz ciekawsze:

„Chciałbym żeby każda osoba
zagrożona społecznym wykluczeniem posiadała bezpieczne
schronienie.”
Są one wyraźnym zaprzeczeniem dotychczasowych dokonań tego Pana. Warto w celu
wyjaśnienia
przypomnieć
postępowanie Pana Romana
Kowalskiego. Jego postawę
można określić jednym zdaniem „eliminacja osób zagrażających jego samowoli”.
Do jakich kroków posunął
się ten człowiek lub, jak kto
woli burmistrz, wrócimy jeszcze na łamach gazety. W tym
miejscu przytoczę jedynie
ogólniki. Polemika na łamach
jakiegokolwiek portalu czy
gazety nie ma żadnego sensu. 100-200 głosów przewagi
nad poprzednim burmistrzem
nie daje prawa do „oligarchii”.
Ludzie z wyższej półki politycznej -z takich miast,
jak: Lubin i Polkowice - nie
wchodzą już z obecnym burmistrzem w żadne dyskusje.
Zapewne tak jak i my uważają, że czas zakończyć „problematyczne” rządy Romana
Kowalskiego i jego „kolesiów”.
Osobiście zwracam się z apelem do mieszkańców osiedla
Sportowa 2-2d i 4-4d protestujących przeciw budowie
„bezpiecznego” budynku dla
osób zagrożonych społecznym
wykluczeniem, aby podtrzymali swój protest. Nie wolno
pozwalać burmistrzowi i niekompetentnej Radzie Miejskiej na samowolę. Dlaczego
bez społecznej konsultacji podejmuje się decyzje sprzecz-

ne z interesem mieszkańców?
Temu miastu i gminie potrzebny jest świeży powiew.
Potrzeba wreszcie pozbyć się
starych wyjadaczy politycznych praktykujących w kaloszach Samoobrony oraz tych,
którzy nie widzą siebie w
roli budowniczych tej gminy.
Młodzi ludzie wiążący jakieś nadzieje z tą gminą mają
prawo oczekiwać od „swojej
demokracji” – bo tylko taką
znają – poszanowania i realizowania ich potrzeb i wizji.
Wzywam do skierowania apelu do naszych lokalnych władz.
Wzywam do przeciwstawienia
się hegemonii grupy rządzącej
doprowadzającej powoli nasze
miasto do ruiny. Czas przestać już wierzyć w obietnice
bez pokrycia. Logika mówi,
że radni, których wybraliśmy
w wyborach nie są już zdolni
rządzić naszą gminą. Przestańmy wierzyć w tanią propagandę zniewalającą nasze
umysły i wmawiającą nam
szlachetność człowieka, który
przywdział płaszcz hipokryzji.
Nie są w stanie oszukać nas
nawet przepiękne, świąteczne
banery wieszane na folwarku
J. Zielonego. Co to jest panie
burmistrzu? Koncert życzeń?
(...) Nasze lokalne społeczeństwo dzielą tylko dwa kroki,
dwie decyzje. Wszystko może
zacząć wyglądać inaczej. Musimy tylko odpowiedzieć sobie na fundamentalne pytania:
Czego chcemy? Czy chcemy wziąć odpowiedzialność
za całą gminę w swoje ręce?
Wiara w Boga jest w nas. Odszukajmy ją. Pokażmy miastu
swą miłość. Niech Bóg będzie
z nas dumny.
BAZYL

Za nami Wielki Tydzień. I
zapewne bylibyśmy myślami
w Ziemi Świętej, gdyby nie
przedświąteczne „Oświadczenie …” burmistrza Chocianowa w sprawie budowy m.in.
domu socjalnego. Tekst pozornie skierowany jest do zamieszkałych przy ulicy Sportowej,
a tak naprawdę odnosi się do
wszystkich mieszkańców gminy. Oto kolejny pomysł Pana
burmistrza, polegający na całkowitym zaskoczeniu społeczności lokalnej, z której opinią
burmistrz się w ogóle nie liczy.
Nikt nie neguje potrzeby budowy domu socjalnego. Natomiast szczegółowe wyjaśnianie
motywów budowy domu dla
potrzebujących (choć w jednym z „Informatorów Gminy”
burmistrz pisał, że będzie budował „dla tych którym się nie
chce”), jest co najmniej dziwne.
Dokumentacja pod budowę
takiego budynku była przygotowana już dawno, za kadencji
poprzednika i dotyczyła umiejscowienia obiektu przy ulicy
Głogowskiej. Ale teraz okazuje
się, że wystarczyła negatywna
opinia bliżej nieznanych, wg
określenia Pana burmistrza „koleżków” prezesa PWK, aby
odstąpić od realizacji projektu na Głogowskiej. Natomiast
głos sprzeciwu mieszkańców
Sportowej, wobec pomysłu
burmistrza w sprawie budowy
domu socjalnego przy ich ulicy, sprawił, że zostali przezeń
nazwani faryzeuszami. Patrząc
na sposób podejścia do ludzi
i problemu, znając zawiłość
i czasochłonność procedur
związanych z rozpoczynaniem
takich inwestycji, nasuwa się
pytanie jak to możliwe, że w
tak krótkim czasie wykonano
wszystkie projekty, uzyskano
niezbędne pozwolenia, uzgodnienia itd. Rodzi się pewne podejrzenie, że najprawdopodobniej wszystkich wymaganych
procedur nie przeprowadzono. A dlaczego? A mianowicie
dlatego, bo wielce prawdopodobne jest, że Pan burmistrz,
przewidując protesty, wcale nie
zamierza budować dla potrzebujących. Być może, nie mając
środków finansowych lub nie
umiejąc ich pozyskać, tworzy
tylko atmosferę o wydźwięku
zatroskania, którą zamgli oczy
najbardziej potrzebującym. To
znaczy: JA CHCĘ WAM wybudować mieszkania, ale zo-

baczcie ilu jest PRZECIWKO
WAM. W ten sposób znów będzie miał „za sobą” grupę nieświadomych wyborców, którymi zwyczajnie manipuluje.
Burmistrz pisze dalej „o spojrzeniu prawdzie w oczy”. Dlaczego więc unika sytuacji,
gdzie on musiałby spojrzeć w
oczy innym? Dlaczego przy
uchwalaniu drastycznych podwyżek cen wody i ścieków,
burmistrz nie pojawił się na
sesji? Wiadomo! Ilość „ważnych” spraw jest tak duża,
że zawsze się znajdzie jakieś
usprawiedliwienie.
Choćby
tak idiotyczne, że wojewodzie
trzeba było pokazać drogę
do Obory. Jakoś nie ma przeszkód dla obecności burmistrza gdy mają go wychwalać i
oklaskiwać. Panie burmistrzu,
wbrew pozorom podwyżki
wody dotkną również „wykluczonych”, zwłaszcza jak
wprowadzą się do wybudowanego przez Pana domu, z pełnym wyposażeniem wod-kan.
W swojej wypowiedzi nie odniosę się do całości tekstu.
Tekstu, co tu ukrywać, przepojonego troską, znajomością
tematu, wczuciem się w sytuację wykluczonych. Odnośnie tego aspektu, bardziej od
treści ciekawi mnie fakt, czy
to burmistrz sam przeprowadził na tym tekście operację
„kopiuj – wklej”, czy jest to
dzieło usłużnego urzędnika?
W rzeczywistości ten merytoryczny tekst, to kopia obszernych fragmentów wywiadu
„BIEDNE DZIECKO MURU
GŁOWĄ NIE PRZEBIJE” ze
strony internetowej „http://
dzieciwlodzi.pl/”. Ciekawe czy
za wiedzą i zgodą drugiej strony? Bo jeżeli nie, to takie działanie, jest naruszeniem praw
autorskich, ma swoją nazwę i
może skończyć się o wiele surowiej niż pokiwanie palcem.
Po moim podsumowaniu
rocznej działalności burmistrza („Rok nie wyrok – jak to
mówią”), „odpuściłem” trochę.
To był błąd. Wracam do moich zamiarów. (HM-MM14)
Tekst został zaczerpnięty ze
strony
www.gminachocianow.pl
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POSTNATALNA ABORCJA - LUDOBÓJSTWO Z „PRAWEM” NA SZTANDARZE
Długo zastanawiałem się nad
tym czy w ogóle „ugryźć „ten
trudny temat. „Czy zabicie
dziecka jest moralnie naturalne?”. W kraju przesiąkniętym na wskroś doktrynami
religijnymi, gdzie kościół katolicki wciąż uważany jest za
trzecią władzę, z dużą obawą
i wewnętrzną niechęcią postanowiłem podjąć to wyzwanie i przedstawić Państwu
moją indywidualną filozo-

leńców. Autorzy poszli jeszcze
dalej twierdząc, iż tzw. aborcja
postnatalna (after – birth –
abortion) powinna być również dozwolona w przypadku
dzieci zdrowych, gdyby ich
przyjście na świat „oznaczałoby zbyt duże obciążenie
dla rodziców, jak również dla
społeczeństwa”. Z powyższego nietrudno wywnioskować,
że szaleństwo naukowców
da się już tylko porównać ze

