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Drodzy Czytelnicy!
To już 5 numer Wolnej Prasy Chocianowa. 
Takiego numeru nawet ja sam się nie spodzie-
wałem. Goroąco zachęcam wszystkich do lek-
tury. Jak już wielokrotnie wspominałem Wolna 
Prasa Chocianowa jest gazetą tworzoną przez 
pasjonatów , którym tak, jak Państwu, bardzo 
zależy na rozwoju naszej gminy. To gazeta 
wszystkich mieszkańców gminy Chocianów, 
na wszystkich otwarta i wszystkich zaprasza-
jąca do współpracy. Dodam również, że tylko 
dzięki dobroczynności i hojności naszych zna-
jomych i mieszkańców powstał kolejny wyda-
ny drukiem 5 nr naszej gazety. DZIĘKUJEMY.
To wydanie, które Państwo właśnie trzymają w 
swoich rękach, ma tylko jedno zadanie: poka-
zać Państwu jak bardzo jesteśmy oszukiwani 
przez ludzi ,którym na nas nie zależy i których 
nie obchodzi dalszy los i rozwój Gminy Cho-
cianów. Liczymy na naszych wiernych czytel-
ników. Mamy nadzieję, że docenicie naszą pra-
cę i wesprzecie swoim udziałem  „ZMIANY”  
na ziemi chocianowskiej, tej WASZEJ ZIEMI.

Redaktor Naczelny

                         

Z O S T A Ń  S P O N S O R E M

G A Z E T Y

O Ś W I A D C Z E N I E
W ostatnim numerze Wolnej Prasy Chocianowa opublikowałem tekst uzasadnia-
jący moje stanowisko wobec obecnego burmistrza. Opisałem w nim mechanizm 
przekupstwa stosowany w Gminie Chocianów. Obecna władza automatycznie ob-
róciła mój tekst na opak, starając się przedstawić obraz mojej osoby, jako postać 
karierowicza i dorobkiewicza. Jak widać w poprzednim tekście żadnego z propo-
nowanych mi stanowisk nie przyjąłem. Były to stanowiska kierownicze i dyrek-
torskie ( tak jak ostatnia nie wymieniona przeze mnie propozycja objęcia funk-
cji Dyrektora MZGKiM), a co za tym idzie bardzo dobrze płatne, ok. 100 tys. 
rocznie. Nie przyjąłem żadnego z proponowanych mi stanowisk z 3 powodów:
1. Propozycje te miały na celu opłacenie mojego milczenia i przymknięcia oczu. 
W imię zasady Pana Burmistrza: Bierzesz kasę to morda w kubeł. Odwiecz-
ną zasadą polityki w przypadkach osób niewygodnych jest tak zwany „ kop 
w dupę na wyższe stanowisko”. Jeśli widzisz za dużo, nie chcesz tego przemil-
czeć, to dostajesz awans, podwyżkę i jesteś kupiony. Ja awansów nie przyjąłem.
2. Złożone mi propozycje prowadziły do pozbycia się z proponowanych mi sta-
nowisk osób je zajmujących. Taki wyścig szczurów jest uwłaczający godności 
ludzkiej. Za pieniądze nie można kupić honoru, uczciwości i szacunku do ludzi. 
3. Nie dałem poparcia Romanowi Kowalskiemu za pieniądze ani stanowisko. 
Zasada była prosta. Poparcie go w wyborach, z zasadą wspólnego decydo-
wania o losach gminy, miało być gwarancją tego, że skończą się w tym mie-
ście rządy autokratywne i rozpocznie się proces demokratyzacji , gdzie respek-
towana będzie wola mieszkańców, a nie jedynie wola i korzyści rządzących. 
Burmistrz złamał to porozumienie nie szanując w ten sposób moich wybor-
ców, ludzi którzy mi zaufali, dlatego z żadnej propozycji nie skorzystałem.
Honor, sprawiedliwość, poszanowanie prawa,uczciwość i szacunek do ludzi sta-
wiam wyżej niż korzyści majątkowe, dlatego nie zgiąłem kolan i nie spuściłem 
głowy, lecz rozpocząłem walkę o dobro tej gminy i wszystkich jej mieszkańców. 

Krzysztof Kamil Budzeń
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C H Ł O P S K I  W A Ń K A  W S T A Ń K A

2003-2004 
(materiał z www.naszemiasto.pl)

POWIAT POLKOWICKI
 
Były burmistrz Chocianowa 
ma na koncie wyrok sądo-
wy i niespłacony dług. Mimo 
to Roman Kowalski, niegdyś 
wysoko ustawiony działacz 
partyjny PSL, nie zamierza 
pasować i nadal sięga po wła-
dzę. (w 2010 sięgnął…) Tym 
razem jako powiatowy prze-
wodniczący... Samoobrony. 

- Przejście do Samoobrony 
to osobista decyzja. Prę do 
władzy? To wasze zdanie. Nie 
udzielam żadnych wywiadów 
- i tyle usłyszeliśmy od Roma-
na Kowalskiego, zanim odło-
żył słuchawkę. Najpewniej 
dlatego, że były burmistrz był 
wielokrotnie (negatywnym) 
bohaterem naszych publikacji. 

Roman Kowalski jako bur-
mistrz Chocianowa (1994 
-1998) przez dwa ostatnie 
lata kadencji bezprawnie wy-
płacał nagrody najbliższym 
współpracownikom, także 
sobie. W urzędzie gminy na-
grody były rozdawane z okazji 
Dnia Kobiet (także panom) 
i z okazji Dnia... Mężczyzny 
(lub Dnia Mężczyzn - w do-
kumentach funkcjonowały 
dwie nazwy nowego święta).

Nieprawidłowości wykry-
li kontrolerzy Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, któ-
rzy nakazali gminie odzy-
skać pieniądze. Chodzi o 17 
tysięcy złotych („Kowalski 
potrafi” Gazeta Wrocław-
ska z 14 kwietnia 2000 r.). 

DOSTAŁ ZAKAZ

Roman Kowalski twierdził, 
że to oszczerstwa. Spór trafił 
do sądu w 1999 roku. Spra-
wa ciągnęła się kilka lat. 
W listopadzie 2000 r. zapadł 
wyrok: Kowalski winny. Kara 
to rok i sześć miesięcy pozba-
wienia wolności w zawiesze-
niu na cztery lata i dodatkowo 
zakaz zajmowania stanowisk 
związanych z odpowiedzial-
nością materialną na trzy lata. 
O pieniądze gmina sądziła 
się przed sądem cywilnym. 
W styczniu 2002 roku za-
warto ugodę. Kowalski miał 
spłacić 17 tysięcy złotych w 

rzę polityczne i (w tym sen-
sie) jest podobny do Lep-
pera - dodał były rzecznik 
byłego burmistrza Chocianowa.

Marlena Mokrzanowska 

KOMENTARZ WYBORCY 

Chyba nikt nie powstrzymałby 
się od komentarza powyższego 
materiału zaczerpniętego z in-
ternetowej strony www.nasze-
miasto.pl, dlatego trudno mi  
przejść obok tego obojętnie.
Co nam ukazuje ten tekst już w 
pierwszym zdaniu? Tylko tyle 
lub aż tyle, że  R. Kowalski to 
człowiek skazany prawomoc-
nym wyrokiem sądu za per-
fidne „wkładanie łap w nasze 
kieszenie”-czytaj BUDŻET 
MIASTA. Przyznawanie nie-
uzasadnionych nagród sobie 
samemu, panu Bereżańskie-
mu i pani Słocie tak właśnie 
można nazwać. Kwota 17 000 
to dziś prawdopodobnie rów-
nowartość ok. 40 000. Kto mi 
teraz powie, że to nic takiego 
– ten zgrzeszy swoją jadowi-
tą mową. Nie oszukujmy się, 
sąd nie skazuje kogoś kto jest 
uczciwy i niewinny, a ten pan 
o którym piszemy nie tylko nie 
był uczciwy, ale nad wyraz bez-
czelny. Okradał swoich wybor-
ców w sposób perfidny i mało 
wyrafinowany a wielu z jego 
wyborców, to ludzie ubodzy.
Trzeba dodać, że razem ze swo-
imi „wspólnikami” wyprowa-
dził kwotę 47 200, co dziś sta-
nowi równowartość aż 108 750.
Trudno zaufać takiemu czło-
wiekowi. Przekonują nas o tym 
wypowiedzi jego znajomych. 
Chwiejność pana Romana ob-
razuje jego kariera polityczna: 
z partii PSL do Samoobrony. 
Potem jako niby bezpartyjny 
z poparciem „polkowickiej 
Jedności” tafia fartem znów 
do swojej Mekki-Chocia-
nowa - na fotel Burmistrza.
Jeżeli ktoś wierzył w prze-
mianę tego pana, to grubo 
się pomylił. Ludzie tego po-
kroju nigdy się nie zmieniają.
Nasza gazeta, którą Roman 
Kowalski nazwał „antyspo-
łeczną” wbrew jego poglą-
dom służy społeczeństwu. 
Ludzie pokroju pana Roma-
na  tego jednak nie zrozumie-
ją. Wszystkie dotychczasowe 
działania R. Kowalskiego mają 
charakter skierowany przeciw-

ko społeczności Chocianowa.
Nasza gazeta od samego po-
czątku wiernie służy miastu 
Chocianów. Pokazuje praw-
dę. Z prawdą trudno wejść 
w merytoryczne dywagacje. 
Czyż nie tak, panie burmi-
strzu?  Każdy  z mieszkańców  
Chocianowa może sprawdzić i 
ocenić sam. Piętnujemy pato-
logię , tym bardziej tą , która 
czyha na nasze wspólne do-
bra i żeruje na najuboższych.
Roman Kowalski, co można 
zauważyć po powyższym tek-
ście, zawsze uważał i uważać 
będzie , że są to bezpodstaw-
nie skierowane w jego stronę 
oszczerstwa. Ale myślę, że tak 
jak wtedy, tak i teraz potknie 
się o swoją pewność i butę, a 
my wszyscy przekonamy się 
o tym, że Roman Kowalski to  
nasz najgorszy wybór w 2010r.
Czas skrócić  jego kadencję. 
Niech ten – jak piszą – nie-
spełniony facet - z powo-
du braku władzy spełnia się 
choćby w Mongolii lub w po-
wiecie polkowickim, gdzie 
wciąż go promują. Nasze mia-
sto ma już dosyć kłamstw.

LEPPER CHOCIANOWA 
MUSI ODEJŚĆ !!!

REFERENDUM !!! 
WRZESIEŃ 2012 !!! 

Sławomir Tomczak

wą powinni zająć się prawnicy, 
nie ja - mówi Piotr Korob-
czak, przewodniczący rady. 
- Normalny człowiek. Jed-
nak podchodzę z rezerwą 
do ludzi, którzy zmienia-
ją partie - mówi Jerzy Mol-
ski, radny powiatu z SLD. 

W nowych barwach Roman 
Kowalski szybko awansował. 
Członkowie powiatowej Sa-
moobrony wybrali go na prze-
wodniczącego. Z taką pozycją 
sięga się po realną władzę. 
Poseł Franciszek Franczak, szef 
Samoobrony na Dolnym Ślą-
sku był zdziwiony, że na Kowal-
skim ciąży jakikolwiek wyrok. 
Dowiedział się o tym od nas. 

- Jak ktoś miał problemy z 
pieniędzmi, to w polityce taki 
człowiek nie ma szans - mówi 
poseł Franczak i dodał, że, 
przy wprowadzaniu nowych 
członków, polega na rekomen-
dacji znajomych działaczy. 
- Za Kowalskiego ręczył Cze-
sław Litwin (przewodniczący 
Samoobrony powiatu głogow-
skiego). No, mieliśmy do niego 
zaufanie - powiedział poseł i 
dodał, że jest prawdopodobne 
(po publikacji w gazecie), iż Ko-
walski straci funkcję w partii. 
- Nic nie wiedziałem o wyroku. 
Nie jestem od prześwietlania - 
tłumaczy się Czesław Litwin. 
- Kowalski zgłosił się do mnie. 
Powiedział, że chce zakła-
dać struktury partyjne w po-
wiecie polkowickim... I tyle. 
Skoro coś jest nie tak, sprawą 
pewnie zajmie się sąd partyj-
ny - mówi Litwin i dodaje, że 
nie czuje się odpowiedzial-
ny za rekomendowanie Ro-
mana Kowalskiego do partii. 

ZWIERZĘ POLITYCZNE

- Romek był członkiem na-
czelnego komitetu wyko-
nawczego PSL. W Warszawie 
obracał się wśród czołowych 
działaczy partii - mówi An-
drzej Treutz, były rzecznik, 
prawa ręka, może nawet przy-
jaciel burmistrza Kowalskiego. 
- Myślę, że był rozgory-
czony i niespełniony, dla-
tego wstąpił do Samo-
obrony - tłumaczy Treutz. 
- Niespełniony z po-
wodu braku władzy? 
- Tak. Władza jest jak nar-
kotyk, obojętne przez kogo 
nadana. Kowalski to zwie-

dwóch ratach. Nie wywiązał 
się. Druga ugoda była bar-
dziej korzystna dla Kowal-
skiego. Franciszek Skibicki, 
burmistrz Chocianowa po-
szedł na ustępstwa. Roman 
Kowalski miał spłacać dług 
po 400 złotych miesięcznie. 

- Wpłacał po 200, 300 zł. Raz 
w ogóle nie zapłacił. Powinno 
być 1600 zł, a jest tylko 800 
zł. Właśnie zastanawiamy się 
nad wezwaniem komornika 
- mówi Elżbieta Łukaszew-
ska, sekretarz urzędu gminy. 

SKRÓCONA KADENCJA

Roman Kowalski nigdy nie 
rezygnował z władzy. W 1998 
r. startował z ramienia PSL. 
Dostał się do rady gminy Cho-
cianowa. To była skrócona ka-
dencja. Mandat wygasł z po-
wodu wspomnianego wyroku. 
Kolejną szansą były wybory 
samorządowe w 2002 roku. 

- 

Trudno go zapomnieć - mówi 
Piotr Stasieńczuk, działacz 
Unii Pracy w Chocianowie. 
- Przed  wyborami  tworzył 
grupę nowej partii Roma-
na Jagiellińskiego (Partia 
Ludowo-Demokratyczna). 
Później nagle znalazł się 
w Samoobronie - dodaje.
 
Roman Kowalski wygrał w 
cuglach wybory do rady po-
wiatu. Jako jedyny z Samo-
obrony zdobył mandat rady 
powiatu polkowickiego. Zdo-
był 430 głosów (kolejny na tej 
liście otrzymał 119 głosów). 
- To fenomen. Ludzie go 
pamiętają, bo robił festy-
ny - tłumaczy zwycięstwo 
Kowalskiego działacz UP. 