fię na ten temat. Fakt, że nie
jestem bioetykiem pozwoli
mi na zupełnie obiektywne
spojrzenie na to zagadnienie.
Artykuł Franceski Minervy
i Alberta Giubiliniego, zamieszczony w jednym z bardziej kontrowersyjnych wydań
„Journal of Medical Ethics”,
sprawia wrażenie, że przyszedł czas, aby pohamować
szaleńcze poglądy naukowców
próbujących prowokować nas
lub starających się wyznaczać
nam nowe ramy debaty na temat godności życia ludzkiego.
Esej („After – Birth Abortion.
Why should the baby live”)
naukowców
zatrudnionych
na australijskim uniwersytecie w Melbourne dowodzi, że
skoro dopuszczalna jest aborcja, dopuszczalne powinno
być także uśmiercanie dzieci
po porodzie (w szczególności
tych obarczonych nieuleczalną
wadą genetyczną). W swoich
rozważaniach – o zgrozo – Minerva i Giubilini znajdują moralne usprawiedliwienie zabicia noworodka. Argumentują
to tym, że jest on tylko „potencjalną osobą” nie posiadającą
wszystkich atrybutów istoty
ludzkiej i nie mającą „moralnego prawa do życia”. Niestety
te absurdalne stwierdzenia, to
nie koniec wywodów tych sza-

znanym chyba wszystkim Josefem Mengele z Auschwitz,
który swoje teorie wprowadzał w życie na terenie obozu.
Wielu z nas doskonale zdaje
sobie sprawę z tego, że dziecko jest w dużej mierze iskrą
namiętności, czyli tzw. pragnienia, które rodzi się najpierw w umysłach. Wolność
daje nam swobodę wyrażania
poglądów, opinii, tworzenia
nowych teorii i itp., ale czy
„wolność”
wykorzystywana
do „mordowania w zgodzie z
prawem” nie jest czasami tylko tworem chorych umysłów?
Jak piszą naukowcy, decyzja
„likwidacji” zależałaby przede
wszystkim od zbadania „potencjału” egzystencji dziecka
(gdyby urodziło się chore)
oraz określenia na ile jego
pojawienie się może obniżyć
standardy życia całej rodziny
(gdyby urodziło się zdrowe).
„Nowe stworzenie wymaga
ze strony rodziców energii,
opieki i pieniędzy, których
często nie ma w nadmiarze.
Można uniknąć takiej sytuacji dokonując aborcji, lecz
czasami jest to niemożliwe”.
Z powyższego jednoznacznie wynika, że jeżeli kobieta
zapomni zażyć pigułki antykoncepcyjnej lub nie założy
swojemu partnerowi prezer-

watywy na czas – to nic straconego. Zawsze będzie można pozbyć się dziecka nawet
po porodzie. Nasi „cudowni” myśliciele nie wyjaśniają
nam, jak miałoby to wyglądać
od strony prawnej. Myślę, że
procedura przed takim „zabiegiem” przedstawiałaby się
następująco: matka po wejściu do gabinetu lekarskiego
oznajmiłaby, iż pogorszyło się
jej samopoczucie. Otrzymałaby jednostronicowy formularz, po którego wypełnieniu
lekarz poprzez wbicie igły w
głowę dziecka roztworem soli
przeprowadziłby „postnatalną
aborcję”. Chirurg następnie
pobrałby potrzebne do przeszczepów organy. Resztą oczywiście zająłby się koncern kosmetyczny mający podpisaną
ze szpitalem stosowną umowę
oraz firma utylizująca odpady.
Moim zdaniem szkoda, że już
dziś nie jest możliwe oskarżenie i skazanie „kogoś” za
samo posiadanie takich myśli.
Dla Petera Singera, bioetyka z
uniwersytetu z Princeton, zabicie dziecka jest moralnie naturalne w przeciwieństwie do
spożywania wołowiny uznawane przez niego za moralnie
naganne. Nachodzi mnie teraz
taka „złota myśl”: Po co dokonywać aborcji postnatalnej
w zgodzie z prawem na stworzeniu nie mającym wykształconych cech i nie będącym w
stanie wpływać na losy swoich
rodziców czy społeczeństw?
Czy nie lepiej i bardziej moralnie byłoby wyeliminować
ze zdrowego społeczeństwa
osobników dorosłych, które w
ten czy w inny sposób szkodzą
populacji ludzkiej? Postnatalna aborcja w zgodzie z prawem
i moralnymi powodami powinna dać wielu obywatelom
„pokój” i stabilny rozwój świadomości. Doskonale zdajemy
sobie sprawę z tego, jak duże
koszty ponoszą społeczeństwa
demokratyczne za złe decyzje ustawodawcze polityków
mających wypaczony punkt
widzenia swojej roli w społeczeństwie. Mało tego, musimy
zdać sobie wreszcie sprawę z
tego, że te chore osobniki są
zwolnione z odpowiedzialności za swoje decyzje, co daje
im prawa godne bogów. Absurdalne jest zabieranie życia
nierozwiniętym istotom w
celu eliminacji statystycznej a

pozostawianie na płaszczyźnie życia społecznego indywidua o zbrodniczym popędzie.
Prawo teorii i prawo myśli
posuwa się coraz dalej. Proces ten na pewno nie zostanie pohamowany przeze mnie
czy przez jakąś nową silną
ideologię. Ważne jest jednak
zrozumienie przyczyny tego,
że udało nam się zaistnieć
jako homo sapiens i odszukanie swojej roli, którą musimy
odegrać w społeczeństwie.
Ludziom, przede wszystkim
tym młodym uciekającym od
doktryn kościoła, będzie zapewne łatwiej. Niemniej również i oni nie unikną odpowiedzialności za swoją grupę,
społeczeństwo i etykę bycia.
Nie jestem zwolennikiem zabijania noworodków. Nie jestem
również propagatorem bioetycznych absurdów. Nie wyobrażam sobie również chwili,
w której doczekałbym się „prawa zabijania” ustanowionego
dzięki tym dwóm włoskim etykom – prawa mordowania niewinnych ludzi na skalę przemysłową. Gdyby – nie daj Boże
– ich pomysły weszły kiedyś w
życie otwarta zostałaby furtka
do rehabilitacji takich „osobistości” jak Adolf Hitler czy
Józef Stalin. Musimy również
wiedzieć, iż holokaust też miał

szczęścia i ubolewają nad tym,
że żyją i sami nie zostali poddani postnatalnej aborcji. Dla
nas pozostanie to tajemnicą.
Wracając jeszcze do kontrowersyjnego filozofa i bioetyka
Petera Singera trzeba zauważyć, że według niego dużo ważniejszym kryterium oceny moralnej postawy jednostki jest
skłonność do zadawania bólu i
cierpienia. Noworodek nie ma
jeszcze pełnej „świadomości
cierpienia”. Dorosłe zwierzęta
– tak. Nie chcę naruszać „dobrego” imienia tego profesora,
ale wydaje mi się, że wychwala
on w ten sposób poglądy skrajnie odbiegające od sacrum.
W wielu przypadkach noworodek zostaje stworzony najpierw w umysłach rodziców.
Nie wolno o tym zapominać.
Podłoże psychologiczne jest
niezastąpionym (jak na razie)
elementem naszej egzystencji.
Fundamentem wartości akademickich jest otwartość na
pluralistyczne poglądy i twórcze konfrontacje. W Polsce
jest z tym po stokroć trudno
z uwagi na cenzurę konserwatywno – katolicką i radykalizm. Rozmawiać trzeba choćby tylko po to, aby w gąszczu
pomysłów, idei, poglądów wyłapywać właśnie takie, które
tutaj opisałem i w miarę szybko

„naukowe” podstawy, a Żydzi stanowili tzw. „zagrożenie
dla dobrobytu społeczeństwa”.
Cały czas usiłuję zrozumieć
powody motywujące ludzi do
pisania takich kontrowersyjnych prac. Możliwe, że Minerva i Giubilini nie dysponują
wystarczającym „potencjałem”

przedstawić kontrargumenty.
Szaleństwo nie zawsze jest
wolnością, a wolność nie
może
być
szaleństwem.
Sławomir Tomczak
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PRZEPRASZAM ZA BŁĄD POPARCIA R.KOWALSKIEGO
Szanowni Państwo!
Chciałbym Was z całego serca przeprosić za
to, że popełniłem błąd
popierając
Romana
Kowalskiego w II turze wyborów. Tak, jak
i wy dałem się oszukać.
Myślałem, że będą to
rządy zmierzające do
poprawy jakości życia w gminie. Niestety, okazało się, że jest inaczej. Dziś muszę uderzyć się
w pierś i przeprosić Państwa za to, że namówiłem pozostałych kandydatów startujących na fotel burmistrza do poparcia osoby, która obecnie
pełni władzę w naszym mieście. Opowiedziałem
się za Romanem Kowalskim pod warunkiem
wspólnego decydowania o losach Gminy. Nie
oczekiwałem niczego w zamian. Pragnę zaznaczyć, że to sam obecny burmistrz wyszedł z propozycją stanowiska wiceburmistrza. Jego obietnice jednak okazały się kłamstwem. Kolejnym
stanowiskiem zaproponowanym przez R. Kowalskiego było stanowisko dyrektora CHok-u. Jak
Państwo wiecie nie pełnię tej funkcji. Następną
próbą „przekupstwa” był kierownik oczyszczalni
ścieków. Odmówiłem również, gdy prezes PWK
F. Bereżański zaproponował mi w obecności Romana Kowalskiego stanowisko kierownika Działu Technicznego. Uznałem, że „awans” nie może
odbywać się kosztem innych. Ktoś pełnił już tę
funkcję. Kiedy ze strony burmistrza pojawiła się
oferta pracy na stanowisko wiceprezesa Spółki
PWK uznałem, że to odpowiednia propozycja.
Mógłbym mieć wówczas wpływ na to, co się
dzieje w firmie. Niestety prezes PWK wyprzedził
pana burmistrza i nakłonił RN do przegłosowania na „nie” uchwały ustanawiającej stanowisko
zastępcy. Prezes nie chciał mieć blisko siebie kogoś, kto będzie mu patrzył na ręce. Po tym wydarzeniu Roman Kowalski rozchorował się. Okazało się, że nie ma wpływu na to, co się wokół
dzieje… Były też inne propozycje. Nadal pracuję
w PWK, gdyż leży mi na sercu los mojej rodziny.
Nie przyjąłem żadnej z propozycji, bowiem uważam, że osoba, która nie dotrzymuje słowa nie
jest partnerem godnym zaufania. Przez cały dotychczasowy okres mojej pracy w PWK spotykały mnie ze strony prezesa groźby i zniewagi. Wielokrotnie powtarzano mi, że jeśli będę zajmował
się polityką stracę pracę. Zabroniono mi spotykania się ze znajomymi. Gdy to nie poskutkowało zaczęto rozpowszechniać na mój temat różne
informacje, aby podważyć moją wiarygodność.
Zdaję sobie sprawę, że po tym tekście mogę zostać zwolniony z pracy, ale nie mogłem już dłużej
milczeć. Jestem w 100% przekonany, że polityka
obecnego burmistrza sprowadza się do zaspokajania własnych potrzeb a nie potrzeb mieszkańców tej gminy. Zdecydowałem się na podanie powyższych informacji do publicznej wiadomości,
ponieważ wiem, że nie jestem jedyną osobą dyskryminowaną w tym mieście. Jestem przekonany
o tym, że w każdej jednostce podległej UMiG
mają miejsce podobne incydenty. Uważam, że
czas najwyższy przerwać tę zmowę milczenia
i wykrzyczeć prawdę o poczynaniach obecnej
władzy. Zdecydowanie sprzeciwiam się stosowanym praktykom, tym bardziej, że większość z

nich wiąże się z łamaniem prawa (np. grożenie
utratą życia). Apeluję o zaprzestanie tych haniebnych działań w stosunku do mieszkańców gminy.
Ludzkiej godności nie da się kupić a marzeń o
wizji miasta nie da się zastraszyć.
Krzysztof Budzeń

miejsc pracy powoduje zubożenie społeczne.
Bezrobotnych spycha się na margines a pod przykrywką miłosierdzia próbuje się ratować własną
skórę. Najpierw trzeba przyciągnąć inwestorów,
którzy zapewnią nowe miejsca pracy a potem pomyśleć o całej reszcie. Chociaż przyznać trzeba,
że nie byłaby ona konieczna, bo ktoś, kto uzyskuje godne wynagrodzenie za swoją pracę sam
jest w stanie zadbać o mieszkanie, jego wynajem czy kupno. Traci się czas na zbędne dywagacje, zamiast solidnie wziąć się do pracy i zrobić coś pożytecznego dla mieszkańców gminy.
Krzysztof Budzeń

tereny zielone

DOM SOCJALNY
Pomysł pana burmistrza celny, ale nietrafiony…w lokalizację oczywiście. Dla jednych to prezent, dla innych … Wszystko odbyło się poza
„plecami”, bez konsultacji społecznej. Pan Roman doprowadził do konfliktu z mieszkańcami
ulicy Sportowej. Nikogo nie zapytano o zdanie
w sprawie lokalizacji domu socjalnego. Każdy
ma przecież prawo wiedzieć kogo będzie miał za
sąsiada. Władza gminna nie liczy się ze zdaniem
mieszkańców a Rada głosuje tak, jak jej burmistrz „każe”. Na szczególne uznanie zasługuje w tym względzie klub „JEDNOŚĆ”, którego
przedstawiciele już wielokrotnie pokazali, że nie
ważne za czym się głosuje ważne jest, że „za”
tym, by było to w interesie burmistrza (interes
burmistrza ≠ interes gminy). Gdyby zastanowić
się nad zlikwidowaniem diet dla radnych, to ciekawe ile osób chętnych znalazłoby się, by pełnić
te funkcję zupełnie za darmo. Ile osób zdecydowałoby się służyć gminie bez wynagrodzenia.
Zapewne garstka. Skoro jednak pobierają nadal
„pensję” za swoją obecność w Radzie, może
warto byłoby zaproponować, aby zrezygnowali z
diet na rzecz osób, których doświadczył los, albo
których sami pozbawili pracy czy mieszkania.
Może wówczas zastanowiliby się choć odrobinę zanim uczyniliby czyn niegodny człowieka
(a co dopiero chrześcijanina). Budowa domu socjalnego jest ważnym tematem, ale nie najważniejszym. Póki co ludzie mają „dach” nad głową,
natomiast nie mają na jego utrzymanie (opłaty za
wodę, ścieki, itp – ostatnio podwyższone). Brak

Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że
chodzi o pieniądze...I tak pewnie myśli każdy z
nas zadając sobie pytanie: dlaczego mam płacić
za coś, co nawet nie jest moje? Gmina pielęgnuje tylko tereny zielone, których jest właścicielem
(park, rondo, tereny przyległe do budynków, którymi zarządza MZGKiM, plac wokół kościoła,
cmentarz, i wiele innych). Tereny zielone znajdujące się na osiedlach wokół budynków oraz placów zabaw są utrzymywane przez spółdzielnie,
wspólnoty mieszkaniowe i innych zarządców.
Dlaczego, skoro nie są ich właścicielami? Tereny te Gmina winna utrzymywać na własny koszt.
Pan Burmistrz nie zrobił niczego, by ten problem
rozwiązać. Mieszkańcy przejęli inicjatywę i zawnioskowali do Rady Miasta o podjęcie uchwały
w sprawie rozstrzygnięcia tej kwestii zgodnie z
prawem. Niech każdy płci za swoje. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie leży w interesie gminnym ponoszenie kosztów za tereny, które do tej
pory utrzymywane były (nie wiadomo na jakiej
podstawie) przez mieszkańców osiedli. Złożony
przez mnie do Rady Miasta wniosek nie spotkał
się z przychylnym nastawieniem Przewodniczącego Rady, który nie potrafił wskazać organu
uchwałodawczego, który miałby rozpatrzyć tę
sprawę i „nakazał” uzupełnić wniosek o informację, do kogo konkretnie ma go skierować. Mam
nadzieję, że skarga złożona na Przewodniczącego Rady - Ryszarda Bartosza - w związku z jego
opieszałością- sprawi, że kolejne wnioski będą
już trafiać w odpowiednie ręce.
Krzysztof Budzeń
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R I O
RIO z 1999r. sprawdzające
UMiG za rządów Romana
Kowalskiego bardzo podobne
jest do samby w Rio de Janeiro w czasie brazylijskiego
karnawału. Nic zdrożnego w
tym, że porównuję kadencję
R. Kowalskiego (1994-1998)
do tańca i karnawału. Raport
z 1999r. nie byłby aż tak ważny gdyby nie fakt, że obecnie
ten sam „gospodarz” sprawuje
władzę w naszym mieście. Powrót R. Kowalskiego w 2010r.
znów przypomina dojenie
„krowy” (gminy Chocianów).
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łamane. Najwięcej nieprawidłowości zauważono w:
1.Gospodarce finansowej gminy, będącej w tamtym czasie
w opłakanym stanie. Budżet,
chyba jeszcze wtedy nie rozumiany przez burmistrza R.
Kowalskiego, stał się dla niego folwarkiem „ziemi”, którą
„końmi” orać mógł jak tylko
chciał. Taki bałagan w finansach służył mniejszym lub
większym przekrętom. RIO
miało ogromny problem, aby
ustalić fakty zacierane już na

-

J A K

dzeń nie były sprawdzane i zatwierdzane do realizacji przez
osoby do tego upoważnione.
Zastrzeżenie budziła również
forma zabezpieczenia punktu
kasowego obsługującego petentów. Był on wykonany ze
zwykłej szyby a zainstalowany alarm przeciwwłamaniowy
nie był uruchamiany po „zamknięciu” kasy a dopiero po
zakończeniu pracy sprzątaczki.
Jak wynika z raportu nie wykazywano wszystkich zobowiązań z kontrahentami.
Stwierdzono, że w 1998r,
nie ujęto na koncie rozrachunkowym zobowiązań wobec dwóch kontrahentów:
1.Wytwórni Urządzeń Komunalnych „Presko” – faktura
VAT na kwotę 256 810 zł.
2. Przedsiębiorstwa „Promet”,
któremu Urząd musiał zapłacić dodatkowo odsetki od zobowiązań przeterminowanych
w wysokości 21 745,29 zł.