ZMIANA BARW

Były burmistrz Chociano-
wa w radzie powiatu zna-
lazł się w komisji rewizyj-
nej, rozwoju i... finansów. 
- Nie widzę w tym nic dziwne-
go. Jak ma jakiś zakaz, to spra-
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W ostatnim numerze „Informatora „ ukazał 
się artykuł podpisany przez prezesa PWK 
Franciszka Bereżańskiego, zatytułowany 
„Wojewoda nie uchylił stawek”. Kwinte-
sencję treści artykułu można by zamknąć w 
jednym zdaniu złożonym: Ceny wody i od-
prowadzania ścieków pozostaną takie, ja-
kie ustalili między sobą prezes Franciszek 
Bereżański i burmistrz Roman Kowalski, 
a kalkulacja stawek i jej prawidłowość nie 
mają żadnego znaczenia, bo ci, którzy ak-
tualnie pełnią funkcje radnych i tak wszystko „zaklepią”, bez zgłębiania się w 
szczegóły. A jak powszechnie wiadomo, diabeł tkwi właśnie w szczegółach. I 
w związku z tym, informuję autora tego manipulacyjnego artykułu, że wo-
jewoda nie uchyla wysokości stawek na dostawę wody i odprowadzania ście-
ków, gdyż nie ma takich uprawnień i nie należy to do jego kompetencji! Takie 
uprawnienia ma wyłącznie burmistrz, którego obowiązkiem jest dokonywanie 
weryfikacji przedłożonej taryfy pod kątem zasadności wykazanych kosztów, 
jak również ich zgodności z Ustawą o zbiorowym zapatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków. Natomiast wojewoda, jako organ nadzoru, 
stwierdza zgodność lub niezgodność uchwały rady z obowiązującym prawem.

W naszym przypadku wojewoda wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego o stwierdzenie nieważności uchwały zatwierdzającej stawki, 
zarzucając istotne naruszenie art. 24 ust. 3 i 5, w związku z art. 20 ust. 2 po-
wyższej Ustawy. Wojewoda uznaje, że taryfy są zgodne z przepisami wte-
dy, kiedy wniosek taryfowy jest przygotowany w oparciu o plan rozwoju wo-
dociągów. Tymczasem PWK nie przedstawiło planu rozwoju i modernizacji 
na sesji, bo go nie opracowało, dlatego też w ocenie wojewody Rada Miej-
ska w Chocianowie zobowiązana była podjąć uchwałę o odmowie zatwier-
dzenia taryf. Z takim projektem uchwały wystąpił radny Krzysztof Lesz-
czyński, a poparli go jedynie radni Beata Rolska oraz Bronisław Klita.

W związku z oświadczeniem złożonym przez prezesa Franciszka Bereżań-
skiego we wspomnianym artykule, że „zarządy PWK w przeszłości nigdy nie 
przedkładały takiego planu”, informuję, że inwestycje wodociągowe i kanali-
zacyjne prowadzone były wówczas przez UMiG. W związku z tym, nie było 
potrzeby sporządzania planu ich realizacji w PWK (art 21 pkt. 7 Ustawy).Ta-
kiej też odpowiedzi udzieliła gmina w marcu 2008r. na zapytanie wojewody. 
Mowa tu o realizowanych na przestrzeni ubiegłych lat, następujących inwesty-
cjach: kanalizacja na osiedlu Piotrowska, instalacja wod- kan w rejonach ulic: 
Środkowa – Szprotawska, Trzebnicka – Kasztanowa, Sosnowa – Zacisze, Plac 
Wolności – Ratuszowa, instalacji wodnej w Trzmielowie, studnie głębinowe na 
terenie wodociągów i P 11 bis, modernizacja kontenerowej oczyszczalni ście-
ków w Trzebnicach, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cho-
cianowie. Natomiast w „świetle(?)” wyjaśnień prezesa Bereżańskiego, trudno 
określić rzeczywiste koszty działań spółki, więc tylko szczegółowy plan roz-
woju i rzetelne sprawozdanie finansowe wodociągów, pozwoli ustalić praw-
dziwe koszty i sporządzić prawidłową taryfę. Dziś pewne jest, że koszty wy-
kazane w taryfie nie znajdują odzwierciedlenia w sprawozdaniach spółki, co 
z kolei jest naruszeniem art. 587 Kodeksu Spółek Handlowych przez  prezesa 
PWK. Koszty nie zostały zweryfikowane, a to oznacza niedopełnienie obo-
wiązków przez burmistrza i stanowi naruszenie art. 231 Kodeksu Karnego.

Zdecydowałem się na złożenie skargi, ponieważ uznałem, że proponowane 
stawki nie są rzeczowo uzasadnione, a wniosek taryfowy nie został zweryfiko-
wany. Ponadto w sposób niczym nieuzasadniony podjęto próbę wprowadzenia 
dodatkowych opłat poza taryfą, tj. opłat za odczyty wskazań liczników odbior-
ców indywidualnych. Następnie Gmina zabrała spółce PWK zysk za 2010r. i 
zleciła zadanie (kanalizacja przy ul. Trzebnickiej), a za roboty nie zapłaciła.

Gdyby w PWK kontynuowano racjonalną gospodarkę, stosowaną w spółce za 
kadencji, w których byłem burmistrzem, to podwyżki taryf byłyby dziś zbytecz-
ne. Aktualna sytuacja w spółce to efekt niegospodarności oraz prywaty noszącej 
znamiona korupcyjne. Ufam, że nowe taryfy zostaną zbudowane w oparciu o 
uzasadnione koszty i racjonalne gospodarowanie. Mam nadzieję, że radni zażą-
dają badania finansów spółki przez biegłego, przed zatwierdzeniem nowych taryf.

Franciszek Skibicki

BEZCZELNOŚĆ WŁADZY

Dzięki kolejnej udanej inicjatywie Pani prze-
wodniczącej Krystyny Łysiak i całego Re-
gionalnego Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów w Chocianowie nasi seniorzy po 
osiemdziesiątym roku swojego życia zostali 
uroczyście ugoszczeni na specjalnie dla nich 
zorganizowanym spotkaniu w CHOK. Wol-
na Prasa Chocianowa naszym osiemdziesię-
ciolatkom życzy zdrowia i uśmiechu na co 
dzień, a Pani Krystynie Łysiak sił i wytrwało-
ści przy organizowaniu kolejnych inicjatyw 
na rzecz naszej gminy. Szczególne podzię-
kowania składamy Pani Krystynie za „wy-
walczenie” naprawy chodnika na Wesołej.
Ostatnio Zarząd Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów w Chocianowie zorga-
nizował bardzo atrakcyjny  dla swoich 44 
członków dziesięciodniowy pobyt (15-25 
maja) w Rewalu. Emerytom i rencistom 
zapewniono bardzo dobre warunki pobytu. 
2-3 osobowe pokoje z pełnym wyposaże-
niem i obsługą. Nad morze naszych star-
szych mieszkańców przewiózł komfortowy 
autobus. Regionalnemu Związkowi Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów w Chociano-
wie życzymy więcej tak udanych inicjatyw.
 

Sławomir Tomczak

POGODNA JESIEŃ

S Ą D  N A D 
W A Ł B R Z Y S K I M I  R A D N Y M I

Już 24 czerwca 2012 w Wałbrzychu odbędzie się referendum 
odwołujące Radę Miejską. Wolna Prasa Chocianowa dopingu-
je mieszkańców Wałbrzycha i oczekuje, że demokracja w tym 
mieście tryumfuje i zostaną odwołani „nieudolni radni Wałbrzy-
cha”. W Chocianowie referendum odwołujące burmistrza R. 
Kowalskiego planowane jest na wrzesień 2012. Jak na razie na-
szej Radzie Miejskiej mieszkańcy dają kolejną (ostatnią) szanse.

BAZYL
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PIONKIO - LECĄ WIÓRY, CZYLI KTO TU STRUGA WARIATA RIO 1999R. - PRAWDA, KTÓRA BOLI

Najpierw żarty potem meryto-
ryka. Idzie Pinokio przez las 
radośnie podśpiewując. Nagle 
z drzewa na lianie, na gło-
wę Pinokia skacze czerwony 
kapturek krzycząc „ kłam Pi-
nokio kłam!!”. I tyle w tema-
cie żartów obyczajowych. =) 
W nowym numerze DEZ- In-
formatora Gminy Chocianów 
czytamy: „ W tym roku na 
inwestycję przeznaczę 6 430 
261,00 zł”. A więc tak… po 
podliczeniu wszystkich pozy-
cji wymienionych w artykule 
Pana Burmistrza jak w mordę 
strzelił wychodzi nie mniej, 
nie więcej jak  to, że Gmina 
wniesie w te inwestycje wkład 
własny w wysokości 716 620, 
00 zł, reszta pochodzi z środ-
ków zewnętrznych. Projekty 
takie jak: rewitalizacja ka-
mienic czy ośrodków kultury, 
to projekty kontynuowane z 
lat poprzednich więc nie ma 
się czym chwalić. Co gorsza 

po odjęciu od kwoty bazowej 
sumy 716 620,00 zł okazuje się 
iż Pan Burmistrz Szykanowa-
ny Przez Naszą Antyspołecz-
ną Gazetę tylko w tym jednym 
artykule okłamał mieszkań-
ców na kwotę : 5 713 641, 00 
!!! Brawo Jasiu. Za ten jeden 
artykuł nos Pana Burmistrza 
sięga przynajmniej do Japo-
nii. Nie będę też komentował 
faktu iż ten artykuł zawiera 
tylko stwierdzenia takie jak: 
zrobię, wybuduję, będę. Brak 
czasu przeszłego jasno okre-
śla iż do tej pory ten Pancio 
nie zrobił nic! Myślałem, że 
już nie dacie rady obiecywać 
kolejnych cudów- no ale jed-
nak w tym jesteście Bogami!!! 
Kogoś tu chyba zaswędział 
nosek… będzie Burmistrzunio 
zły. Jedziemy dalej. Następ-

na strona gminnej gazetki, a 
tu… znowu opis tych samych 
inwestycji co na poprzedniej 
stronie. Brawo. No, jak nie 
ma o czym pisać, to najle-
piej na każdej stronie pisać o 
tym samym. Jedziemy dalej.
Na stronach 6-7 widnieją 
piękne fotografie z obchodów 
20-lecia powołania Straży 
Pożarnej. Szkoda, że na tych 
pięknych fotografiach nie 
uwieczniono jednego Pana 
Strażaka, który gasił się już 
od rana i był taki czerwony, 
że aż ciężko witało mu się 
zaproszonych gości. Bisku-
pa witał aż dwa razy…co za 
pobożność. Cytuję: Witam 
też Jego Eminencję Księdza 
Biskupa… a nie! Biskupa już 
witałem”- bez komentarza. 
Zresztą komentarz do tej sytu-
acji jak ćwierkają na salonach, 
udzieliła Pani Poseł Drozd 
bezpośrednio w wojewódz-
twie. Jedziemy dalej. Strona 
numer 9. „ Na Piknik Rodzin-
ny przyszły tłumy chociano-
wian”. O oo! Jeśli 100 osób to 
tłum, to sami pracownicy Pana 
Romana to najwidoczniej rze-
sza! Jakby nie występujące 
dzieci, to nawet rodziców by 
na rynku nie było. Kolejnym 
aspektem   jest informacja o 
drastycznym obniżeniu zadłu-
żenia Gminy. Po sprzedaży 
tylu gruntów i budynków to 
my już nie powinniśmy mieć 
zadłużenia. Martwi mnie jed-
na ważna rzecz- majątek gmi-
ny się kończy i nie długo nie 
będzie z czego spłacać kredy-
tów. Szkoda, że Pan Burmistrz 
nie spłaca kredytów z przy-
chodu pozyskiwanego od no-
wych inwestorów ale to akurat 
nie jest tajemnicą , że nowych 
inwestorów tutaj nie ma. Przy-
dałoby się w końcu pomy-
śleć o zabezpieczeniu gminy 
na przyszłość bo budynków 
i gruntów na sprzedaż coraz 
mniej!!! Po tylu pięknych, a 
jakże kłamstwach, sądzę iż 
nos Pana Burmistrza spokoj-
nie okrążył ziemię i jak Bóg 
da może go pieprznie w ten 
łeb, żeby już więcej nie stru-
gał wariata! Pan Franciszek 
Bereżański też się popisał, pi-
sząc, że wojewoda nie uchylił 
stawek. No to jest oczywiste, 
bo nie ma on w kompetencji 
uchylenia stawek, a jedynie 
uchylenie uchwały i to wła-
śnie zrobił. Panie Francisz-
ku- to nie żydowski targ tyl-

ko prawo. Proszę poczytać 
ustawy. Nie mogę być jednak 
taki złośliwy cały czas, dla-
tego bardzo doceniam to, iż 
w Informatorze znajdują się 
rysy historyczne miasta i opis 
zabytków. Po 2 latach mojego 
namolnego gadania na ten te-
mat w końcu ktoś zrealizował 
mój pomysł. Zapewne po to, 
bym go pochwalił… dlate-
go chwalę- bo cudze chwa-
licie swego nie znacie. Tutaj 
dla Pana Zbyszka Machonia 
pokłon za merytorykę i pro-
fesjonalizm. Oby tak dalej.

Podsumowując moje wywo-
dy chcę napisać, iż nic mnie 
tak w życiu nie wkur..a, jak 
prostackie kłamstwa piękną 
czcionką. Rodem z PRL-u. 
Propaganda sukcesów. Prze-
piękna SamoobronaKłamstwo 
ma krótkie nogi i zawsze cią-
gnie jajkami po betonie. Szko-
da jajek. Trzeba tym kłam-
stwom ukręcić nosa, bo za 
dużo osób w tym nosie dłubie. 
A nos coraz większy i droż-
szy. Roman Pinokio, to taki 
nasz Kazimierz Wielki …z tą 
różnicą, że zastał gminę mu-
rowaną, a zostawi drewnianą. 
Czas temu zapobiec. Ponoć 
wiele osób boi się nacisków 
w kwestii referendum. Dziś 
mówię otwarcie… kiedy będą 
was namawiać byście nie 
szli na referendum to uśmie-
chajcie się, obiecujcie i klep-
cie po plecach tak samo, jak 
robi to władza kiedy wam 
coś obiecuje… mieszkania, 
pracę i wiele innych rzeczy.
Następnie idźcie do urn i 
anonimowo skreślcie krzy-
żyk odwołujący obecnie 
Jaśniejącego Nam Burmi-
strza.  Hasta La vista , baby.