Stosowane są te same praktyki. Do władzy dostali się ci
sami „kolesie”. Ci z Państwa,
którzy chcą obudzić się za dwa
lata i stwierdzić, że znów nie
ma „teleranka” niech porzucą
czytanie tego tekstu i przejdą
się na „wtorkowy dywan” do
„kompetentnego budowniczego nowej gminy Chocianów”.
Ludzie Romana Kowalskiego skutecznie utrudniali kontrolę Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Brakowało
niezbędnych dokumentów, np.
protokołu z kontroli przeprowadzonej w 1996r. (nota bene
znalazł się on w cudowny sposób w 1999r., gdy władzę objął
Franciszek Skibicki). Wniosek
nasuwa się sam: na dworze
„króla” Kowalskiego panowała anarchia, niekompetencja i
łamanie przepisów na każdym
szczeblu. Z raportu RIO dowiadujemy się, że już w 1996r.
wiele zastrzeżeń budziła działalność R. Kowalskiego i jego
podwładnych. Wydaje mi się,
że obecne kłopoty Chocianowa rozpoczęły się już w 1994r.
od czasu ówczesnej kadencji
Romana Kowalskiego. Kontrola RIO z 1999r. pokazała
co prawda poprawę jakości
pracy UMiG, aczkolwiek już
na końcu raportu czytamy,
że prawo było notorycznie

starcie kontroli. Zwrócę Państwu uwagę na fakt, że ankieta dotycząca zabezpieczenia komputerów oraz danych
komputerowych
pokazała
zaniedbania w jakości zabezpieczenia informacji. Dane
przechowywane na dyskach
były w dużym stopniu zagrożone zarówno ze strony fizycznej, jak i wewnętrznej.Śmiem
twierdzić, że i obecnie nie
jest lepiej. Z mojego „stażu”
w Ośrodku Kultury wynika,
że jedynym zabezpieczeniem
danych w biurze CHok jest
pięknonosy pies Gonzo, nie
zawsze przywiązany do swojej budy oraz przeurocza dyrektor Stachowicz potrafiąca
tylko przeglądać strony internetowe i wysyłająca e-maile.
To i tak znacznie więcej niż
umiejętności naszego burmistrza, któremu wpisy ze strony
www.vcity.pl pracownicy drukują na kartach formatu A3.
2. Gospodarce kasowej. Przypuszczam, że czemuś to miało
służyć. Stwierdzono między
innymi różnice między stanem
gotówki z raportu kasowego a
saldem konta syntetycznego.
Okazało się również, że polecenia księgowania stanowiące
podstawę do ujęcia w raportach
kasowych dotyczące wynagro-

Podczas badania dokumentów
stwierdzono, że wiele działań
podejmowanych przez organy Gminy było niezgodnych
z prawem. W trakcie obecnej
kadencji jest podobnie i nie
jest to żadnym hitem. Występowały także przekroczenia w wydatkach. Wiązały
się one przede wszystkim z:
- nagrodami i wydatkami
osobowymi niezaliczanymi
do wynagrodzeń,
- krajowymi podróżami służbowymi,
- usługami materialnymi,
- podatkiem od towarów i
usług.
Nawet „asiory” potrafiły zabawiać się w sposób niezgodny z przepisami środkami
uzyskanymi od Wojewody.
RIO stwierdziło nieprawidłowości w zakresie wypłat
wynagrodzeń. Polegały one
na manipulowaniu dodatkami za wieloletnią pracę oraz za przepracowany
miesiąc. Bez uzasadnienia!
Fenomenalnym okazał się za
to fakt przyznawania nagród
pracownikom i kierownictwu.
Z ustaleń kontroli wynika jednoznacznie, że w samym tylko 1998r.„rąbali drwa”, że ho
ho…Pan Burmistrz R. Kowalski potrafił nawet poleceniem
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ustnym przyznawać nagrody
swoim pupilom…,a mogło
obrazowo wyglądać to tak:
- pani Kasjerko proszę mojemu przyjacielowi Frankowi
wypłacić nagrodę za „znajomość” w wysokości 650zł.
W tamtym okresie kwota 650zł była równoznaczna
z wysokością najniższego
krajowego
wynagrodzenia.
Wykryto przypadki wypłat nagród miesięcznych oraz branżowych – nie przewidzianych
„regulaminem”. Z ustaleń
kontroli wynika, że w 1998r.
(do 29 października) poza regulaminem zostały dokonane
wypłaty dla burmistrza Romana Kowalskiego, zastępcy
burmistrza – fenomenalnego- Franciszka Bereżańskiego
oraz skarbnika miasta – pani
Krystyny Słoty w kwocie
47 200 zł. To niebagatelna
suma. Stanowiła wówczas
równowartość 72. krotnego
najniższego wynagrodzenia w
naszym kraju. Najwięcej, bo
aż 17 000 zł „za ciężką” pracę otrzymał Roman Kowalski.
Niestety nie znamy kwot nagród tego pana z wcześniejszych lat kadencji. Przypuszczamy, że były podobne. Nie
znamy również kwot, jakie
otrzymali: F. Bereżański i K.
Słota. Znamy jednak okoliczności. Były to np. „dni kobiet”, „dni mężczyzn” i inne
okazje. Moi mili to KPINY.
Otrzymaną kwotę nagród w
wysokości tych wspomnianych 17 000 zł Roman Kowalski musiał miastu zwrócić.
Miłosierny nowy burmistrz F.
Skibicki zgodził się biednemu
i zwykłemu już wtedy R. Kowalskiemu rozłożyć spłatę na
raty. A szkoda, mógł pójść dalej i spytać się go: A kim Ty jesteś? Pan Kowalski raty spłacał 12 lat. Końcowej spłaty
dokonał tuż przed wyborami
w 2010r. (chyba tylko po to,

aby uchodzić w oczach społeczeństwa, czyli przyszłych
wyborców za uczciwego człowieka). Jak widać udała mu
się ta „ściema”, bo znów rządzi gminą Chocianów. Wierzyć więc trzeba, że w obecnej
kadencji zrekompensuje sobie
poniesione koszty z nawiązką. W przypadku zastępcy F.
Bereżańskiego i skarbnika K.
Słoty nagrody wielokrotnie
wpłacano bez udokumentowania. Nie jestem pewien czy
wszczęte zostały jakieś postępowania karne w stosunku do
tych osób. Przypuszczamy, że
Franciszek B. wydał swoje
nagrody na zakup hotelu, którego przetarg niestety został
zamieciony pod dywan. Odbił
się on tylko echem w mieście,
ale jak wiemy praworządny F.
Bereżański zawsze spadał na
cztery łapy. Trzeba też wiedzieć, że w tamtych czasach
dzielny działacz PSL-u Roman
Kowalski miał dużo wysoko
postawionych znajomych, z
pomocą których (przypuszczamy) udało się zatuszować
kilka spraw. Niemniej jednak
za czasów „panowania” Romana Kowalskiego (19941998) bezprawnie okradziono
naszą gminę i o tym informuje nas raport RIO z 1999r.
…Dziwi mnie fakt, że taki
człowiek ponownie sprawuje władzę w gminie Chocianów. Aż strach pomyśleć
co RIO w 2014r. wygrzebie i czy będzie jeszcze jakiś majątek w tej gminie?
Zostawcie proszę chociaż
PWK! Z dalszej części raportu RIO wynika, że oszukiwano również Urząd Skarbowy.
Czyżby kadra pana Kowalskiego była uboga w wiedzę?
Wiele można byłoby jeszcze
pisać o tych panach i paniach,
ale po co sobie strzępić nerwy.
I tak już nie odzyskamy tego,
co sobie przywłaszczyli.
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C.D.SAMBY
W końcu co nas obchodzą nieuzasadnione koszty podróży
służbowych czy ryczałty miesięczne za używanie samochodów prywatnych w wysokości
np.219zł?
3. Zamówieniach publicznych. UMiG potrafił zamówić
„śmieciarkę” za 256 810 zł,
gdy w budżecie miał przeznaczone na ten cel tylko 6 200zł.
Zakupiono także pojemniki
metalowe na odpady komunalne za 286 920zł, podczas
gdy Rada Miejska dała do
dyspozycji środki w wysokości 51 955 zł. Fenomenalne!
Zaciąganie zobowiązań przekraczających plan finansowy
jednostki, przy uwzględnieniu
wymaganych terminów płat-

Choć sprawa trafiła do prokuratury czynności procesowe
zastały wstrzymane na prośbę
i zapewnienia kogoś wysoko postawionego. Udało się
z hotelem i „Słoneczną” to
może teraz czas na PWK? W
efekcie tego, mamy co mamy.
Populizm i obiecanki to atrybuty obecnego burmistrza.
Chocianów znów się cofa!
Nie zasłużyliśmy na taką władzę i na aż tak niekompetentnych pracowników samorządu. Przychodzi mi tu na myśl
chociażby sławny R. Horenza
pobierający pensję prokurenta
PWK. Chyba bez świadczenia
pracy. Ciekawe czy na jakimś
firmowym dokumencie widnieje jego podpis…Na domiar
złego w tym samym czasie
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JESTEŚ?