Piotr Budzeń

Regionalna Izba Obrachunkowa 
(RIO), podobnie jak Najwyższa 
Izba Kontroli (NIK,) to orga-
ny sprawdzające prawidłowość 
działania samorządu. To dzię-
ki właśnie tym dwom organom 
kontrolnym mamy możliwość 
sprawdzenia, co dzieje się w nie-
dostępnej ogólnie części UMiG.  
Niestety  w kadencji 1994 – 
1998, gdy fotel burmistrza miasta 
i gminy Chocianów zajmował 
R.Kowalski, zastępcą był dzisiej-
szy prezes PWK – F. Bereżański 
a w całym tym „kolesiostwie” 
brała również udział pani Kry-
styna Słota dobrze nie działo się 
wcale. RIO z 1999r. wypadło 
katastrofalnie.  W konsekwencji 
ówczesny burmistrz Roman Ko-
walski został skazany na 1 rok i 
6 m-cy pozbawienia wolności w 
zawieszeniu na 4 lata oraz naka-
zano mu zwrot „ukradzionych” 
pieniędzy podatników (17tys.zł). 
W obecnym czasie znów ro-
dzi się obawa, że w UMiG są 
stosowane podobne praktyki . 
Tyle tylko, że teraz tej bystrej 
Wańce Wstańce patrzymy bez-
czelnie na łapy, aby nie się-
gały po nasze wspólne dobra. 
Jak wspomniałem wyżej w tam-
tym okresie (1994 -1998) miasto 
było pozbawione jakiejkolwiek 
praworządności. Urzędnicy wraz 
z burmistrzem wyspecjalizowali 
się we wzajemnym obdarowy-
waniu się „absurdalnymi” nagro-
dami z tytułu różnych dziwnych 
okazji. I tak ta zorganizowana 
grupa samorządowych „przekrę-
tasów” do 29 października 1998r. 
poza regulaminem i bezprawnie 
wypłaciła sobie (R. Kowalski, 
F. Bereżański i K. Słota) kwotę 
47 200zł, w tym „król Chocia-
nowa” zgarnął aż 17 000zł. Jak 
wiemy wziąć i wydać „gościo-
wi” było łatwo i przyjemnie, a 
oddać już niestety nie i dlatego 
burmistrz spłacał dług przez wie-
le lat. Ostatnią ratę długu spłacił 
tuż przed wyborami w 2010r. Jest 
to jednoznaczne z tym, że tylko 
wizja kolejnej kadencji na fotelu 
burmistrza wymusiła na nim mo-
tywację uregulowania zadłużenia. 
To jednak nie wszystko. Pod-
czas badania dokumentów RIO 
stwierdziło wiele nieprawidło-
wości. Niektóre były niezgodne 
z prawem. Czy w obecnej ka-
dencji tego pana jest podobnie? 
Myślę, że tak, ponieważ sam w 
jednym bezprawnym ruchu wzią-
łem udział. Za moim pośrednic-
twem złamane zostało prawo, 
dlatego  jestem gotowy dobro-
wolnie poddać się karze. Ale 
tylko wtedy, gdy pozostali też !!!
Rodzi się kolejne pytanie: dla-
czego wciąż pozwalamy okradać 
naszą gminę? Czy podwójne wa-
katy na koszt podatników (pana 
R. Harenzy, czy M. Gojdź), to 

nie okradanie gminy? Czy waka-
ty dla niekompetentnych, tylko 
za poparcie polityczne (np. wy-
rzuconego z funkcji przewodni-
czącego komisji alkoholowej z 
powodów „wielu” J. Zborowskie-
go), to nie działanie na szkodę 
mieszkańców? Czy beznadziej-
nego prezesa – biznesmena – F. 
Bereżańskiego, który doprowa-
dził spółkę PWK do zadłużenia 
a zadłużenie to chce zniwelować 
podwyżkami za wodę i ścieki, nie 
można nazwać rabusiem? Czy aż 
6 wakatów więcej w samorzą-
dzie w porównaniu do czasów 
F. Skibickiego, to nie marnotra-
stwo? Można by tak wymieniać 
w nieskończoność, ale niczego to 
już w obecnej chwili nie zmieni. 
„Oligarcha” uważa się za kogoś 
poza prawem. Narusza je nie-
ustannie, no bo mieści się w ja-
kiejś tam niezauważalnej normie.
W ostatnim (2) Informatorze 
Gminy Chocianów burmistrz 
chwalił się czymś, co rozpo-
czął jego poprzednik. Pan Ko-
walski tak naprawdę niczego 
dobrego dla miasta nie zrobił, 
poza rzecz jasna wyprzedażą 
majątku, której w moim odczu-
ciu dobrem nazwać nie można.
Na ostatniej komisji rewizyjnej 
dowiedziałem się, że fachowcy 
z UMiG wydali w 2011r. na in-
westycje około 300tys.zł (w tym 
duża część to fundusz sołecki). 
Sam przychód ze sprzedaży lo-
kalu po bibliotece, to 336tys.zł
Porównajmy: pan Franciszek Ski-
bicki w ostatnich 4 latach swo-
ich rządów wydał na inwestycje 
blisko 39mln zł, z czego około 
16mln zł pochodziło z funduszy 
zewnętrznych. To są fakty. To jest 
dotykalna i możliwa do spraw-
dzenia prawda. Jeżeli w takim 
tempie będzie pan Roman Kowal-
ski inwestował (300tys.zł rocz-
nie), to cofniemy się do czasów 
lampy naftowej. Jesteśmy świa-
domi potrzeb inwestycyjnych. 
One są miastu konieczne do pra-
widłowego rozwoju. Niestety w 
UMiG myślą inaczej. Tłumaczą 
się brakiem „kasy”- to śmiesz-
ne. Prawie 9,5mln zł inwestował 
rocznie przy o wiele mniejszym 
budżecie pan F. Skibicki – to 
oznacza, że jednak można. Moż-
na panie Kowalski, gdy się chce!
R. Kowalski ma to głęboko w … 
i nas, mieszkańców, również.

NOS PINOKIA ZNÓW SIĘ 
WYDŁUŻYŁ, BO RIO Z 

1999R. JEST NIE 
DO OBALENIA.

Sławomir Tomczak
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CHOCIANÓW - TERENY ZIELONE

 Szanowni Państwo,
W dniu 18.04.2012r. złożyłem do Rady Miasta wniosek o nastę-
pującej treści:
        Zwracam się do Radnych Rady Miejskiej w Chocianowie,  do 
każdego z osobna (...)
O przygotowanie projektu uchwały, przestrzegając artykułu 51;52 oraz 
artykułu 53, uchwały Nr XII/96/2003 Rady Miejskiej w Chocianowie 
z dnia 29.10.2003 r. w sprawie statutu MiG Chocianów który brzmi:
1.Inicjatywę uchwałodawczą posiadają komisje stałe Rady, kluby rad-
nych, Burmistrz, oraz każdy radny.
2.Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1)Tytuł uchwały
2)Podstawę prawną
3)Postanowienia merytoryczne
4)Określenie źródła finansowania realizacji uchwały
5)Określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złoże-
nie sprawozdania po jej wykonaniu
6)Ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
W następującym zakresie: o usunięcie zapisu Rozdziału II § 5 Uchwały 
nr XL/304/2006r. Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 27.04.2006r. 
w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta i Gminy Chocianów o treści: Właściciele nieruchomości zo-
bowiązani są do utrzymywania terenów użytku publicznego i zie-
leni osiedlowej poprzez systematyczne koszenie traw, pielęgnowa-
nie drzew, krzewów, żywopłotów i innych form przyrody ożywionej. 

U z a s a d n i e n i e

W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, oraz zmienionej ustawą 
z dnia 1 lipca 2011r. ( Dz. U. 2011r., Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz.1076, 
Nr 224, poz. 1337 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach oraz niektórych innych ustaw ) nie ma zapisu, iż do obowiązków 
właścicieli nieruchomości należy: utrzymanie terenów użytku publicz-
nego i zieleni osiedlowej poprzez systematyczne koszenie traw, pielęgno-
wanie drzew, krzewów, żywopłotów i innych form przyrody ożywionej.

Właścicielem gruntów na osiedlach: ul. Odrodzenia, ul. Krótka, ul. Bol-
ka I Świdnickiego, Armii Krajowej, ul. Wesołej, ul. Sportowej, M.Roli-
-Żymierskiego na których znajdują się tereny zielone i place zabaw jest 
Gmina Chocianów i nie powinna obciążać Wspólnoty Mieszkaniowe, 
Spółdzielnie Mieszkaniową w Chocianowie czy też Centrum Zarządza-
nia Nieruchomościami w Polkowicach które są Zarządcami Wspólnot 
Mieszkaniowych w/w ulic za utrzymywanie w/w terenów ze środków 
własnych. Wspólnoty Mieszkaniowe nie są właścicielami powyższych 
terenów a jedynie przyległych do granic nieruchomości ( chodnika ).
Art. 5.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (  Dz. U. 
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ) nie został zmieniony nową usta-
wą i brzmi: Obowiązek utrzymania czystości i porządku na te-
renach innych niż wymienionych w ust. 1-4 należą do Gminy.
Art. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. ( Dz. U. 2011r., Nr 152, poz. 897, Nr 171, 
poz.1076, Nr 224, poz. 1337 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw: ust. 3 pkt 5 w art.3:
a) ust.2 otrzymuje brzmienie:
2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i two-
rzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: tworzą 
warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czysto-
ści i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonywanie tych 
prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych. 

Jednocześnie proszę o przeprowadzenie konsultacji społecznych z w/w 
Wspólnotami Mieszkaniowymi, jak i Zarządcami  przed wszczęciem 
procedury uchwalenia uchwały.

Z takim wnioskiem wystąpiłem do Radnych Rady Miejskiej w Cho-
cianowie po rocznej bezczynności burmistrza w tej sprawie. Za-
interesowani mieszkańcy, którzy dostali w ciągu roku odpowiedź 
od burmistrza w związku z powyższym, wiedzą o co chodzi. Zostali 
zbyci i odprawiono ich z kwitkiem, każąc nadal płacić za utrzyma-
nie terenów. Na prośbę mieszkańców zdecydowałem się wystosować 
w/w wniosek. Jednak jedyne co usłyszałem, to ciszę w eterze. Rad-
ni nabrali wody w usta. Zapomnieli chyba o tym, że reprezentują 
mieszkańców.  Nie przekonuje mnie argument o braku pieniędzy na 
to zadanie. Dlaczego mamy płacić za to, co do nas nie należy, hm?
Nadal będę interweniował w tej sprawie. 

Przedstawiam kolejne propozycje pozwalające  rozwiązać ten problem:
1.Oddanie przez Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie Wspólnotom 
Mieszkaniowym gruntu na własność
2.Umorzenie przez UMiG Chocianów podatku od gruntu i nierucho-
mości tym Wspólnotom Mieszkaniowym, które będą ponosić koszty 
utrzymywania terenów zielonych
3.Likwidacja zapisu nakazującego Wspólnotom Mieszkaniowym 
utrzymywanie terenów zielonych z własnych środków.

Konsultacje społeczne zdecydowanie ułatwiłyby znalezienie opty-
malnego dla obu stron rozwiązania. Czy ktoś z UMiG czy Rady Mia-
sta zainteresuje się rozwiązaniem problemu? Poczekamy, zobaczymy.
                                                                                   
                              Z wyrazami szacunku
                                                                                                              Krzysztof Budzeń

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych - a 
raczej jego brak- dobro gminy czy antyspołeczna 

działalność burmistrza R.K.?

Z danych zaczerpniętych z 
Powiatowego Programu Dzia-
łań na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych w Powiecie Po-
lkowickim sporządzonym w 
2004r. wynika, że w 2002r. na 
terenie gminy Chocianów od-
notowano 1414 osób niepeł-
nosprawnych, co stanowiło ok. 
10,58% ogółu mieszkańców. 
Większą część osób niepełno-
sprawnych stanowiły kobiety 
(734 osoby) - 52%. Mężczyźni 
stanowili 48% (680 osób).  W 
ciągu 10 lat zapewne przybyło 
osób posiadających orzeczenie 
o jednym z trzech stopni nie-
pełnosprawności. Powiatowy 
Program  opiera się przede 
wszystkim na pomocniczo-
ści. Samorząd terytorialny 
jest zobowiązany do realizacji 
ustawowych zadań nie tylko 
na rzecz osób niepełnospraw-
nych, ale i organizacji poza-
rządowych działających na ich 
rzecz. Wszystkie te działania 
mają umożliwić osobom nie-
pełnosprawnym pełne uczest-
nictwo  w życiu społecznym. 
Adresatami PowiatowegoPro-
gramu na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych są osoby nie-
pełnosprawne i ich rodziny z 
terenu powiatu polkowickiego.      
Do zadań ciągłych w ramach 
obszarów działania Programu 
są: 1. rehabilitacja zawodo-
wa, tj. wspieranie prowadze-
nia działalności gospodarczej 
przez osoby niepełnosprawne; 
zwrot kosztów pracodawców 
w ramach wydatków na przy-
stosowanie istniejących lub 
tworzenie nowych stanowisk 
pracy; pośrednictwo pracy i 
pośrednictwo zawodowe dla 
osób niepełnosprawnych; 

szkolenia i przekwalifikowa-
nia; kierowanie na specjali-
styczne programy szkolenia 
oraz rehabilitację leczniczą i 
społeczną oraz doradztwo or-
ganizacyjno - prawne i ekono-
miczne w zakresie działalności 
gospodarczej. 2. rehabilitacja 
społeczna obejmująca: sys-
tematyczną likwidację barier 
architektonicznych; zaopatry-
wanie w sprzęt rehabilitacyjny; 
dofinansowanie uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów  w turnusach reha-
bilitacyjnych; dofinansowanie 
sportu, kultury, rekreacji i tu-
rystyki osób niepełnospraw-
nych. 3. przestrzeganie praw 
poprzez organizowanie spo-
tkań dla osób niepełnospraw-
nych; współpracę z massme-
diami; organizowanie szkoleń 
z zakresu form pomocy dla 
osób niepełnosprawnych. W 
wielu gminach w Polsce po-
wołano stanowiska pełno-
mocników ds. osób niepełno-
sprawnych. Ich zadaniem jest 
przede wszystkim podejmo-
wanie działań na rzecz osób 
dotkniętych niepełnospraw-
nością. W powiecie polkowic-
kim działa Powiatowa Rada 
Osób Niepełnosprawnych. Do 
zadań Rady należy inspirowa-
nie przedsięwzięć zmierzają-
cych do integracji zawodowej 
i społecznej osób niepełno-
sprawnych, a także realizacji 
praw osób niepełnosprawnych 
Powiatowa Społeczna Rada 
ds. Osób Niepełnosprawnych 
opiniuje projekty powiato-
wych programów  na rzecz 
osób niepełnosprawnych  i 
ocenia ich realizację. Opi-
niuje także projekty uchwał 

i przyjmowanych przez radę 
powiatu pod kątem skutków 
dla osób niepełnosprawnych. 
Z informacji pochodzących 
ze strony powiatu dowiaduje-
my się,  że 16 listopada 2011r. 
jedną z osób powołanych  do  
Rady została mieszkanka Cho-
cianowa - pani Beata Dyko.   
Kadencja  Rady w nowym 
składzie z Chocianowem w 
tle miała trwać cztery lata. Z 
wiarygodnych źródeł dowie-
dzieliśmy się, że  pani Beata 
została odwołana z Rady na 
wniosek naszego burmistrza 
R.K.  Gmina Chocianów nie 
posiada ani pełnomocnika ds. 
osób niepełnosprawnych ani 
też nie ma już swojego repre-
zentanta w Powiatowej Radzie 
Osób Niepełnosprawnych. Pa-
nie Burmistrzu czy takie dzia-
łanie jest działaniem na rzecz 
mieszkańców gminy czy też 
działaniem antyspołecznym?

p.s. tak już na marginesie: 

Używanie obraźliwych epi-
tetów w stosunku do osób 
niepełnosprawnych przez 

osoby z bliskiego otoczenia 
pana burmistrza uważamy za 
niesmaczne, orzydliwe, wręcz 

antyspołeczne.

Już niebawem przekażemy 
Państwu  informację na 

temat niżej wymienionych 
spółek:

Cal l  Media  Sp.  z  o.o. 
Wrocław

Dr Telekom C enter 
Sp.  z  o.o.

 Lubin

Gemma -  S er wis 
Przemków

T T S  Telekom 
Chocianów

C O  J E  Ł Ą C Z Y ?

Polityka zatrudnienia?
Krajowy Rejestr Długów?

a może
Osoby zarządzające?

 

U WA G A  ! ! !
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Brak znajomości tematu czy 
celowe działanie?

W swoim oświadczeniu Pan 
Prezes F.B. poinformował, 
że Wojewoda dolnośląski nie 
podważył wysokości nowych 
stawek na dostawę wody i od-
prowadzanie ścieków. Gdyby 
pan Prezes znał się na prze-
pisach i na tym co robi, wie-

działby, że w kompetencji Wojewody nie leży uznanie 
czy podważenie wysokości stawek na dostawę wody 
i odprowadzanie ścieków. Takie kompetencje ma je-
dynie Rada Miasta i to ona przyjmuje proponowane 
przez PWK stawki lub je odrzuca. Błędy popełnio-
ne przez zarządcę PWK powodują, że nie pozostaje 
mu nic innego, jak brnąć w nie dalej. Wojewoda po-
wołując się na art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 50 § 2 usta-
wy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012r. Nr 
270) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego we Wrocławiu skargę na uchwałę Rady Miejskiej 
w Chocianowie  nr XVII.135.2012 z dnia 23 lutego 
2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek 
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Chocia-
nów zarzucając istotne naruszenie art. 24 ust. 3 i 5 w 
związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzaniem ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, 
poz. 858 ze zm.). Skarga dotyczyła między innymi:

1) stwierdzenia nieważności uchwały oraz
2) zasądzenia zwrotu kosztów postępowania według 
przepisowych norm.

W uzasadnieniu czytamy, że do wniosku o zatwier-
dzenie taryfy spółka PWK powinna dołączyć szcze-
gółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny 
plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągo-
wych i kanalizacyjnych. Do burmistrza, jako organu 
nadzorującego, należy zweryfikowanie prawidłowo-
ści wyliczeń, sprawdzenie czy w/w plan został opra-
cowany zgodnie z przepisami ustawy oraz ustalenie 
celowości ponoszonych kosztów. Na bazie powyż-
szych czynności Rada Miasta w terminie do 45 dni od 
dnia złożenia wniosku jest zobowiązana do podjęcia 
uchwały o zatwierdzeniu taryf bądź o ich odrzuceniu.
Z powyższego jednoznacznie wynika, że do wniosku 
powinien być załączony plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Sza-
nowni Państwo, Wojewódzki Sąd Administracyjny 
we Wrocławiu w wyroku z dnia 19 sierpnia 2010r. 
(II SA/Wr 313/10) wskazał, że art. 20 ust. 2 ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę(…) nakazuje przed-
siębiorstwu wodociągowo kanalizacyjnemu  określe-
nie taryfy na podstawie niezbędnych przychodów po 
dokonaniu ich alokacji na poszczególne grupy tary-
fowe odbiorców usług. Wyznacznikiem niezbędnych 
przychodów powinny być między innymi koszty wy-
nikające z inwestycji modernizacyjno – rozwojowych 
i ochrony środowiska, ustalone na podstawie wielo-
letniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wo-
dociągowych i kanalizacyjnych w roku obrachunko-
wym poprzedzającym rok, w którym wprowadza się 
taryfę z uwzględnieniem zmian wynikających z planu 

w roku obowiązywania nowej taryfy (zgodnie z § 6 i 
7 ust. 1 i 2 rozporządzenia, o którym mowa w art. 25 
ustawy). Sąd stwierdził, że niemożliwym jest doko-
nanie w sposób prawidłowy oceny zgodności taryfy 
z przepisami, w sytuacji gdy rada gminy nie uchwali-
ła jeszcze wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, gdy w 
momencie zatwierdzenia taryf plan ten jest dopiero na 
etapie projektu.  W ocenie organu nadzoru, tj. Wojewo-
dy, Rada Miasta w Chocianowie zobowiązana była pod-
jąć uchwałę o odmowie zatwierdzenia taryf. Pan Prezes 
PWK na sesji Rady z dnia 23 lutego 2012r., na której 
podjęto uchwałę w sprawie taryf odpowiadając na py-
tanie o brak wskazanego planu oświadczył: „Na dzień 
dzisiejszy spółka opracowuje ten plan, chcielibyśmy 
na następnej sesji Państwu przedstawić projekt…”. Z 
tego, co mi wiadomo PWK nie przedstawiło do dziś ani 
wieloletniego planu rozwoju ani nawet jego projektu.
Reasumując.:

Szanowni Mieszkańcy,

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe od-
prowadzanie ścieków dotyczy każdego z Nas. Musicie 
Państwo wiedzieć, że forma przygotowania taryfy od 
samego początku budziła moje wątpliwości i uzasad-
nione obawy. Stawki nie były adekwatne do poziomu 
inflacji w poprzednich latach (od momentu ostatniej 
podwyżki tj. 2008r.). Wskazane przez prezesa PWK 
najważniejsze inwestycje z punktu widzenia interesu 
gminy wymuszają zwiększenia taryf maksymalnie o 
5%. Do czego zatem są Prezesowi potrzebne pieniądze? 
W 2010r., kiedy prezesem PWK był pan Paweł Najdek, 
spółka wypracowała zysk w wysokości 87 tys. zł. Spół-
ka posiadała również odłożone środki finansowe (około 
200 tys. zł ) na ewentualne kary związane z oczyszczal-
nią ścieków, jak i zarobiła ok. 200 tys. zł. na usługach. 
Wiadomo już, że kary nie było, a pieniądze z konta 
zniknęły. W 2011r.spółka wykazała stratę pomimo tego, 
iż nie realizowano żadnych ważnych inwestycji, nie 
wypłacono pracownikom 13 pensji i zabrano dofinan-
sowanie na studia. Panie Prezesie, gdzie są pieniądze? 
Co Pan z nimi zrobił? Pan burmistrz, jak i część radnych 
z Jedności informowani byli przeze mnie na bieżąco o 
niepokojącej sytuacji finansowej spółki i podejmowa-
nych błędnych decyzjach, aczkolwiek nie uczynili ni-
czego, aby to naprawić. Taryfa została źle przygoto-
wana, źle zweryfikowana i niestety zatwierdzona przez 
Radę Miasta i Gminy pomimo braku merytorycznych 
podstaw i wyraźnych sugestii, aby jej nie podejmować. 
Dlaczego za błędy innych, począwszy od prezesa, 
poprzez burmistrza a skończywszy na Radzie Mia-

sta, mają płacić mieszkańcy? Każdy z nich, na 
szczeblu swoich kompetencji mógł zainterwe-
niować i zweryfikować taryfy. Z przykrością 
muszę stwierdzić, że nikt z nich tego nie zrobił. 
Problem finansowy PWK zamieciono pod dy-
wan a straty próbuje się pokryć podwyżką wody 
i ścieków. Czy nadal chcemy pozwalać na łama-
nie prawa, na zastraszanie tych, którzy walczą 
w obronie prawdy i chcą żyć uczciwie, którzy 
dbają o interesy gminy i mieszkańców? Jak ma 
się rozwijać nasza gmina, skoro na każdym kro-
ku widzi się niekompetencję i samowolę? Przy-
padek taryfy jest jednym z wielu przykładów na 
to, że w gminie źle się dzieje. Los Gminy zależy 
od Nas samych. Weźmy sprawy w swoje ręce. 
Gmina ma służyć wszystkim mieszkańcom. 
Nie pozwólmy na to, by „wybrańcy” dorabia-
li się kosztem pozostałej społeczności. Tary-
fa w takiej formie nie powinna wejść w życie. 

Osobiście  proponuję  t rzy rozwiązania:

a) odrzucenie podwyżki - zobaczycie Państwo 
prawdziwy obraz kondycji  Spółki tj. zagroże-
nie upadłością – wdrożona mogłaby być wów-
czas propozycja pana radnego Leszczyńskiego 
dot. programu naprawczego Spółki,

b) dopłatę do taryfy (Gmina) - podwyżka za wodę 
i ścieki nie powinna obciążać mieszkańców, więc 
dlaczego mieliby oni płacić za błędy innych,

c) podwyżka w wysokości 12% (poziom in-
flacji) z góry określonym zadaniem inwesty-
cyjnym:  pt. modernizacja Zakładu Uzdat-
niania Wody w Brunowie – inwestycja 
niezbędna i przymusowa bądź też  dokończenie 
budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy II AWP.

Zapewne żadna z tych propozycji nie zosta-
nie wzięta pod uwagę przez Prezesa PWK, 
ponieważ nie zależy mu na kilku % a na kon-
kretnej kwocie.  A na co? Odpowiedź na 
to pytanie pozostawiam w Państwa gestii.
                                                                                                                            

    
                                                       Krzysztof Budzeń 

SPROSTOWANIE
W ostatnim numerze Wolnej Prasy Chocianowa 

została zamieszczona informacja o zasponsorowaniu 
przez ZGZM tablicy Szlaku Pielgrzymkowego „św. 
Jakuba”. Jak się okazało za tablicę zapłaciła parafia 

p.w WNMP w Chocianowie (koszt 1000 zł.). Mamy 
nadzieje ,że ZGZM zwróci parafii poniesione wydat-

ki z racji sponsoringu.
Bazyl
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Zgodnie z obietnicą złożoną na 
Portalu Wolny Chocianów w spo-
sób przyswajalny chcę przedsta-
wić Państwu oświadczenia ma-
jątkowe części naszych radnych 
miasta,  dyrektorów jednostek 
podległych UMiG, jak również 
urzędników gminnych. Wszyst-
kie dane zostały zaczerpnięte ze 
strony BIP Chocianów (dostęp-
nej dla wszystkich). Oprawa i 
komentarz jest zupełnie subiek-
tywnym spojrzeniem na cyfrę 
i charakterystykę danej osoby. 
Kolejne oświadczenia, w tym 
burmistrza naszego miasta oraz 
przewodniczącego rady miejskiej 
i innych ciekawych osobistości, 
zamieścimy w kolejnym nume-
rze Wolnej Prasy Chocianowa.
Nie byłbym sobą, gdybym nie za-
czął od mojej (i wielu z Państwa) 
ulubionej Rady Miasta. Zastana-
wiam się tylko od kogo zacząć i 
co ma stać się moją wytyczną w 
tym wyborze? Okazuje się, że naj-
uczciwiej będzie przedstawić na 
samym początku najważniejsze 
człony naszej Rady, czyli feno-
menalną grupę „JEDNOŚĆ . Po-
tem w kolejności zupełnie przy-
padkowej skupię swą uwagę na 
wybranych „cudach” tego miasta. 
GRAŻYNA KINDRA – Wice-

p r z e w o d n i c z ą -
ca Rady Miasta
Ta Pani to temat 
rzeka. Rzeka, jak 
zaraz zobaczymy, 
ze słabymi dopły-
wami w oświad-

czeniu z 2011. Przyjrzyjmy się 
jednak bliżej temu, co Radna 
przedstawiła nam w tym roku. 
Pani radna zarabia na rok wraz 
z dietą radnej: 34 422,08 zł. Co 
daje na miesiąc tej uroczej kobie-
cie :2 868,51 zł. Trzeba tutaj jesz-
cze dodać, że wreszcie odnalazł 
się mąż „marnotrawny” naszej 
Radnej. Pani radna ujawniła jego 
zarobki, które za rok podatkowy 
2011 wyglądały iście imponują-
co:73 860,00 zł. To daje małżon-
kom Kindra na miesiąc kwotę:
9 023,00 zł. Niestety pani Graży-
na K. nie wspomina nic o mężu w 
oświadczeniu za 2010 rok. Czyż-
by zapomniała o jego istnieniu, 
czy po prostu nie był nigdzie za-
rejestrowany (np. PUP) i nie miał 
naprawdę żadnych dochodów? 
Nie powinno nas to jednak ob-
chodzić nic a nic. Ciekawe tylko 
co na to organ podatkowy… Nas, 
obiektywnych mieszkańców, po-
winna zainteresować kwota odło-
żona na „ciężkie czasy”, którą w 
oświadczeniu wykazała Pani Gra-
żyna – 45 000 zł. To sporo jak na 
osobę , która w 2010 była zmu-
szona utrzymać swojego męża i 
budowała dom. Poza tym w po-
siadaniu radnej były jeszcze trzy 
działki o łącznej wartości 140 000 
zł. W kuluarach ludzie mówią, że 

zarobi i to, co do domu przyniesie 
małżonka. Niemniej w porówna-
niu do ubiegłego roku u pana 
Mariana zaszły niewielkie zmia-
ny: 73 796,58 zł (wspólne roczne 
dochody z żoną). A w podziale 
na miesiące daje to miesięcznie: 
6 149,71 zł. Jak widzimy to tyl-
ko średnia, uczciwa klasa wśród 
chocianowskich radnych, miesz-
kająca w mieszkaniu wartym 
160 000 zł (58,50 m2). Szkoda 
tylko, że też średnio zajmuje się 
pan Marian mieszkańcami z ul. 
Sportowej.  Myślę jednak, że nie-
bawem postawa naszego radne-
go się zmieni i przypomni sobie 
,że to właśnie ci ludzie ze Spor-
towej wybrali Go na swojego 
przedstawiciela w Radzie Miasta.
ZOFIA SKAWIŃSKA – 

„ J e d n o ś ć ” 
O Pani Zofii w 
tamtym roku było 
bardzo głośno za 
sprawą problema-
tycznych wiatra-
ków. Są one nadal 

realną wizją Burmistrza-bo tak 
naprawdę po co tworzy nowy 
plan zagospodarowania prze-
strzennego?. My jednak skupimy 
się teraz na dochodach naszej 
radnej z Trzebnic. Pani Zofia w 
tym roku oświadczyła nam ,że 
jest rolnikiem, uprawia rośliny i 
hoduje zwierzęta. To dziwne, bo 
w tamtym roku nie wspomina-
ła o tym wcale. Czyżby dopiero 
od 1 stycznia 2011  stała się po-
siadaczką tak dużego gospodar-
stwa rolnego? Nie zarzucam pani 
Radnej Skawińskiej kłamstwa 
„lustracyjnego”, ale powinna 
to mieszkańcom spróbować ja-
koś wyjaśnić. Przychody pani 
Zofii stanowią sumę kwot z go-
spodarstwa rolnego i diety rad-
nej: 97 300 zł. To stosunkowo 
o wiele więcej niż w ubiegłym 
roku.  Pani Skawińska posiada:
dom 200 m2 o wartości 500 000 zł;
działkę 28 m2 wycenioną na 
200 000 zł oraz grunty rolne – 
tu proszę o uwagę – 11,47 ha o 
wartości 150 000 zł. Gdy doda-
my do tego zarobki męża pani 
Zofii oscylujące w granicach 
45 000 zł, to na miesiąc pań-
stwu Skawińskim musi wy-
starczyć kwota: 11 858,33 zł. 
A to mówi samo za siebie. 