Już przeszło rok temu mówiliśmy do siebie, że w Chocianowie wszystko zaczyna zmierzać
w dobrą stronę. Dwanaście lat rządów F. Skibickiego, to względny spokój i rozwój gminy,
natomiast 2011 rok, rok rządów Romana Kowalskiego to come back (powrót) do lat 19941998, w których górowały: samowola i kolesiostwo. Ten kierunek doprowadzi niechybnie do
upadku na dno całą gminę Chocianów. Może tylko co niektórzy w Chocianowie ( z wąskiego grona „pasożytów” tego miasta) powiedzą, że wszystko idzie naprzód, lecz ja odważnie
stwierdzę, że i owszem z tą różnicą, że nie wprzód, lecz wstecz. Te absurdy w Chocianowie
trwają już tak długo. Dlaczego nie chcemy poznać tej bulwersującej prawdy? Czas już zadać
sobie pytanie: czy chcemy nowego, nowoczesnego Chocianowa? Czy może raczej pozwolimy rządzić nadal Chocianowem komuś takiemu, kto podobnie, jak w kadencji 1994-1998
myślał tylko o zaspokajaniu indywidualnych potrzeb, zarówno swoich, jak i swoich kumpli? To może zabrzmi absurdalnie, ale osobą, która przypomniała mi czym naprawdę jest
wolność i nowoczesność jest właśnie Roman Kowalski. To on pokazał mi czego pragną normalni, rozsądni mieszkańcy naszej gminy. Demokracja, ta prawdziwa, to rządy ludzi, i my
jako mieszkańcy mamy prawo decydować – sami! Nie wolno pozwalać, aby ważne decyzje w
sprawach miasta podejmowali sterowani przez burmistrza Radni. Przykłady można mnożyć.
I tak np. R. Bartosz - konkretnie niekompetentny radny, który już tak jest podległy burmistrzowi, że zaczyna czuć się jak oligarcha na stanowisku Przewodniczącego Rady ignorując
w sposób bezprawny mieszkańców. Kolejny przykład, to G. Kindra – radna z wyboru ludu,
pielęgniarka z Medicusa. Radna, która do tej pory nic pozytywnego nie zrobiła dla np. swojego osiedla Zacisze. Wespół z innymi radnymi odpowiada za nowe taryfy wody i ścieków.
Za „ukaranie” mieszkańców podwyżkami jej córka otrzymała pracę w CHok-u. Jak wieści
niosą już wtedy wiedziano, że córka jest w „chora”. Pani Kindra to również główna sprawczyni wyrzucenia Bazyla z pracy (a kto wie czy i nie z mieszkania…). Powyższe przykłady
świadczą o tym, jaką mamy Radę Miasta. Tę Radę (wraz z burmistrzem) trzeba zmienić.

JESTEM ZA – ZA REFERENDUM!
BAZYL
ZAMIENIĘ LUB SPRZEDAM MIESZKANIE W CHOCIANOWIE NA OSIEDLU ZACISZE

ności, zgodnie z art. 57 ust. 1
pkt. 8 Ustawy Prawo budżetowe, było naruszeniem dyscypliny budżetowej. Oj „jechał
gościu” pod prąd jakby najadł
się szaleju. Bardzo istotną
kwestią, która miała miejsce w
tamtej kadencji R. Kowalskiego (w obecnej pewnie jest podobnie – oby nie gorzej) są nieprawidłowości w przetargach.
„Kontrola wykazała nieprawidłowość w przetargach
prowadzących do zbycia nieruchomości, polegających np.
na niepowiadamianiu najemcy o przeznaczeniu lokalu do
sprzedaży i przysługującym
mu pierwszeństwie nabycia
zajmowanego lokalu oraz nieokreśleniu w wykazach nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży terminów zagospodarowania nieruchomości, terminów wnoszenia opłat , zasad
aktualizacji opłat”.Najbardziej
kontrowersyjną sprawą pozostaje wciąż sprawa sprzedaży
hotelu. Zostało złamane prawo i nikt nic z tym nie zrobił.
Franciszek Bereżański umknął
wymiarowi sprawiedliwości.

udaje on w CHok-u Promotora Miasta za co również
jest sowicie wynagradzany.
Każdy z mieszkańców łoży na
utrzymanie tych ludzi –person. Dziś stanowią już armię
zatrudnioną przez burmistrza
mającego w stosunku do niej
jakieś polityczne zobowiązania. Nasz burmistrz jak widać
sposobi się do walki o swoje
„dobre” imię. Zatrudniono
nowego specjalistę do układania klocków. Pani asystent
powinna zastanowić się nad
tym, czy warto brać udział w
zamianie czarnego w białe.
Tekst ten napisałem motywowany ostatnim Informatorem Gminy Chocianów, w
którym nasz burmistrz nieustannie powraca do przeszłości. W ten sposób, jak sądzę, próbuje usprawiedliwić
nieudolność swojej władzy.
Nie czekajmy do wyborów!
Już czas wybrać TERAZ!
Sławomir Tomczak

Mieszkanie umiejscowione jest na ul. Odrodzenia, w spokojnej i cichej okolicy. W pobliżu
zlokalizowane są: sklepy, place zabaw dla dzieci , przystanek komunikacji międzymiastowej
i las. Mieszkanie znajduje się na II piętrze i składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki i wc.
Łączny metraż mieszkania wynosi 74,90 m kwadratowe. Mieszkanie jest po remoncie. Nowe
plastikowe okna, panele we wszystkich pokojach, płytki w kuchni i łazience. Cena mieszkania
150 000 zł
lub zamienię na mniejsze mieszkanie 2-3 pokojowe z niskim czynszem ( okolice Chocianowa,
Lubin, Polkowice)

KONTAKT: 609-618-020
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N I E D A J M Y S I Ę Z M A N I P U L O WA Ć ! ! !
W encyklopedii internetowej Wikipedia czytamy:
Manipulacja to celowo inspirowana interakcja społeczna mająca na celu oszukanie osoby lub grupy ludzi, aby skłonić je do działania sprzecznego z ich dobrem,
interesem. Zazwyczaj osoba lub grupa ludzi poddana manipulacji nie jest świadoma środków, przy użyciu których wywierany jest wpływ.
Autor manipulacji dąży zwykle do osiągnięcia korzyści osobistych, ekonomicznych lub politycznych kosztem poddawanych niej osób.
Ogólnie, manipulacja jest formą zamierzonego i intencjonalnego wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by nieświadomie i z własnej woli realizowała działania zaspokajające potrzeby/(realizowała cele) manipulatora.
Manipulować można treścią i sposobem przekazywania informacji”.

Do najbardziej niebezpiecznych etapów manipulacji należą:
1.
2.
3.
4.
5.

Pranie mózgu
Etap eksploatacji, któremu często towarzyszy poniżanie danej osoby.
Zachodzi on na poziomie uzależnienia osoby (finansowej, psychicznej, zawodowej; relacje typu
szef – przełożony i inne
Etap dalszego niszczenia
Etap izolacji od rodziny i znajomych
Czasem manipulacja może prowadzić do śmierci

Jak możemy uniknąć manipulacji?
1.
2.

Nie pozwalajmy innym wpływać na nasze poglądy, uczucia i emocje
Zachowujmy swój własny świat. Sami decydujmy o sobie.

Każda struktura jest manipulacją. To od nas zależy decyzja czy odpowiadają nam jej reguły. Człowiek z
definicji jest wolny i takim powinien się czuć…
Miejmy szacunek do samych siebie. Wynika on z tego, że podejmowane działania nie wynikają tylko z
chęci osiągnięcia korzyści finansowych. Trzeba mieć odwagę nie dać ugiąć się przed ludźmi, od których
jesteśmy uzależnieni. Bądźmy bezkompromisowi i wolni w swoich wyborach. Wielu ludzi rezygnuje z
honoru dla pieniędzy a w efekcie traci wszystko.

CZY CHCEMY STRACIĆ WSZYSTKO?

„W O L N Ą” C Z Y T A C A Ł A P O L S K A
Duma to cudowny stan duszy...Tak,
my mieszkańcy gminy Chocianów
powinniśmy być dumni, ża nasza
Wolna Prasa Chocianowa czytana jest
przez bardzo wielu ludzi, zarówno w
gminie, w kraju, jak i za granicą. Nasi
czytelnicy z niecierpliwością oczekują na kolejne numery. To cieszy.
„Chocianów” staje się powoli marką,
symbolem. To właśnie tu zrodził się
pomysł (w głowach dwóch szalonych osób) na zainicjowanie powiatowego klubu Ruchu Palikota , co
zostało przyjęte przez główny trzon

partii za ogromny sukces. Wiele osób
wstępujących do struktur klubu, to
ludzie mlódzi. Są oni świadomi, że
przyszedł czas na zmiany. Trzeba rozpocząć porządki już na samym dole
(w gminie). Każda gmina z naszego
powiatu jest cennym ogniwem społeczeństwa. Ludzie mogą zmienić oblicze skostniałych i skorumpowanych
struktur samorządowych w nowoczesną Polskę. Wolna Prasa Chocianowa jest chyba jedynym tak mocnym
i niezależnym wydawnictwem w
Polsce, które pomimo trudności wydawnic z ych
ukazuje się w
druku i
w wersji
e l e kt ro nicznej.
Wydawca
nie czerpie z tego
tytułu
żadnych
korzyści
finansowych
.