LESZEK FILI-
PIAK – „Jedność”
Przy Panu Leszku 
warto byłoby za-
trzymać się trochę 
dłużej a to z po-

wodu tego, że roczne przychody 
tego Pana wraz z dietą radnego 
to ni mniej ni więcej a tylko: 
208 940,99 zł. Co daje temu 
Panu na miesiąc kwotę aż: 
17 411,75 zł. Nie ma sensu 
wspominać o dochodach żony 
radnego, które porównywalne 

mąż Pani Grażyny pracował i na-
dal pracuje za granicą. To nie ma 
chyba aż takiego znaczenia, choć 
osobiście zabiegałbym o wyja-
śnienie tej sprawy, bo wydaje mi 
się ,że uczciwość u osoby tak re-
ligijnej, reprezentującej swoich 
wyborców powinna być stawiana 
na pierwszym miejscu. Sponso-
ring tej Pani w chocianowskich 
imprezach przemilczę. Nie jest 
naszą rolą sprawdzanie uczciwo-
ści osoby składającej oświadcze-
nie, niemniej jednak osoba, która 
mieni się gorliwą wyznawczynią 
ewangelii powinna zachowywać 
czystość sumienia. Niestety wielu 
z mieszkańców zastanawia się, ja-
kim cudem, bo niby cuda zdarza-
ją się w tym mieście – Karolina 
Kindra dostała pracę w Chok-u? 
..aby po paru miesiącach udać 
się na chorobowe (prawdopo-
dobnie ciąża). To chyba jedyne, 
co dla tego miasta zrobiła nasza 
pani radna. W zamian  podatni-
cy utrzymują jej dziecię. Brawo.
Moja mała refleksja podsumowu-
jąca: co jest tutaj grane? Czyżby 
znajomość z Burmistrzem Cho-
cianowa i piastowanie stanowiska 
Radnej dawał absolutną władzę?
BOGUMIŁA CYMBAŁA – „Jed-

ność”. Pani Bogu-
miła do bogatych 
osób nie należy, 
choć, jak każdy 
z nas wie, kosz-
ty życia na wsi są 
znacznie mniejsze 

niż w mieście. Dom o wartości 
400 000 zł (140 m2) i działka 
1233 m2 wyceniona na 20 000 
zł, to żaden rarytas. Również 
rentę Pani Bogumiła straciła lub 
wyzdrowiała cudownie i teraz 
jest podopieczną Urzędu Pracy a 
tam, z tego, co wiemy słabo płacą 
bezrobotnym. Mąż Pani Bogumi-
ły również nie ma powalających 
dochodów. Razem Państwo Cym-
bała (wraz z dietą pani radnej) za-
rabiają: 26 536,43 zł. Co na mie-
siąc daje nam kwotę: 2 211,37 zł
Jak Państwo widzą poszaleć nie 
ma czym, ale wzrost dochodów 
nastąpił w porównaniu z ubiegłym 
rokiem i może dlatego udało się 
Radnej odłożyć aż 60 000 na drob-
ne wydatki.. Co na to mieszkańcy 
Chocianowca? Pewnie wielu już 
zastanawia się czy wystartować 
i wygrać posadę radnego mia-
sta i gminy Chocianów. I słusz-
nie, bo to się jak widać opłaca.
MARIAN SAMBOR – „Jedność” 

Pan Marian, jako 
jeden z nielicz-
nych nie dekla-
rował posiadania 
pożyczek czy 
kredytów. To 
dziwne jak na te 

czasy, ale jednocześnie pokazuje 
nam zaradność tego Pana, które-
mu wystarczyć musi, to, co sam 

są do zasiłku dla bezrobotnych: 
6 981,00 zł. Samochód Rover 
z 2002 roku i dwa domy to tyl-
ko dodatek do tej kosztownej 
zupy. Dom 200 m2 – 400 000 zł
Dom 2 + działka 100 m2 – 100 
000 zł (przy tym 1/3 udziałów)
Pan Leszek nie ma  co martwić 
się o byt. Na dodatek praw-
dopodobnie dostanie dodatek 
czyli dietę delegata ZGZM.

B O G D A N 
STASZCZAK – 
„Jedność”. Kolej-
ny przedstawiciel 
klubu „Jedność” i 
nazwisko, które w 

tym raporcie pojawi się jeszcze 
raz, w identycznym oświadczeniu 
majątkowym, ponieważ żona na-
szego radnego, co oczywiście nie 
jest tajemnicą, zajmuje stanowi-
sko kierownicze w OPS Chocia-
nów i właśnie z racji tego podlega 
obowiązkowi składania oświad-
czenia majątkowego. To akurat 
powinno nas ucieszyć. Zobaczy-
my ile zarabia „matka opatrz-
ności” ubogich naszego miasta. 
Zacznijmy od tego, że rodzina 
Staszczaków do krezusów jesz-
cze w 2010 nie należała, ale nie 
należy również sądzić, że wiodło 
im się źle.Mieszkanie o warto-
ści 150 000 zł (84,44 m2) to nie 
aż taki majątek, aby się nad nim 
dłużej pochylać. Czasami jednak 
duchowe bogactwo człowieka 
jest większe niż realny zasób jego 
konta, ale i o to nie wolno nam 
posądzać Pana Bogdana. Zarob-
ki małżeństwa Staszczaków w 
tym oświadczeniu potrafiły mnie 
olśnić  w porównaniu z grupą 
podopiecznych naszej Pani Mał-
gorzaty i wyborców Pana Bogda-
na. Pan radny miesięcznie ze swo-
jej pracy z dietą radnego wyciąga: 
5 212, 42 zł A Pani Małgosia – żona: 
6 926,18 zł. Co daje wspólne 
miesięczne przychody w wy-
sokości:12 137,61 zł. Dla po-
równania podaję wspólne za-
robki roku ubiegłego, gdyż jak 
widać przy dobrym układzie 
z władzą przychody Państwa 
Staszczaków wzrosły prawie o 
100%. Zmiana burmistrza wy-
szła małżeństwu Staszczak na 
dobre. Nie wiem tylko czy nam.
(rok 2010-7 622,50 zł). Podsumo-
wując dodam , że  obecna pani kie-
rownik Małgorzata pełniła przez 
pewien okres tylko obowiązki 
kierownicze w OPS. A to może 
dać nam wiele do myślenia…

HENRYK OSO-
LIŃSKI – jak sam 
pisze w oświad-
czeniu ROLNIK
Pan Henryk trzy-
ma w portfelu 30 

000 zł na drobne wydatki, może 
na opłacenie podatków od swo-
ich nieruchomości – nie wiem. 
Miałem bardzo dużą trudność 

w rozszyfrowaniu jego oświad-
czenia majątkowego. Dlatego 
z tej niewygody postanowiłem, 
że zaproszę swoich czytelników 
na stronę BIP Chocianów, gdzie 
indywidualnie każdy z Państwa 
może sobie spojrzeć na to, co w 
oświadczeniu napisał nam znany 
wszystkim radny Henryk Oso-
liński. Dodam ,że z moich ob-
serwacji wynika ,że Pan radny 
Henryk jest bardzo ubogim czło-
wiekiem. Jego dochód z tytułu 
„rolniczego” i diety radnego to: 
11 456,45 zł. A dzieląc to na 12 
miesięcy: 954,70 zł. Zastanawia-
jące zatem jest, że można wyżyć 
za niecały tysiączek, mało tego 
utrzymać 2 samochody i spłacać 
kredyty w wysokości 300 000 
zł. Ktoś tu kpi czy o drogę pyta?

PRACOWNICY UMIG 
I JEDNOSTEK 

PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWI

HENRYK KO-
CIK – dyrektor S.P. 
w Chocianowie
Pan Henryk, to feno-
men zabezpieczania 
swojej emerytalnej 

przyszłości. Prawa emerytalne 
nabył prawdopodobnie już w 
2008 roku, ale po co zwalniać 
miejsce dla kogoś innego, sko-
ro można jeszcze co miesiąc 
kosić – UWAGA: 7 931, 25 zł
Gdy dodamy do tego zarob-
ki jego żony -  nauczyciel-
ki: 4 187, 03 zł – miesięcznie
przy utrzymaniu mieszkania 74, 5 
m2 i samochodzie Skoda (2000 r.) 
daje im miesięczne: 12 118, 28 zł
To wielki sukces rodziny Koci-
ków. Wieści jednak niosą, że już 
w czerwcu 2012 roku kończy się 
umowa Pana Henryka i …niech 
mu emeryturka lekką będzie. 
Musi przecież kiedyś wydać odło-

żone 86 523,87 zł.
SYLWIA STA-
CHOWICZ – obec-
na Dyrektor Cho-
c i a n o w s k i e g o 
Ośrodka Kultury

W porównaniu z poprzednią Panią 
Dyrektor Mirosławą, Pani Sylwia 
jest bogaczką. Nie wystarczało 
tej Pani na waciki więc podwyż-
ka w stosunku do poprzedniczki 
w wysokości ok.1 400 zł jak wi-
dać była uzasadniona. Dlatego 
też pani Sylwia może poruszać 
się Toyotą Avensis (2003r.) i co 
z tego, że prawdopodobnie na 
kredyt. Pani Sylwia w zeznaniu 
napisała, że wyciąga na miesiąc 
7 059,27 zł. To zapewne i tak 
mało, bo jej dokonania na polu 
kultury są fenomenalne. Nie ma 
jednak co plotkować o byłej pra-
codawczyni. Dodam tylko ,że 
priorytetem  pani Sylwii przy 
obejmowaniu stanowiska dyrek-
tora CHOK-u były oszczędności. 
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Z powyższego wynika, że tak, 
ale nie w jej przypadku! W zesta-
wieniu wspólnych miesięcznych 
przychodów małżeństwa Stacho-
wicz wynika, że na miesiąc do 
rozdysponowania mają  kwotę: 
11 674,96 zł. Myślę, że już w 
kolejnym zeznaniu zarobki Pani 
Sylwii podskoczą znacząco do 
góry. To zdaje się najbardziej po-
słuszna pracownica Burmistrza. 

KULTURA Z NAMI!
ALICJA JASZOWSKA – od 1 

września 2011 dy-
rektor przedszko-
la w Chocianowie
Pani Alicja, jak 
wynika z oświad-
czenia, jest osobą 

samotną, dobrze zarabiającą i do-
brze radzącą sobie w Chociano-
wie. Już jej dom o wartości 420 
000 zł (185 m2) zrobił na mnie 
wrażenie. Rodzi się pytanie: w jaki 
sposób udało jej się dostać kredyt 
hipoteczny w wysokości 220 000 
zł a do tego jeszcze kredyt gotów-
kowy w wysokości 25 000 zł? 
Zarobki Pani Alicji w Szko-
le Podstawowej w Trzebnicach 
również nie należały do najniż-
szych.. Jak obliczyłem łącznie  z 
wynagrodzeniem z przedszkola 
na miesięczne utrzymanie Pani 
Jaszowska ma około: 4 562,81 zł
Tylko wsiąść do mercedesa 
(2001 r.) i cieszyć się życiem.
EWA KRÓL – od 9 listopada 
2011 nowa dyrektor Bibliote-
ki Publicznej w Chocianowie
Pani Ewa to przybysz z … nikt 
nie wie skąd. Gdzie urząd tak 
szybko znalazł osobę z odpo-
wiednimi kwalifikacjami po 
gwałtownym usunięciu Pani Flo-
ryn? Z oświadczenia wynika, że 
pani Ewa miała problemy ze zna-
lezieniem pracy i to, co się stało 
można uznać za cud lub dobrą 
znajomość z UMiG. Przestało, 
więc mnie dziwić to, co dziwiło 
ostatnio, bo sam za taki stołek z 
odpowiednim uposażeniem sku-
małbym się nawet z samym czar-
tem i wypełniałbym jego wolę 
(oczywiście to żart). Pani Ewa na 
swoje wydatki wraz z zarobka-
mi męża (który w tym zeznaniu 
majątkowym również w cudow-
ny sposób się odnalazł) osiąga w 
miesiącu kwotę: 4 601,35 zł. Jak 
widać wystarczało to na egzy-
stencję i jazdę Peugotem (2001 
r.). Dostała nawet kredyt w wyso-
kości 10 000 zł. Pani Ewa nie  jest 
już najbiedniejszą przedstawiciel-
ką osób składających oświadcze-
nie Mało tego ma jeszcze męża 
i dobry smak słodyczy na fotelu 
po byłej pani dyrektor biblioteki.
ELŻBIETA KOWALCZUK -Pani 
Ela to „perła w koronie”. Zasko-
czy tu Państwa niemal wszystko. 
A na pewno fakt, że biedny MZG-
KiM stać na dawanie takiego upo-
sażenia swoim pracownikom. Nie 

83 114,26 zł , co na miesiąc 
daje jej samej niebagatelną 
kwotę: 6 926,18 zł. Co na to 
podopieczni OPS, którym ser-
wowana jest (przypuszczal-
ne) jałmużna na powstrzyma-
nie agonii w wysokości ok. :
230 zł? Smutne to i nie huma-
nitarne. Nasz ośrodek nie robi 
nic prócz tego, co musi. Nie ma 
żadnych programów aktywizują-
cych podopiecznych. Nie śmiem 
nawet uznać tej instytucji za wzór 
czegokolwiek. Z biedy w Polsce, 
jak widać  wyjść można jedynie 
poprzez koneksje polityczne. 
Pełna relacja Bazyla z OPS-u 
już w następnej gazecie. Na ko-
niec dodam tylko ,że małżeństwo 
Staszczaków może pochwalić 
się wzrostem swoich uposażeń 
w stosunku do poprzedniego 
roku o prawie 100% . Ich wspól-
ne przychody to: 145 651,30 zł
Co na miesiąc wynosi:12 137,61 zł
Nic, tylko żyć, nie umierać i po 
stopach pracodawcę całować.
MAGDALENA LECH – kie-

rownik referatu 
Oświaty i Kultury
Pani Magdalena 
w Urzędzie ma 
bardzo wiele za-
jęć i trudu dużo…
ale… biedna nie 

jest .Dwa mieszkania: 6 8 
m2 – 130 000zł 37 m2 – 120 
000 zł. Działka budowlana 0,115 
ha – 40 000 zł. Do tego Pani 
Magdalena ma na swoim koncie 
kwotę 4 780 zł i aż 27 500 w ak-
cjach. Pani Lech wraz z mężem 
miesięcznie dysponuje kwotą: 
10 446,07 zł. To pozwala żyć 
spokojnie i spłacać kredyt hipo-
teczny w wysokości ok.90 000 zł.
MIROSŁAWA WĘDZONKA – 

obecny kierownik 
referatu RGM
Pani Mirosła-
wa zastąpiła 
Panią Czukiew-
ską. Wcześniej 
pracowała w 

przedszkolu w Raszówce. Wraz 
z mężem zarobiła łącznie: 
130 661,00 zł. Co miesięcznie 
daje: 10 888,44 zł. Nie warto w 
tej chwili brać pod uwagę kredy-
tu zaciągniętego przez Państwo 
Wędzonka w wysokości 22 570 
zł. Niestety nie możemy wyka-
zać zarobków pani Mirosława w 
urzędzie, ponieważ w oświad-
czeniu pani Mirosława poda-
ła przychody łącznie z mężem.  
ANETA KURMAN – RZĘSI-

STA – sekretarz. 
Ta kobieta ma pra-
wie wszystko…
Inwestuje w „Arce” 
– kwota 55 533, zł. 
Ma piękne domy: 
Jeden- 88 m2 – 300 

000 zł i drugi -120 m2 – 160 000 
zł. Do tego jeszcze działki: 9, 05 

mi oceniać czy stać burmistrza 
na takie podwyżki. Spójrzmy 
jednak na to okiem obiektywne-
go mieszkańca płacącego komu-
nalny czynsz. Wyobraźmy sobie 
Panią Elę, a Ci, co znają Panią 
Dyrektor MZGKiM wiedzą, że 
to bardzo skromna kobieta. Sam 
zdziwiłem się, gdy z oświadcze-
nia majątkowego wyczytałem, 
że ta Pani raz na miesiąc bierze 
pensję w wysokości:tu UWA-
GA NETTO: 8 007, 04 zł. To 
jeszcze nie koniec, bo mąż Pani 
Eli to dopiero jest krezus. On 
to dobrowolnie, raz na miesiąc 
dostaje do dyspozycji kwotę:
17 190,99 zł-netto Jak widać z 
powyższego Państwo Kowal-
czuk są bez apelacyjnie elitą 
tego miasta zarabiającą rocz-
nie kwotę: 302 372, 48 zł-netto, 
co daje im na miesiąc bagatela: 
25 198,04 zł-netto. Na lokacie, 
co prawda odłożyła sobie Pani 
Ela tylko 1529,41 zł, ale za to 
chatę ma całkiem, całkiem. Dom 
153 m2- 310 000 zł. Pani Kowal-
czuk jest w posiadaniu jakiejś 
nieruchomości rolnej oraz domu 
mieszkalnego w trakcie budowy.
Działka 484 m2  to już tylko doda-
tek do tego ekskluzywnego tortu.
… i komu kryzys ma tu zaszkodzić?
MAŁGORZATA STASZCZAK 

– od 10 czerwca 
2011 kierownik 
OPS Chocianów
Pani Małgosi da-
leko jeszcze do 
spełnienia swoich 
ambicji choć wie-

lu uważa ,że jest ona na dobrej 
drodze do osiągnięcia szczytów. 
Myślę, że jej droga kariery była 
stabilna.Wykształciła się za pań-
stwową kasę (mam tu na my-
śli szkolenia itp.) Niestety nie 
wiem czy w obecnym OPS nie 
ma wśród pracowników bardziej 
doświadczonej i ambitnej osoby 
godnej posady kierowniczki. Z 
mojego doświadczenia wiem ,że 
są, ale niestety politycznych no-
minacji i zależności nikt nie jest w 
stanie przeskoczyć. Szkoda tylko 
,że pod opieką tej Pani OPS roze-
pchał się w pracowników, co i tak 
nie polepszyło obsługi petentów.
Mało tego petenci OPS traktowa-
ni są jak zło konieczne o czym 
sam się przekonałem na własnej 
skórze. O ile np. o pani Anieli nie 
można powiedzieć złego słowa 
- bo stara się, to już o samej po-
mocy z pomocy społecznej wiele 
złego powiedzieć można. Pod-
opieczny OPS, prędzej umarłby 
z głody i zimna, aniżeli dostałby 
zasiłek. Prawie cały miesiąc musi 
on czekać na to, aż łaskawa pani 
Małgorzata S. raczy zatwierdzić 
swoim podpisem jakąkolwiek 
pomoc. Nie dziwi mnie to, bo co 
może one wiedzieć o ubóstwie. 
Jej roczne zarobki wynoszą aż 

ar – 50 000 zł. 9,00 ar – 50 000 zł. 
Z zarobków w UMiG Chocianów 
i Polkowic wynika, że miesięcznie 
dostawała 8 857, 96 zł. Gdy do-
łożymy do tego emeryturę męża  
to miesięcznie Państwo Kurman 
-Rzęsista mają do dyspozycji:
14 204, 38 zł. Nie może wtedy 
przerażać nawet kredyt we fran-
kach w wysokości 98 577 CHF.

KOSZTY WODY I ŚCIEKÓW
FRANCISZEK BEREŻAŃSKI 

– prezes PWK. 
Czytając oświad-
czenie Pana Pre-
zesa stwierdzam 
ze smutkiem, że to 
ubogi człowiek i na 

pewno nie chodzi mi tutaj o jego 
sferę duchową. Pan Franciszek 
ma jednak: Lokatę – 15 000 zł
Mieszkanie  warte 120   000 zł 
(59 m2). I inne bliżej nieokreślo-
ne nieruchomości. .., za pewnie 
więcej warte niż mu się wydaje.
188, 2 m2 – 600 000 zł. 247, 5 
m2 – 300 000 zł. Przychody tego 
Pana to pewnie tylko „kropla w 
morzu”, bo w oświadczeniu po-
dał kwotę 58 623,24 zł co dzieląc 
na 9 miesięcy bytności preze-
sem daje mu na łapę: 6 513,69 zł
Niestety  „bidulek” nie ma nawet 
białego samochodu. No chyba, 
że ten którym bryluje po mie-
ście jest autkiem służbowym… 
Na koniec chciałbym powie-
dzieć Państwu, że ubolewam 
nad faktem, że niedane mi było 
obejrzeć dwóch oświadczeń ma-
jątkowych dotyczących bardzo 
wpływowych ludzi w tym mie-
ście: Prokurento - promotora 
Roberta Harenzy i kierownika 
Mirosława Gojdzia. W przybliże-
niu podam Państwu, kwoty, które 
być może figurują na listach płac.
1.Robert Harenza – prokurent 

PWK (chyba już 
były),promotor mia-
sta zatrudniony w 
CHOK i ostatnio 
dziennikarz Informa-
tora. Przewidywana 

kwota rocznych przychodów, to:
ok. 92 000 zł. To z pewnością 
wyróżnia tego pana spośród ludu 
pracującego tego miast Na mie-
siąc to przecież tylko:7 666,00 zł. 
O premiach nie chcę wspomi-
nać, bo po co mają się Pań-
stwo z wrażenia przewrócić.
2.Mirosław Gojdź – przewod-

niczący rady nad-
zorczej PWK i 
kierownik inwe-
stycji w UMiG. 
Jego zarobki też 
są utajnione i chy-

ba dobrze, bo po co chłopakowi 
z Lubina zaglądać w majątek. 
Niemniej wysililiśmy się i obli-
czyliśmy przypuszczalne kosz-
ty utrzymania tego pracownika. 
Rocznie wychodzi :ok. 80 000 zł

Co daje mu na miesiąc kwo-
tę: 6 666,00 zł. Gdy zliczymy 
pensje tych trzech Panów zo-
baczymy, dlaczego podwyżka 
wody i ścieków była uzasadnio-
na. Czy naprawdę płacimy za 
wodę czy po prostu za wygodę 
życia innych? 230 700,00 zł- !!!
Proszę czytelników o zachowa-
nie spokoju, ja też po tej lek-
turze poczułem się okropnie.

Sławomir Tomczak

„Chcę i doprowadzę do urealnienia 
płac, podniesienia efektywności i 
jakości pracy urzędników oraz do 
połączenia kompetencji, zaangażo-
wania, uczciwości i innych typowo 
ludzkich cech w pracy urzędników.”

Roman Kowalski
Informator 1/2011

NAGRAJ SOBIE SESJE 

Może okazać się, że protokół 
z posiedzenia Rady Miejskiej 
przyjmie formę streszczenia, a w 
tym streszczeniu nie zostaną za-
warte istotne dla społeczeństwa 
informacje. Co wtedy? U nas, 
jak nam wiadomo jest dostępne 
również nagranie audio.Pytam 
tylko dla kogo jest ono dostępne? 
Oprócz tego mają Państwo naj-
bliższe prawdzie relacje Bazyla, 
które nie wszystkim podchodzą 
smakowo. Dlatego chcemy poin-
formować naszych mieszkańców, 
że zgodnie z obowiązującym pra-
wem każdy może przyjść na po-
siedzenie Rady, nagrać dyskusję 
i umieścić ten materiał w sieci. 

ZAPRASZAMY 
DO KORZYSTANIA 

Z TEGO PRAWA

DO CZEGO SŁUŻY 
KODEKS KARNY

Pewnie do karania – powie zwo-
lennik kary śmierci lub zwolen-
nik i współtwórca obowiązują-
cego kodeksu karnego, a przede 
wszystkim art.212, przewidują-
cego karę pozbawienia wolności 
za publiczne pomówienie - Prof. 
Andrzej Zoll.Niestety, moim 
zdaniem ten pan bardzo się myli. 
Demokracja nie ma służyć wy-
chowywaniu a kodeks karny – 
regulowaniu chamstwa. Prawo 
autorstwa prof. Zolla ze wskaza-
niem na art. 212 ma szerokie moż-
liwości karne za pomówienie itp.
Osobiście jestem zwolennikiem 
wykreślenia tego art.212 z ko-
deksu karnego. Karanie za nie-
pochlebne stwierdzenia nie służą 
żadnemu interesowi publiczne-
mu. Publicznym interesem jest 
wolność słowa – przede wszyst-
kim tego słowa, jakie niektórym 
urzędnikom może nie być w smak.

www.Wykres212.pl
BAZYL
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K O N S T Y T U C J A  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J

Niedawno – 3 maja - obchodziliśmy 
rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 
MAJA . Warto w tym miejscu przypo-
mnieć sobie treść obecnie obowiązującej 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 
dnia 2 kwietnia 1997r. i zastanowić się, 
czy w Polsce (czy nawet w naszej gmi-
nie) łamane są podstawowe prawa w niej 
zawarte. Szczególną uwagę zwrócimy 
na te punkty, które wiążą się z prawami 
i obowiązkami człowieka i obywatela 
oraz działaniem władz samorządowych. 
Zacznijmy od preambuły.  Czytamy w niej:

W trosce o byt i przyszłość naszej 
Ojczyzny,

odzyskawszy w 1989 roku możliwość 
suwerennego i demokratycznego stano-

wienia o Jej losie,
my, Naród Polski - wszyscy obywatele 

Rzeczypospolitej,
zarówno wierzący w Boga

będącego źródłem prawdy, sprawiedli-
wości, dobra i piękna,

jak i nie podzielający tej wiary,
a te uniwersalne wartości wywodzący z 

innych źródeł,
równi w prawach i w powinnościach 

wobec dobra wspólnego - Polski,
wdzięczni naszym przodkom za ich 
pracę, za walkę o niepodległość oku-
pioną ogromnymi ofiarami, za kul-

turę zakorzenioną w chrześcijańskim 
dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich 

wartościach,
nawiązując do najlepszych tradycji 

Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,
zobowiązani, by przekazać przyszłym 

pokoleniom wszystko, co cenne z ponad 
tysiącletniego dorobku,

złączeni więzami wspólnoty z naszymi 
rodakami rozsianymi po świecie,
świadomi potrzeby współpracy ze 

wszystkimi krajami dla dobra Rodziny 
Ludzkiej,

pomni gorzkich doświadczeń z czasów, 
gdy podstawowe wolności i prawa czło-
wieka były w naszej Ojczyźnie łamane,

pragnąc na zawsze zagwarantować 
prawa obywatelskie, a działaniu insty-

tucji publicznych zapewnić rzetelność i 
sprawność,

w poczuciu odpowiedzialności przed 
Bogiem lub przed własnym sumieniem,
ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospo-

litej Polskiej
jako prawa podstawowe dla państwa
oparte na poszanowaniu wolności i 

sprawiedliwości, współdziałaniu władz, 
dialogu społecznym oraz na zasadzie 

pomocniczości umacniającej uprawnie-
nia obywateli i ich wspólnot.

Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej 
Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą 

stosowali,
a poszanowanie tych zasad mieli za 

niewzruszoną podstawę Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

Widzimy zatem, że celem Konstytu-
cji jest ustanowienie praw opartych 
na poszanowaniu wolności i spra-
wiedliwości, współdziałaniu władz, 
dialogu społecznym oraz na zasa-
dzie pomocniczości umacniającej 

uprawnienia obywateli i ich wspólnot.  
W rozdziale II  Konstytucji RP zawar-
te  zostały podstawowe prawa i obo-
wiązki człowieka i obywatela. W art. 30 
czytamy: „Przyrodzona i niezbywalna 
godność człowieka stanowi źródło wol-
ności i praw człowieka i obywatela. Jest 
ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i 
ochrona jest obowiązkiem władz publicz-
nych.” Kolejny artykuł podaje: „Wolność 
człowieka podlega ochronie prawnej. 
Każdy jest obowiązany szanować wol-
ności i prawa innych. Nikogo nie wolno 
zmuszać do czynienia tego, czego prawo 
mu nie nakazuje. Ograniczenia w zakre-
sie korzystania z konstytucyjnych wolno-
ści i praw mogą być ustanawiane tylko w 
ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w 
demokratycznym państwie dla jego bez-
pieczeństwa lub porządku publicznego, 
bądź dla ochrony środowiska, zdrowia 
i moralności publicznej, albo wolności 
i praw innych osób. Ograniczenia te nie 
mogą naruszać istoty wolności i praw.”
W świetle art. 32 „Wszyscy są wobec pra-
wa równi. Wszyscy mają prawo do rów-
nego traktowania przez władze publicz-
ne. Nikt nie może być dyskryminowany 
w życiu politycznym, społecznym lub go-
spodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”
Art. 47 mówi: „Każdy ma prawo do 
ochrony prawnej życia prywatnego, ro-
dzinnego, czci i dobrego imienia oraz do 

decydowania o swoim życiu osobistym”.
W artykule 51 czytamy natomiast „Nikt 
nie może być obowiązany inaczej niż na 
podstawie ustawy do ujawniania infor-
macji dotyczących jego osoby. Władze 
publiczne nie mogą pozyskiwać, groma-
dzić i udostępniać innych informacji o 
obywatelach niż niezbędne w demokra-
tycznym państwie prawnym. Każdy ma 
prawo dostępu do dotyczących go urzę-
dowych dokumentów i zbiorów danych. 
Ograniczenie tego prawa może określić 
ustawa. Każdy ma prawo do żądania 
sprostowania oraz usunięcia informa-
cji nieprawdziwych, niepełnych lub ze-
branych w sposób sprzeczny z ustawą. 
Zasady i tryb gromadzenia oraz udo-
stępniania informacji określa ustawa”.
W kolejnym art. 54 zawarto następują-
ce prawa: „Każdemu zapewnia się wol-
ność wyrażania swoich poglądów oraz 
pozyskiwania i rozpowszechniania in-
formacji. Cenzura prewencyjna środ-
ków społecznego przekazu oraz konce-