Wszyscy, którzy poświęcają swój
czas na tworzenie nowego numeru są ludźmi, którym na sercu
leży los tego miasta i tej gminy.
Oni chcą po prostu żyć w lepszym
świecie. Wolna Prasa Chocianowa
jest skierowana przede wszystkim
do mieszkańców gminy Chocianów, ale czytają ją w wielu innych miejscach. Nie wstydźmy
się Chocianowa, bo ma on swoją

przyszłość - a tą przyszłością są jego
mieszkańcy mogący brać udział w
decyzjach, które wpływają na ich los.
My-Gazeta
możemy
w
tym
Państwu pomóc. Po to jesteśmy. . Czytajcie nas! Promujcie wśród rodziny i znajomych!
To przecież wasz kawałek ziemi.
Redaktor Naczelny
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APEL JASNOGÓRSKI
Urodziłem się w 1989 roku.
Komunizmu już nie było.
Urodziłem się w wolnym
kraju. Urodziłem się wolny
i umrę wolny. Nie wyobrażam sobie życia w niewoli.
Wolność jest tak naprawdę istotą życia. W niewoli
człowiek umiera.. pozbawia
się go duszy, zdrowia i marzeń. Każdy z nas potrzebuje wolności by żyć. Dziś
w tym mieście zabiera się
nam prawo do oddychania.
Prawa do decydowania o
naszym losie. Wiele osób ,
w szczególności politycznych, odwraca oczy udając,
że ich to nie dotyczy. Mogli
by pomyśleć o tym, że to
może spotkać ich samych.
Powinni stanąć naprzeciw i walczyć z tą tyranią.
Czyżby nie mieli własnych
dusz? Czyżby je sprzedali?!
Tolerancja faszyzmu jest
gorsza od samego faszyzmu. Swoją bierną postawą
biorą czynny udział w tym
obłędzie który tutaj panuje. Dla własnych interesów
sprzedali własne zdanie,
zatarli granicę dobra i zła!
Rządy władzy przestały być
budowane na autorytecie, a
zaczęto je budować na aparacie nacisku. Zakazuje się
rozmawiać ludziom o prawdzie. Broniąc swoich stanowisk stracili czystość myśli.
Pieniądz i urząd zastąpił
wartości etyczne. Rozkazuje
się ludziom nie myśleć, nie
rozmawiać, decyduje się z
kim i o czym mogą rozmawiać po pracy. Zasada jest
prosta- Dostajesz kasę to
stul mordę. Najpierw kupujemy, a jak nie da się kupić
to zastraszamy. Dziś stajemy
w obliczu własnych myśli.
Każdy z nas mieszkańców
jest winny tego jak wygląda to miasto. Każdy z nas
swoją obojętnością godzi się
na zło które mieszka w tym
mieście. Miasto w którym
muszą istnieć jakieś wrota
do piekieł, z których na ten
świat wydostaje się najgor-

sze zło. Jeżeli ktoś w innym
mieście odkrywa, że coś jest
źle to może być pewien, że
u nas jest gorzej. Zatracamy własne dusze w pędzie
o rzeczy nieistotne. Zapominamy już o tym, że nie
żyjemy by przeżyć, tylko po
to by żyć. To wolność daje
nam szczęście. To wolność
pozwala nam przetrwać
wszystkie złe chwile. Każdy
z nas umiera, lecz nie każdy z nas tak naprawdę żyje.
Każdy z nas musi się w końcu opowiedzieć czy chce by
jego miasto wyglądało tak
jak wygląda. Czy chce by
rządzili nim tyrani. Wielu
ludzi się boi. Strach to naturalne uczucie. Nie możemy
pozwolić by kazano nam
żyć w strachu. By strach
nas przytłaczał. Uczyńmy
to miasto takim jakie chcemy by było. Miastem demokracji , a nie totalitaryzmu. Miastem, którego nie
musimy się wstydzić. Przypomnijmy sobie jakie mieliśmy marzenia o tym mieście kiedy byliśmy dziećmi.
Czy wyglądało ono w nich
tak jak teraz wygląda? Nie
sądzę. U mnie obraz z marzeń zmienił się w potwora.
Boję się potworów dlatego
trzeba to miasto zmienić.
Przeobrazić. Mentalnie i fizycznie. Zmieńmy nasz sposób myślenia i poczujmy się
odpowiedzialni i świadomi
swoich możliwości zmiany
tego miasta. Zmiany na lepsze. Pomyślmy o przyszłości
bo inaczej nasze dzieci będą
na nas wściekłe za świat
jaki im pozostawiliśmy.
Piotr Budzeń

Wy … jesteście jak te pluskwy.
Krążące w dzień po placu
Wolności i
Braterstwa.
Wy … nie rozumiecie słów.
Wybrani do służenia.
Plac na którym mieszkał Bóg.
Jest pusty.. brak w nim serca.
Wy.. wybrani głosem ludu.
Nie znacie swego miejsca..
Rządzicie w swym pałacu.
Wolności i Braterstwa.
Wy… co bronić macie ludu…
Dziś…
jesteście jego klęską.
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Wa r s z a w a n i e d a s i ę l u b i ć …
To nie była zwykła wycieczka do stolicy naszego kraju.
Ci, co jeszcze nie znają nazwy
stolicy Polski informuję, że to
WARSZAWA.

Kluby Ruchu Palikota (RP)
z całej Polski spotkały się
w minioną niedzielę w sejmie RP na ulicy wiejskiej w
Warszawie. Przewodniczący
polkowickiego klubu Ruchu
Palikota – Piotr Budzeń i jego
zastępca – Sławomir Tomczak również uczestniczyli
w tych obradach. Około 200
członków klubów zebrało się

na dużej sali konferencyjnej.
Uczestnicy zajmowali miejsca według regionów. Jeleniogórsko-legnickiemu klubowi
z jednej strony towarzyszył

głos. Swoim wystąpieniem
Janusz Palikot przybliżył plany działania RP na okres najbliższych dwóch lat (do czasu
wyborów parlamentarnych).

dza się z propozycjami lidera
RP. Jaką postawę prezentować
wobec tak kontrowersyjnej
ustawy rządu? Niestety, zwołana Rada nie dała jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.
Klub polkowicki jest przeciwny zaproponowanej ustawie.
Jego członkowie nie zgadzają
się na oddanie głosu na „tak”,
jednak uznają słuszność strategii przyjętej przez zarząd krajowy. Obok sprawy przyszłych
emerytur kolejnym ważnym
zagadnieniem podjętym przez
Radę było omówienie kierunków działania Ruchu Palikota.
Przewiduje się, że dwa najbliższe lata będą dla partii trudnym okresem. Wymagać będą
dołożenia wszelkich starań,
aby do wyborów parlamentarnych uzyskać 40% poparcie
społeczne i tym samym pokazać, że nadchodzi dla Polski
czas zmian zgodnych z programem Ruchu. Ruch ma stać się
poważnym partnerem w negocjacjach na rzecz obywateli.
Przyszły rząd mają stanowić

dzenia zmian ku Polsce nowoczesnej. Na pewno nie będą to
kolejne puste słowa rzucane
na potrzebę promocji medialnej. Będzie to konkretny plan
przedstawiający ze szczegółami sposób uzyskania zamierzonego celu. Już dziś zapraszamy wszystkich z naszego
powiatu do wzięcia udziału w
„zmianie Polski”.
Nasz pobyt w Warszawie okazał się bardzo owocny. Duże
poparcie i pochwała naszej
działalności władz okręgu
motywują nas do dalszej, skutecznej pracy na rzecz Ruchu,
a tym samym na rzecz Polski.
Dziś, także w naszej gminie,
naszym powiecie, na tym tzw.
lokalnym podłożu niezbędne
są zmiany. Klub RP jest reprezentantem całego powiatu
polkowickiego. Jesteśmy dla
ludzi. Chcemy pomagać i egzekwować konstytucyjne prawa
obywateli, aby wszystkim żyło
się lepiej.Wybierzmy lepszą

przyszłość dla Polski.

sympatyczny klub z Wrocławia, natomiast z drugiej klub
warszawski.
Zgodnie z planem o godzinie 11 rozpoczęły się obrady.
Na salę konferencyjną w otoczeniu posłów z RP wkroczył
witany gromkimi (na stojąco)
oklaskami lider ruchu – Janusz
Palikot. Tuż po zapowiedzeniu
go przez Anię Kubicę- sekretarz RP- jako pierwszy zabrał

Najważniejszym tematem spotkania była jednak problematyczna ustawa dotycząca wydłużenia wieku emerytalnego.
O tym wydarzeniu jest ostatnio
głośno w polskich mediach.
Wiemy, że problem ten dotyka
wszystkich obywateli Polski,
przede wszystkim następnych
pokoleń. W kwestii „emerytalnej” Janusz P. próbuje „dogadywać” się z premierem Donaldem Tuskiem. Rozmowy toczą
się nadal, ale premier nie zga-