sjonowanie prasy są zakazane. Ustawa 
może wprowadzić obowiązek uprzed-
niego uzyskania koncesji na prowa-
dzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.”
„Obywatel ma prawo do uzyskiwania in-
formacji o działalności organów władzy 
publicznej oraz osób pełniących funkcje 
publiczne. Prawo to obejmuje również 
uzyskiwanie informacji o działalności 
organów samorządu gospodarczego i 
zawodowego a także innych osób oraz 
jednostek organizacyjnych w zakresie, 
w jakim wykonują one zadania władzy 
publicznej i gospodarują mieniem ko-
munalnym lub majątkiem Skarbu Pań-
stwa. Prawo do uzyskiwania informacji 
obejmuje dostęp do dokumentów oraz 
wstęp na posiedzenia kolegialnych orga-
nów władzy publicznej pochodzących z 
powszechnych wyborów, z możliwością 
rejestracji dźwięku lub obrazu. Ograni-
czenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 
2, może nastąpić wyłącznie ze względu 
na określone w ustawach ochronę wol-
ności i praw innych osób i podmiotów 
gospodarczych oraz ochronę porządku 
publicznego, bezpieczeństwa lub waż-
nego interesu gospodarczego państwa. 
Tryb udzielania informacji, o których 
mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w 
odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regu-
laminy”. (art. 61) Natomiast art. 62 stano-
wi: „Obywatel polski ma prawo udziału 
w referendum oraz prawo wybierania 
Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, se-
natorów i przedstawicieli do organów sa-
morządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej 
w dniu głosowania kończy 18 lat. Prawo 
udziału w referendum oraz prawo wy-
bierania nie przysługuje osobom, które 
prawomocnym orzeczeniem sądowym 
są ubezwłasnowolnione lub pozbawio-
ne praw publicznych albo wyborczych.”
Z kolejnego artykułu (63) dowiadujemy 
się, że „Każdy ma prawo składać petycje, 
wnioski i skargi w interesie publicznym, 
własnym lub innej osoby za jej zgodą 
do organów władzy publicznej oraz do 
organizacji i instytucji społecznych w 
związku z wykonywanymi przez nie za-
daniami zleconymi z zakresu admini-
stracji publicznej. Tryb rozpatrywania 
petycji, wniosków i skarg określa ustawa.”
Art. 77 „Każdy ma prawo do wynagrodze-
nia szkody, jaka została mu wyrządzona 
przez niezgodne z prawem działanie or-
ganu władzy publicznej. Ustawa nie może 
nikomu zamykać drogi sądowej docho-
dzenia naruszonych wolności lub praw.”
Art. 78 „Każda ze stron ma prawo do za-
skarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w 
pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady 
oraz tryb zaskarżania określa ustawa.”
Kolejny artykuł ( 79) mówi: „Każdy, czyje 
konstytucyjne wolności lub prawa zostały 
naruszone, ma prawo, na zasadach okre-
ślonych w ustawie, wnieść skargę do Try-
bunału Konstytucyjnego w sprawie zgod-
ności z Konstytucją ustawy lub innego 
aktu normatywnego, na podstawie któ-
rego sąd lub organ administracji publicz-
nej orzekł ostatecznie o jego wolnościach 
lub prawach albo o jego obowiązkach 
określonych w Konstytucji. Przepis ust. 1 
nie dotyczy praw określonych w art. 56”.

„Obowiązkiem obywatela polskiego 
jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz troska o dobro wspólne” (art. 82).
Rozdział VII dotyczy samorządu teryto-
rialnego. Z art. 166 Konstytucji wynika 
„Zadania publiczne służące zaspokaja-
niu potrzeb wspólnoty samorządowej są 
wykonywane przez jednostkę samorządu 
terytorialnego jako zadania własne. Je-
żeli wynika to z uzasadnionych potrzeb 
państwa, ustawa może zlecić jednostkom 
samorządu terytorialnego wykonywa-
nie innych zadań publicznych. Ustawa 
określa tryb przekazywania i sposób wy-
konywania zadań zleconych. Spory kom-
petencyjne między organami samorządu 
terytorialnego i administracji rządowej 
rozstrzygają sądy administracyjne.” Art. 
170 natomiast podaje: „ Członkowie 
wspólnoty samorządowej mogą decydo-
wać, w drodze referendum, o sprawach 
dotyczących tej wspólnoty, w tym o od-
wołaniu pochodzącego z wyborów bez-
pośrednich organu samorządu teryto-
rialnego. Zasady i tryb przeprowadzania 
referendum lokalnego określa ustawa.” 
„Działalność samorządu terytorialnego 
podlega nadzorowi z punktu widzenia 
legalności. Organami nadzoru nad dzia-
łalnością jednostek samorządu terytorial-
nego są Prezes Rady Ministrów i wojewo-
dowie, a w zakresie spraw finansowych 
regionalne izby obrachunkowe. Sejm, na 
wniosek Prezesa Rady Ministrów, może 
rozwiązać organ stanowiący samorządu 
terytorialnego, jeżeli organ ten rażąco na-
rusza Konstytucję lub ustawy.’’ (art.171)
W świetle powyższych zapisów Konstytu-
cji RP każdy obywatel ma prawo, a wręcz 
obowiązek dbania o interesy wspólnoty 
samorządowej. Jeśli korzystanie przez 
obywateli z praw zapisanych w Konstytu-
cji dotyczących podejmowania  inicjatyw 
na rzecz Gminy i dobra jej mieszkań-
ców  uważa pan burmistrz za  „urągające 
wszelkim zasadom ataki na urząd bur-
mistrza” oraz za „groteskowe zachowa-
nia” wobec rzetelnie wypełniających swe 
mandaty Radnych, to może należałoby 
zastanowić się nad zmianą Konstytucji.
Szanowni Państwo, działania władz Gmi-
ny pozostawiamy Państwa ocenie. Prosimy 
odpowiedzieć sobie we własnym sumieniu 
na pytanie, kto łamie podstawowe prawa 
obywatelskie i społeczne: mieszkańcy czy 
może burmistrz i niektórzy radni Rady 
Miasta? Poglądy i opinie ludzi walczących 
o prawdę i dobro chyba nigdy nie stanowi-
ły i nie będą stanowić dla pana burmistrza 
powodu do podjęcia  merytorycznych 
dyskusji dotyczących żywotnych intere-
sów gminy, ponieważ nie można dyskuto-
wać z prawami zawartymi w Konstytucji.

mieszkaniec Chocianowa

„Moja kampania, ciągle będę to powtarzał, była 
prowadzona pod hasłem

„Z Wami dla Gminy” .W czasie ślubowania celowo 
to powtórzyłem i podkreśliłem, by wszyscy miesz-
kańcy zapamiętali, że gmina jest nasza, nie moja…. 
Musimy wspólnie działać, wspierać się, dyskutować, 
czasami pokłócić, żeby wybrać optymalne rozwią-
zanie i dążyć do konkretnego celu. Cel jest jeden: 
rozwój i systematyczne podnoszenie standardu 

życia mieszkańców.”

Roman Kowalski, Informator 1/2011
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W dniach 3. i 5. maja 2012r. mia-
łem średni zaszczyt uczestniczyć 
w dwóch nijakich imprezach pod 
patronatem naszego, wciąż rzą-
dzącego burmistrza R. Kowal-
skiego. Pierwsza impreza przeszła 
prawie bez echa, ale już ta druga, 
jak donosiły internetowe fora, 
miała być 100 razy lepsza od „cyr-
ku” naszej ulubionej dyrektor SS .

Kultura podpowiada, że trzeba 
okazywać szacunek i cenić lu-
dzi narażających swoje życie dla 
ratowania drugiego człowieka. 
Takimi właśnie osobami są stra-
żacy. 5 maja było ich święto. 20 
lecie powstania Straży Pożar-
nej w powiecie polkowickim.

Przedstawiciele Wolnej Prasy 
Chocianowa i zarządu polko-
wickiego klubu Ruchu Palikota 
ostatnimi czasy wspólnie uczest-
niczą w różnego rodzaju przed-
sięwzięciach. I tym razem nie 
omieszkali udać się na Plac Wol-
ności, aby ocenić wspólną orga-
nizację powiatu polkowickiego i 
ludzi burmistrza R. Kowalskiego.
Niestety już na samym początku, 
po wkroczeniu na kostkę przyko-
ścielnego placu, zostaliśmy zigno-
rowani przez Roberta H. zwane-
go inaczej „promotorem miasta” 
oraz przez nową asystentkę bur-
mistrza Katarzynę P.D. Tak jak 
nie zdziwiło nas zachowanie pana 
R.H., tak postawa pani asystentki 
wzbudziła w nas „lekki” niesmak. 
Z zakresu obowiązków Pani Kata-
rzyny wynika, że ma ona godnie 
reprezentować miasto i gminę 
Chocianów. Stronniczość tej pani 
nie pozwala jej jednak na należy-
te wywiązywanie się z powierzo-
nych jej zadań. Odwracanie się 
tyłem do mediów źle świadczy nie 
tylko o niej samej, ale i o jej pra-
codawcy, a tym samym i o naszej 
Gminie, którą reprezentuje. Ta 
sytuacja pokazała dobitnie brak 
kultury u ludzi z otoczenia pana 
burmistrza. Co się dziwić…jaki 
pan, taki kram. Wiceprzewodni-
czący Sławomir Tomczak przy-
zwyczaił się już do karygodnego 
zachowania pracowników pana 
Kowalskiego, ale sam przewodni-
czący R.P. – Piotr Budzeń nie spo-
dziewał się takiej reakcji i skwito-
wał to jednym, aczkolwiek wiele 
mówiącym słowem „chamstwo”. 
Najmniej obrażony z całej tej sy-
tuacji wyszedł Bazyl (nota bene 
członek rodziny pani Katarzyny 
- obecnej asystentki burmistrza 
R. Kowalskiego- ze strony żony).

Pan Roman K. jak widać upodo-
bał sobie familię Bazyla i wyko-
rzystuje ją do cna, do ostatniej 
kropli krwi. Sam Bazyl nie dał się 
nabrać na kłamstewka swojego 
byłego pracodawcy. Miał rację, bo 
zaraz po pani dyrektor Floryn wy-

ludziom burmistrza Chociano-
wa była kardynalnym błędem.

Kolejna zła promocja, tym razem 
całego naszego powiatu. Promo-
cja, w której jak widać wstydził się 
(chyba) wziąć udział nawet sam 
starosta M. Tramś. W zamian, bo-
wiem przysłał swojego zastępcę 
K. Ciupaka. Z polkowickich plo-
tek wynika, że to on za trzy lata 
zasiądzie na tronie powiatu po-
lkowickiego. Na ile w tym prawdy, 
poczekamy zobaczymy. Zarówno 
mi, jak i partii R.P. marzy się li-
kwidacja powiatów. Struktura ta 
została, bowiem stworzona tylko 
na potrzeby obsadzania politycz-
nych stanowisk rządzącej partii.

Znana w naszym regionie przed-
stawicielka powoli upadającej 
partii – PO, pani Ewa Drozd 
szybko wpadła na plac, przemó-
wiła i wypadła. Reklama PO uda-
na? Nie! U mnie partia PO ma 
zawsze złą prasę (praca do 67 lat 
oraz przerośnięte struktury ZUS 
i KRUS). Jedyne, co zyskuje na 
moją pochwałę u pani Drozd to 
fakt, że po obejrzeniu tej szop-
ki oburzona na organizatorów 
(takie info dotarło z Głogowa), 
wyjechała z Chocianowa. Moja 
mała rada: pani Ewo, niech pani 
nie traci czasu na tak niezorgani-
zowane imprezy i na fotografowa-
nie się z byłym członkiem partii 
Leppera, który za jedyny kieru-
nek działania w gminie uważa 
wskazywanie palcem i plotkowa-
nie o tych, którzy go „kochają”.

W tym miejscu trzeba rów-
nież dodać, że na placu obecna 
była polkowicka grupa JED-
NOŚĆ oraz nieliczni członko-
wie partii PIS (pana Czekajło 
chyba też nie zaproszono na 
tą imprezę, bo stał z boczku – 
pewnie również nie pasował 
do „popijawy” w Słonecznej).

Tak naprawdę żal mi było tylko 
biskupa i naszego proboszcza…

(dodam, że Ruch Palikota nie 
walczy z kościołem i wierny-
mi, tylko z patologią w ko-
ściele oraz żądny jest likwida-
cji Funduszu Kościelnego)…

…którzy musieli nadrabiać odpo-
wiednią mimiką twarzy, aby nie 
okazać zażenowania. Ci jednak, 
którzy znają biskupa M. Men-
dyka wiedzą, że jego pogodne 
usposobienie załagodzić potra-
fi wszystkie konflikty. Przywitał 
się on nawet z przewodniczącym 
polkowickiego klubu Ruchu Pa-
likota – Piotrem Budzeń (człon-
kiem partii, która uważana jest 
za antyklerykalną!). Jak widać 
biskup, jako jedyny z zaproszo-
nych person potrafił zachować 

leciał z pracy. Ale to już historia.

Po tym niefortunnym spotkaniu 
z dwójką asystentów (byłego i 
obecnego), udaliśmy się na ame-
rykańskie lody od niedawna ser-
wowane przez „JEŻA”. Były one, 
jak się później okazało, najlep-
szym, co mogło nas spotkać pod-
czas tej uroczystości. Cierpliwie 
oczekiwaliśmy na Placu Wolności 
na zakończenie się Mszy Św. w 
intencji strażaków i ich rodzin. 
Eucharystię celebrował sam bi-
skup Marek Mendyk. W kulu-
arach dało się słyszeć głosy, że 
jakoby to Roman Kowalski rów-
nież uczestniczył w tejże Mszy 
Św. Więc nabiera chłop świętości.

Widocznie, jak mogliśmy zo-
baczyć to w ostatnim wydaniu 
Wolnej Prasy, korona daje prawo 
do świętości. Jak tylko redaktoro-
wi Wolnej Prasy uda się zamon-
tować nad głową króla aureolę 
umieści to foto na pierwszej 
stronie piątego numeru gazety.

Uroczystość, która odbywała się 
pod patronatem powiatu polko-
wickiego i pana R. Kowalskiego 
miała bardzo słabą oprawę a z 
doniesień, które dotarły do nas 
spoza naszego miasta wynika, że 
był to po prostu pokaz nieudol-
ności władz Chocianowa. Powiat 
pewnie wstydzi się, że zlecił orga-
nizację tak dużej imprezy miastu 
Chocianów zarządzanym przez 
człowieka bez kompetencji. Na-
wet posłanka Ewa Drozd obecna 
na tej uroczystości była oburzo-
na „trzeźwością”, co niektórych.

Wstydźmy się takiej promocji 
Chocianowa.

MIESZKAŃCY, OBUDŹMY SIĘ 
I ODWOŁAJMY BURMISTRZA, 
ZA KTÓREGO WCIĄŻ MUSI-

MY SIĘ WSTYDZIĆ.