fachowcy z różnych dziedzin, a Postawmy już dziś na JEJ
nie jak dotychczas ludzie polinowoczesność.
tyki. Polska ma być Polską nowoczesną. RP to partia poważBazyl
nych, kompetentnych ludzi.
1-go maja 2012r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się wielki kongres partii
Ruchu Palikota.
Zarząd krajowy zaprezentuje
program „Korekta kapitalizmu” i sposoby przeprowa-
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XVIII SESJA RADY MIASTA I GMINY CHOCIANÓW - KOŃCOWE ODLICZANIE
Dawno nie pisałem na portalu. Wiem, że wielu tęskni za Bazylem rozmazanym na ekranie. Stali czytelnicy ( jak mawia nasz Burmistrz 4 osoby- 1%
populacji Chocianowa - czyli oni i oni ) będą chyba zadowoleni, że coś skrobnę tuż przed świętami.
Niestety z przyczyn niezależnych ode mnie gazeta
Wolna Prasa Chocianowa „urodzi się” dopiero po
Zmartwychwstaniu Chrystusa, czyli ni mniej ni
więcej, jak tuż po świętach Wielkiej Nocy. Za to
dziś mogę powiedzieć, że będzie to gazeta z materiałem iście z chocianowskiego kosmosu. U nas
nigdy nie jest nudno. Nasza ekipa rządząca zawsze
coś ciekawego wymyśli. Zatem jest i przyczyna.
Zacznijmy już jednak opisywać tę nudną, krótką
sesję. Zwołanie sesji na godzinę 13.00 przez Przewodniczącego Rady Miejskiej - Ryszarda Bartosza
zasługuje na pomstę do nieba lub trybunał stanu
. To właśnie przez tego pana sala widowiskowa
zionęła pustkami. Nasz Przewodniczący nadal nie
dba o swoich wyborców lub jest już tak podległy
swojemu „nowemu” guru, że boi się zaproponować
późniejszą godzinę na obrady sesji, aby go czasami
nie zwolnił. Tylko, z czego? Niestety takiego bałaganu nie było w gminie już dawno. Niektórzy wiekowi mieszkańcy pamiętają, że jakieś 13 lat temu
było bardzo podobnie. Rodzi się, więc pytanie,
dlaczego teraz jest aż tak duży niż demograficzny?
Chciałem nadmienić jeszcze tylko, że na XVIII sesję RM przybyło 14 „posłów” i tylko moja faworytka na fotel burmistrza B. Rolska rozchorowała
się i nie mogła uczestniczyć w obradach. Ta jednak
grupa w zupełności wystarczyła, aby uchwalać w
chwale uchwały. Co prawda nie było tego za wiele (uchwał), ale i tak rozradowana twarz prezesa
Bereżańskiego, który zajął miejsce w pierwszym
rzędzie miejsc dla gości oznaczała, że znaczenie tej
sesji wzrasta po stokroć. Taka persona, jak prezes
PWK – pierwszy budowniczy Chocianowa, który
tak wiele zrobił dla miasta (jak się chwali) – a nie
takie coś jak Bazyl - daje wartość takim obradom.
No cóż…Nie każdy dorabia się na hotelach zakupionych w przetargu czy stołówkach zakupionych
za grosze w kadencji 1994-1998. Ciekawe tylko,
dlaczego tak bardzo tego pana nikt w Chocianowie
nie lubi i nie zamierza postawić mu pomnika zasług? Swoją drogą powinniśmy zacząć go wreszcie doceniać, bo w kuluarach słychać już, że nowe
sprawozdanie spółki PWK za rok 2011 – wyszło
na plus. Cud czy tylko sprytna umiejętność manipulowania? Panie Burmistrzu, w takim razie, jeśli
spółka jest „na plus”, to rozumie się samo przez
się, że podwyżka taryf jest zbędna i bezzasadna.
Rozradowana twarz prezesa PWK nijak nie udzielała się naszemu burmistrzowi. Smutek spływał
po jego twarzy jak łzy opłaconej płaczki (stare
czasy). Myślę, że może to już być wpływ sondażu, który ostatnio przeprowadził redaktor portalu Wolnego Chocianowa wśród mieszkańców
gminy Chocianów. Burmistrz wypadł w nim tak
blado, jak nasz premier przed podwyższeniem
wieku emerytalnego do 67 lat. Uważam, że kolejna sonda – sondaż, pt. Czy chcesz odwołania
Rady Miejskiej i Burmistrza? da 100%-owe TAK!
Na tej sesji nie zabłysnęła żadna nowa gwiazda, bo chyba nikt nie ma takiego talentu, jak nasz
młody Kuba Kowaliszyn, no chyba tylko podobne dźwięki potrafi wydobyć „Jedność”, ale
tylko pod dyktando „dyrygenta” tej kapeli Romana Kowalskiego. Niemniej trzeba przyznać,

że parę ciekawych akordów z języków, co niektórych wydobyło się i o tym właśnie będzie ta relacja.
Dotacja dla policji nie wzbudziła zbyt wiele emocji.
Udzielał się, co prawda pan Leszczyński, ale dało się
zauważyć, że jest to lekko na siłę, co potem w sposób
bardzo nieprzyjemny wyrzucił radnemu Leszczyńskiemu kolega z ławy poselskiej radny Leszek Filipiak.
Coroczna dotacja dla policji uchwalona została jednogłośnie i liczyć nam pozostaje na to, że nasza policja stać będzie dzielnie na straży porządku i spokoju
w naszej gminie. Cały czas dokuczała mi nuda i chyba w tym właśnie momencie zatęskniłem za nieobecnymi celebrytami: M. Gojdź - kierownikiem od dróg
(i nie tylko) i R. Harenzą (nadal Prokurento – Promotorem), który jak wieść gminna niesie udał się na
zasłużony urlop, aby ćwiczyć się w…. Ubolewałem
również, że nie ma mojej ulubionej pani dyrektor od
kultury, która również zbiera „jaja” – ale te konkursowe – i zabrakło jej czasu na wypad do UMiG. To
chyba oznacza, że już niewielu chce pchać się pod
moje pióro i…smutno mi z tego powodu mój Boże…

Aby zakończyć sprawę dotacji dla naszej policji dodam tylko, że wywołała ona niesmaczny konflikt pomiędzy panem Leszczyńskim a przewodniczącym
Bartoszem, który na pierwszy rzut oka pokazał nam,
że obaj panowie nie pałają do siebie tak zwaną miłością chrześcijańską. To samo dotyczy naszego burmistrza, który na imię Krzysztof, a przede wszystkim
nazwisko Leszczyński dostaje „drgawek językowych”.
Fundusz sołecki na 2013 rok to już materia godna jakiejś satyry na pograniczu absurdu egzystencjalnego.
Satyryków zresztą w naszej „ukochanej” Radzie nie
brakuje a pierwsze skrzypce w tym temacie przejął pan
radny Filipiak, gdy zapytał: - co byłoby gdyby „jaja”
funduszu „kura” nie uchwaliła? Wzbudził tym samym
we wszystkich gorący śmiech. Niemal jak rasowy satyryk. Dobrze, że na sali obrad zawsze jest, chociaż
jedna poważna osoba reprezentująca UMiG. Obnaża
ona takie głupawe pytanka do gołych kości. Tak, pani
Potoczna wzbudza we mnie coraz większy podziw
emocjonalny. Potrafi zachować zimną krew w takich
sytuacjach. Proszę tylko nie odbierać tego, jako „promocji” tej pani. Jest to tylko próba pokazania państwu,
że jeszcze jest ktoś, kto trzyma tę naszą gminę w garści.
Przepychanki w trakcie dyskusji nad dotacją dla funduszu sołeckiego odbywały się pomiędzy osobami z
towarzystwa wzajemnej asekuracji, w którym, delikatnie mówiąc, wyróżniała się Zofia Skawińska, Krzysztof Leszczyński, pani Skarbnik i Burmistrz Kowalski.
Dodam jeszcze tylko, że nasza nad wyraz skromna
radna Kindra również dała „głos”, i choć na niebie nie
było księżyca pokazała swoją elokwencję. Niestety znamy tą panią bardzo dobrze i wiemy, że wciska swojego
nosa zawsze tam, gdzie drzwi się zamykają. Na koniec
tej dyskusji znudzona, prawdopodobnie spiesząca się
do Chocianowca radna B. Cymbała zażądała od Przewodniczącego Rady: kończ Waść, wstydu oszczędź!

ZWIERZĘTA
- to temat, który najbardziej interesował mnie,
jeżeli chodzi o tę sesję. Niestety KOTEKtak już
jest, że jestem orędownikiem naszych przyjaciół
– zwierząt. Dlatego nie pozwolę, aby „byle kto” i
„byle jak” decydował o ich losie. Projekt, na którego napisanie nasz burmistrz miał aż trzy miesiące, nie wygląda imponująco i wiele z niego
nie wynika. Na tej biednej sesji dowiedziałem się
tylko, że za pobyt jednego bezdomnego stworzenia z naszej gminy w schronisku legnickim zapłacimy 20zł dziennie. To dużo i mało zarazem.
Niestety ten obowiązek wymusił na nas ustawodawca z Warszawy, który prawdopodobnie stymulowany prawem Unii Europejskiej dyktuje gminom warunki i przekazuje jej do realizacji nowe
zadania. Realizację powyższej uchwały będę starał
się monitorować na bieżąco i informować Państwo, co jest robione dla bezdomnych stworzeń.
Zastanawiające jest tylko to, że takich pieniędzy
(20PLN) nie mają do wykorzystania dziennie
niektórzy z naszych współmieszkańców. Liczymy jednak, że nasza Rada spojrzy wreszcie miłosiernie w stronę ubogich mieszkańców gminy
Chocianów i zgodnie z moim wnioskiem, który skierowałem do Rady Miasta, dołoży starań, aby uchwałą podnieść progi dochodowe.
Kwota około 40 tysięcy zł została zarezerwowana
na opłacanie pobytu naszych bezdomnych zwierząt w legnickim schronisku. Kwota około 5 tysięcy złotych przeznaczona została na dokarmianie
bezdomnych zwierząt a 35 tysięcy złotych skierowanych zostanie na poczet opłat opieki weterynaryjnej do obu naszych chocianowskich weterynarzy. Ciekawi mnie tylko, kto indywidualnie będzie
odpowiadał za realizację tego projektu, bo o tym
nie ma w projekcie ani słowa. Nie sądzę, aby nasz
burmistrz osobiście wyłapywał bezdomne zwierzęta czy też dokarmiał koty. Wierzymy jednak, że
umowa z legnickim schroniskiem, a tym samym z
naszymi „suto” opłacanymi weterynarzami, została tak skonstruowana, że…problemu nie będzie.
Już na sam koniec wtedy, gdy rwał się już do zamknięcia obrad Rady nasz Przewodniczący R.
Bartosz – wstał ubrany w smutek burmistrz Roman
Kowalski i swoim barytonem złożył życzenia wielkanocne. Po tym jakże chwalebnym geście zorientował się nasz Przewodniczący Rady, że i jemu wypadałoby to uczynić – no i mu jakoś z gardła wypadło.
Reasumując…warto tu zauważyć, że po roku rządów nowej władzy i Rady loty, co niektórych mają
tendencję opadającą.
Powinno to nam wróżyć dobrze (żarcik).
Oby tylko upadek nie był zbyt bolesny, ponieważ
weekendową opiekę medyczną nadal mamy w
Chojnowie.
Bazyl
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Cieszę się, że eksperyment nie był przeprowadzany na świniach- bo niektórzy za
porównanie do świni mogliby się obrazić. Wy, moi drodzy czytelnicy, pomyślcie
o tym, czy terror jest dobrą metodą zaprowadzania demokracji, a ja w tym czasie
zjem banana i będę się bawił z radą naczelnych bezczelnych w „ zrób referendum
i wymień goryla”. Dlaczego? Małpy nie tknęły bananów… za to u nas, nie dość,
że banany już dawno sprzedane bądź ukradzione, to dalej wodę leją i wodą leją!!!

Piotr Budzeń

M IA S T O S E X U, B I Z N E S U I TA N I C H C U D Ó W

DAĆ MAŁPIE BANANA, CZYLI OPOWIEŚĆ O PRZYSZŁOŚCI MIASTA
W USA, to ten kraj od hamburgerów i wujka Bena, przeprowadzono niesamowicie
ciekawy dla Chocianowa eksperyment. Otóż naukowcy, z pewnością bardzo drodzy
naukowcy, przeprowadzili badanie dotyczące zachowań grupy w sytuacji prześladowania. Poddano badaniu grupę małp - wszystkie były bananożerne. Na środku sali,
na sporej wysokości, umieszczono kosz z bananami. Za każdym razem, kiedy jedna
z małp próbowała wdrapać się po drabinie, by zdobyć banana, grupa naukowców
polewała wszystkie zwierzęta wodą. Po kilku takich sytuacjach, kiedy którakolwiek
z małp próbowała desperacko zdobyć posiłek, reszta małp bez skrupułów okładała
daną jednostkę pięściami, by uniknąć polania wodą. Nic w tym dziwnego – instynkt
samozachowawczy wziął górę nad mechanizmami społecznymi. Naukowcy postanowili podmienić jedną z małp. Nowa małpa od razu zaczęła zmierzać w stronę
drabiny, lecz pozostałe małpy bez zastanowienia zaczęły ją tłuc. Po kilku próbach
małpa zaprzestała starań o banany. Podmieniono więc kolejną małpę i jak można
przypuszczać nie zdołała się ona dostać do bananów, ale żeby było ciekawie, małpa
podmieniona chwilę wcześniej, pomimo, że nigdy nie była oblana wodą, nie wiedząc o co tak naprawdę chodzi, dołożyła się do katowania nowego członka grupy.
Podmieniano kolejno następne małpy, aż w końcu w grupie badanych osobników
nie było ani jednej małpy, która została oblana wodą. Mimo to wszystkie małpy tłukły każdą nową małpę, która postanowiła zdobyć banany.. gdybyśmy spytali małpy
dlaczego nie pozwalają tknąć żadnej małpie bananów odpowiedziałyby zapewne „
bo tak to już u nas jest”. Z wolnością w Chocianowie jest bardzo podobnie. Kiedy
dwie małpy, Ja i Bazyl, zaczęliśmy zwracać uwagę innym małpom na to, że nie dbają o Chocianowskie Zoo tak, jak życzyliby sobie tego mieszkańcy, de facto wyborcy
małp naczelnych, pozbyliśmy się pracy. Kiedy wydaliśmy pierwszą gazetę, wszystkie małpy „naczelne” zaczęły nas prześladować. Podobieństwo widzę nawet w tym,
że kiedy Bazyl został eksmitowany z domu strasznie padało i cholernie zmokliśmy- jak te małpy polewane wodą. My jednak nie chcieliśmy zdobyć banana a tylko
zwrócić uwagę na fakt, że nasze bananowe miasto jest źle rządzone- i za to polano
nas wodą. Mówiąc delikatnie. Idźmy dalej.. w zaistniałej sytuacji coraz to nowe małpy, mające profity z rządzenia Zoo, dołączały się do prześladowań pomimo, że nie
wiedziały o co tak naprawdę chodzi. Goryl każe- szympansy robią ( tak to już u nas
jest). Piszę o tym nie dlatego, że nie poradziliśmy sobie z tym problemem, lecz dlatego by wszyscy nasi czytelnicy uwierzyli w to, że mają prawo do swojego zdania,
do współdecydowania o losach miasta i gminy. Wolność jest na wyciągnięcie rękiwystarczy pomyśleć i nie być obojętnym wobec terroru i głupoty małp naczelnych.
Każdą małpę można zamienić. Zamieńmy więc bezmyślne małpy na istoty rozumne zdające sobie sprawę ze znaczenia takich słów, jak „ wolność” i „demokracja”.

W odległej krainie, rzecz się staje owa..
Hrabia Von Hammer królestwo zastrasza..
Ogłasza się wobec hasła niezmierzone..
O chwale dłoni skąpanych w koronie.
Jako że na traktach kocie bruki straszą..
Słowa rozproszą mroki czynów niecnych.
Brać albo nie brać … oto jest pytanie..
Gdy złote talary w kiesę się dostają..
Sprzedają królestwo, marmury, pałace..
Bogacą się głupcy sprawujący władzę.
Wiatr niech rozwieje te zakusy piekieł..
Boże patrzysz i nie grzmisz gdy czyni się kradzież.
Palące ognie kocich łbów w mozołach..
Otóż drodzy państwo to burdel na kołach.

Siłę Leninowi dała redukcja
wszystkiego do
jednego najprostszego pytania:
kto kogo?
Reszta stała się nieistotna.
Aleksander Wat
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DZIENNIKARZ=
WOLNOŚĆ SŁOWA

BAZYL NA SKRÓTY
Ważne referendum ws. odwołania wójta
Lewina Kłodzkiego

Dziennikarz przygotowując materiał rasowy powinien starać się dotrzeć do prawdy. Nie musi on mieć niezbitych dowodów
Z trzech referendów ws. odwołania władz sana to wszystko, co pisze wystarczy, że ma
morządowych, które odbyły się w niedzielę na
oparcie w faktach. Sąd Najwyższy uznał,
Dolnym Śląsku, tylko mieszkańcom Lewina
że naruszając dobra osobiste, ale działaKłodzkiego udało się odwołać wójta Henryjąc rzetelnie w interesie społecznym, nie
ka Szczypkowskiego. Pozostałe głosowania poniesie on odpowiedzialności cywilnej
w Nowej Rudzie i Pieszycach - były nieważne.
(www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/)
Gdy celem publikacji jest ostrzeżenie społeczności przed niebezpieczeńWięcej...http://wyborcza.
stwem wówczas naruszenia, do któpl/1,91446,11593749,Dolnoslarych dochodzi nie są traktowane jako
s k i e _ Wa z n e _ r e f e r e n d u m _ w s _ _ o d naruszenia o charakterze bezprawnym.
w o l a n i a _ w o j t a . ht m l # i x z z 1 t 3 g ij Uo D
W procesie cywilnym wystarczy wykazać rzetelność i staranność. Popełniony czyn nie będzie wtedy uznany za
bezprawny. Nie możemy wymagać od
dziennikarza, by dysponował materiałem
będącym w posiadaniu organów ścigania.
Sąd Najwyższy przyznał również ,że dobra
osobiste można naruszyć każdym materiaNOWA TABLICA SZLAKU „św. JAKUBA”
łem prasowym. Podkreślił jednak jednocześnie, że stwierdzenie bezprawności takiego Dzięki inicjatywie jednego z naszych mieszkańców J.Licusa i sponsoringu ZGZM mamy przy kościele
naruszenia jest problematyczne. Rzetelność na Placu Wolności nową tablicę Szlaku Pielgrzymkowego „św.JAKUBA”.
dziennikarska nie polega na wykazaniu
prawdy. Dziennikarz, jeżeli działa w dobrej
Życzymy naszemu miastu więcej takich spontanicznych inicjatyw.
wierze, może stosować w publikacji uogólnienia czy nawet przesadnie opisywać pewne
kwestie. Wystarczy ,że rzetelnie stara się do
prawdy dotrzeć. Nie musi wskazać rezultatu
tej pracy a tylko środki, jakimi się posłużył.
To zwalnia go od odpowiedzialności karnej.
Odpowiedzialność za winę dziennikarza
nie będzie skutkować przełożeniem odpowiedzialności na redaktora naczelnego czy wydawcę. Nie podlega ona odpowiedzialności zbiorowej. I SŁUSZNIE !!!
Sławomir Tomczak
TARYFA NA WODĘ I ŚCIEKI
W piątek 27.04.2012 będzie prawdopodobnie znana już decyzja Pana Wojewody na
zaskarżoną przez Pana Franciszka Skibickiego „taryfę” PWK. Informacje postaramy się przedstawić jak najszybciej na portalu www.wolnychocianow.com i w formie
„plakatowej” na terenie naszego miasta.