Mnie osobiście też zachwycił pan 
komendant straży pożarnej - Pan 
Husar, który już zapewne od sa-
mego rana musiał ostro gasić w 
sobie pożar. Podczas przemówie-
nia mylił się wielokrotnie, plątał 
mu się język. Był tego dnia nie-
dysponowany. Cały czas gubił 
wątki, tak jakby zdania na kartce, 
z której czytał, zlewały mu się w 
oczach. Dał nam tym sposobem 
odczuć, że nie tylko nie szanuje 
mieszkańców powiatu, ale i hie-
rarchii kościoła w osobie biskupa 
M. Mendyka. Starsi ludzie byli 
zszokowani taką postawą komen-
danta. Z tłumu wydobywały się 
ciche pojękiwania, że to wstyd, 
aby w takim stanie przemawiać 
na scenie w dniu święta straży 
pożarnej. Już po jego wystąpieniu 
można było stwierdzić, że powie-
rzenie organizacji takiej imprezy 

klasę. Ten fakt zauważył „wyzy-
wany” od antyklerykałów Bazyl.

Najbardziej zadowolony z całej 
uroczystości był chyba tylko pre-
zes PWK, który znów tego lata 
zarobi krocie w swojej Słonecz-
nej. Poczęstunek w restauracji to 
najlepsze miejsce na budowanie 
pozytywnego wizerunku miasta 
i wmawianie gościom, że gmina 
ma się dobrze a tylko Ruch Paliko-
ta czepia się nie wiadomo czego!

Moi drodzy strażacy powiatu 
polkowickiego współczujemy 
wam takiego komendanta. Li-
czymy, że ten pan nie dostanie 
od Was więcej mandatu zaufania.

Wszystkim strażakom z całe-
go powiatu redakcja Wolnego 
Chocianowa oraz zarząd polko-
wickiego klubu Ruchu Paliko-
ta życzy wytrwałości w pracy 
oraz lepszych warunków do jej 
wykonywania a burmistrzowi 
Chocianowa gratulujemy ko-
lejnej „udanej inaczej” imprezy.

BAZYL

P.S.

Portal ubolewa nad tym, że na te 
uroczystości nie otrzymał oficjal-
nego zaproszenia były burmistrz 
Franciszek Skibicki, mający wielki 
wkład w budowę struktur straży 
pożarnej na terenie gminy Cho-
cianów. Z nieoficjalnych źródeł 
dowiedzieliśmy się, że nie wysła-
no zaproszenia z powodu osoby 
pana Romana Kowalskiego, który 
oświadczył, iż zbojkotuje uro-
czystość, jeżeli pojawi się na niej 
F. Skibicki. Skąd my to znamy…

Bez komentarza.

OSP TRZEBNICA 
ZNÓW NAJLEPSZA

Kolejny wielki sukces Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarni-
czej z Trzebnic. 20 maja 2012 
roku na stadionie Miedzi 
Legnica rozegrano V Woje-
wódzkie Zawody MDP wg 
regulaminy CTIF. Bezkonku-
rencyjni  okazali się nasi wciąż 
niezawodni i dobrze przeszko-
leni Młodzieżowcy z Druży-
ny Pożarniczej Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Trzebnic.
Wolna Prasa Chocianowa gra-
tuluje i życzy kolejnych sukce-

sów.

Ś W I Ę T O  S T R A Ż Y  P O Ż A R N E J  W  C H O C I A N O W I E

1  C Z E R W C A

D Z I E Ń  D Z I E C K A

U k o c h a n y m  s y n o m : 
D a w i d o w i  o r a z  K a m i l o w i 

z  o k a z j i  D n i a  D z i e c k a
 s a m y c h  r a d o s n y c h  d n i ,  u ś m i e -

c h u  i  b e z t r o s k i ,
m i ł o ś c i  i  r a d o ś c i

ż y c z y

T A T A

„DZIAŁAJ 
LOKALNIE” 

 ŻABICE

Pani sołtys ze wsi Żabice - 
Wioletta. S reprezentująca 
Radę Sołecką tejże wsi dostała 
dofinansowanie do napisane-
go przez siebie projektu: „Żyj 
zdrowo i aktywnie”. Wolna Pra-
sa Chocianowa i docenia kwa-
lifikacje Pani Sołtys. BRAWO.

N E W S
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Już początek tej sesji wskazywał 
na jej wyjątkowość i odświętność. 
Czuło się atmosferę „zwycięstwa” 
pałętającą się po całej sali obrad. 
Mogliśmy na tej sesji ujrzeć na 
własne oczy twarze osób, które do 
tej pory dla wielu z nas dostępne 
były tylko w prasie brukowej lub 
hurtowo w codziennych wyda-
niach prasy regionalnej. Aby nie 
zostać posądzonym o kulturę oso-
bistą jako pierwszego wymienię 
Emiliana S.,. Znany jest on w całej 
Polsce nie tylko jako polkowic-
ki głos narodu i przewodniczący 
ZGZM, ale ostatnimi czasy rów-
nież jako bywalec sal sądowych.

Drugą nowością tej sesji była „ko-
bieta”, inaczej zwana asystentką 
burmistrza, znana z internetu, 
tabloidów i kolorowych gazet 
jako ktoś promujący kosmetyki 
dla kobiet. Media donoszą rów-
nież, że Warszawa bliska jest tej 
pani, jak nikomu innemu w tym 
mieście. Wreszcie mamy ko-
goś z wielkiego świata, obytego 
z wielką kulturą, mediami, itp. 
Nie to, co światowiec z Chocia-
nowca. Choć ostatnio, z tego co 
wiemy, jego wizerunek jest już 
rozpoznawany w całej Polsce.

Na samym początku sesji doko-
nano w programie obrad zmian 
uprzejmościowo - towarzyskich 
i przesunięto tak punkty obrad, 
aby, być może, naszemu gościowi 
Emilianowi Stańczyszynowi nie 
zabrać zbyt wiele cennego czasu 
na dalszą ekspansję swojej nowej 
„firmy”. Pan Emilian przyjechał 
do Chocianowa tylko w jednym 
celu, a mianowicie przyłączenia, 
kolejny już raz, naszej gminy do 
Związku Gmin Zagłębia Miedzio-
wego. Musimy przypomnieć pań-
stwu, że rozwód z ZGZM wziął, 
zgodnie z moimi poglądami, były 
burmistrz Franciszek Skibicki. 
Ówczesne opinie na temat tej 
decyzji były bardzo podzielone. 
Mnie jednak satysfakcjonował 
taki obrót sprawy, co wyraźnie 
zaakcentowałem artykułem kry-
tykując artykuł sponsorowany 
przez powiat polkowicki K. Neste-
ra- osobiście asystenta M. Tramś. 
Zebrałem za to co prawda razy od 
popleczników przyszłego, teraz 
już niestety obecnego burmistrza, 
R. Kowalskiego. Jak pamiętam ze 
Związku wyszliśmy tylko z przy-
czyn ekonomicznych. Muszą pań-
stwo wiedzieć, że nasi delegaci, 
którymi(chciał nie chciał) będą 
teraz obecny burmistrz Roman 
Kowalski, przewodniczący Rady 
– Ryszard Bartosz oraz prawdo-
podobnie zasłużony wielce dla 
miasta - Leszek Filipiak, planują 
zgarnąć ze Związku za swoją cięż-
ką „delegaturę” prawdopodob-

nie aż po (?)zł miesięcznie. I kto 
mi teraz powie, że władza się nie 
opłaca. Dziwię się tylko krytyko-
wanemu ostatnio bardzo często 
strażakowi, grajkowi, że oddał 
duszę za marną dietę radnego i 
(Bóg wie ile...)zł kasy związkowej. 
Mówią, że nie ma rzeczy, której 
nie da się kupić i że jest to tylko 
kwestia ceny. Nie będę dochodził 
motywów, jakimi kieruje się prze-
wodniczący, ale myślę, że Bóg 
na wysokościach szykuje już dla 
niego judaszowy krzak goryczy.
Jak państwo widzą obecny 
ZGZM, to intratna fucha za naszą 
kasę. Miasto musi odprowadzić 
w ramach składki członkowskiej 
(2% budżetu, a od stycznia 2013r., 
jak obiecał Emilian S.-1%).

Czytelnikom należą się pewne 
wyjaśnienia. Twór, jakim jest 
ZGZM, dziś już nie spełnia swo-
jej funkcji zapisanej w statucie. 
Myślę, że już w chwili uchwala-
nia ustawy „śmieciowej” spece 
z Polkowic zapewne zastana-
wiali się nad tym, jak ugryźć z 
tego tortu (podarowanego przez 
Sejm) największy kęs. I wymyślili:
- szybkie przekwalifikowanie 
ZGZM w Związek Gmin Zagłębia 
Śmieciowego stał się faktem, jak-
by transfuzją krwi potrzebną do 
utrzymania związkowego pałacu 
w Polkowicach. Od samego po-
czątku mojej przygody z ziemią 
Dolnego Śląska podziwiam by-
strość umysłów grupy ukrywają-
cej się pod wieloznaczącą nazwą 
„JEDNOŚĆ”. Z opowieści, które 
docierają do mnie o tej grupie 
dowiedziałem się, że kto jej nie 
służy ten na medal lub stołek nie 
zasłuży, a nawet musi się liczyć z 
licznymi atakami, etc. Obecnie 
jednak nie ma to aż tak wielkie-
go znaczenia. Tak naprawdę nasz 
światowy umysł na głównym 
fotelu UMiG i tak sam nie pora-
dziłby sobie z ustawą śmieciową. 
Nie było sensu odmawiać gminie 
Chocianów (i tak już podupadłej) 
wstępu do „fabryki śmieciowej”. 
Będziemy musieli zaufać spe-
cjalistom z Polkowic i wierzyć, 
iż nasza składka zostanie dobrze 
spożytkowana. Gdyby te 2% 
(około 300tys.zł) miało zostać u 
nas w Gminie – oj nie daj Boże…
Po udanym wykładzie naszego 
gościa stosującego polityczne trzy 
razy P, oniemiali, oczarowani i 
wniebowzięci radni naszego mia-
sta podnieśli swoje łapki, z czego 
pan Emilian był cholernie zado-
wolony. Niemniej szkoda, że los 
pokarał nas takimi radnymi (…). 
Cóż, gdy się nie ma, co się lubi 
zaczyna się lubić to, co pozostało.
Wszyscy radni zgodnie oddali 
hołd polkowickiemu Związko-
wi i Emilianowi S. wyrażając to 

podniesieniem swoich łapek i 
zatwierdzając statut ZGZM. Tym 
oto sposobem kolejne wydanie 
Informatora ziemi Chocianowa 
obrośnie zapewne w propagando-
we zdania wywyższające naszego 
cudownego burmistrza. Liczę, że 
redaktorzy z Informatora uzna-
ją to dzieło (Związek) za wielki 
sukces Romana Kowalskiego a 
mieszkańcy miasta w podzięce, 
podobnie jak to propagandowo 
zrobili mieszkańcy Pogorzelisk, 
wyślą na jego urzędowy adres laur-
kę z kwiatami i podziękowaniem.
My jednak wiemy, że to wymu-
szona strategia skutecznie lob-
bowana przez ZGZM. Inaczej 
nasz odnowiciel Chocianowa 
utopiłby się w stercie śmieci.
W tym pierwszym akcie sesji 
nikt z „posłów Jedności” nie za-
brał głosu, bo tak naprawdę po 
co strzelać gafę, gdy nie rozumie 
się tematu a którą potem może 
wykorzystać Bazyl. Dobrze, że 
zawsze zwarta opozycja miała 
odwagę przymilić się do pana 
Emiliana. Przodował w tym te-
macie K. Leszczyński, który jak 
zawsze dziękuje za pozbycie się 
trudnego tematu z barków gmi-
ny, tak, jak było to w roku 2006, 
gdy odciążył gminę od obowiąz-
ku utrzymywania terenów zielo-
nych cedując to zadanie (sprytną 
uchwałą) na Spółdzielnię Miesz-
kaniową. Koszty tej niesprawie-
dliwości społecznej odczuwają 
w obecnym czasie np. Wspólno-
ty Mieszkaniowe.Apel do pana 
Krzysztofa jest taki: niech pan 
zmyje swój „grzech” i rozpatrzy 
wniosek złożony do Rady przez 
pana Krzysztofa Budzeń doty-
czący właśnie terenów zielonych. 
Gdyby jednak burmistrz tłuma-
czył się brakiem kasy w budże-
cie, proszę zasugerować mu, że 
redukcja zbędnych stanowisk, ja-
kimi są stanowisko asystenta czy 
promotora miasta, wystarczy mu 
na zabiegi kosmetyczne terenów 
zielonych. Innymi słowy trzeba 
tu państwu wyjaśnić, że promocja 
w gminie Chocianów nie istnieje 
a pieniądze wydawane na gażę R. 
Harenzy są tylko, jak mniemam, 
polityczną zapłatą za wsparcie 
wyborcze. Niebawem poprosimy 
Komisję Kultury i Oświaty o ra-
port i sprawozdanie z wykonania 
zakresu obowiązków przez pana 
Harenzę. Oby tylko nie okazało 
się, że jedynym elementem pro-
mującym nasze miasto było nie-
udolne wsparcie i zaangażowa-
nie pana promotora w kampanię 
Tadeusza Maćkały w wyborach 
do Parlamentu. To samo dotyczy 
asystentki pani Katarzyny P.D. 
zwanej inaczej na mieście: „wy-
wiad R.K.”, opłacanej w dobie tylu 
innych potrzeb gminy Chocia-

nów. Znawcy tematu plotkują, że 
zatrudnienie Katarzyny P.D. ma 
bezpośredni związek z poprawą 
wizerunku burmistrza w oczach 
świata. My jednak uważamy, że 
taniej byłoby w zamian zapro-
ponować naszemu burmistrzowi 
dietę odchudzającą i zakup no-
wego garnituru, bo politycznego 
PR nijak już nie da się poprawić.
Kolejną osobą z opozycji, któ-
rą warto się zainteresować, jest 
pani Beata Rolska, która zawsze 
podchodzi do wszystkiego pro-
filaktycznie. Prawdopodobnie 
stąd były te błagalne pytania do 
pana Emiliana o medyczne za-
dania ZGZM. Pan Emilian, spec 
od swojego PR, zamotał w gło-
wie pani Beacie tak, że ta chyba 
uwierzyła w to, że skapnie dla 
jej propozycji jakiś ochłap, nie 
wspominając już o zabiegach 
pani Beaty dotyczących środ-
ków na oświatę. Na miłość Bo-
ską pani Beato, nie dokładajmy 
zadań powiatowi czy ZGZM, 
bo staną się one nieopłacalne.
W dalszej części najzabaw-
niejszy okazał się dialog po-
między radnym Piotrowskim 
a Emilianem Stańczyszynem:

- czy będziecie jako ZGZM reali-
zować kolejne punkty, jakie są za-
warte w statucie? – zapytał z czer-
woną tremą na twarzy Norbert P.
- wiele punktów jest już martwych 
w Statucie. Są, bo są i to wszystko 
–z polotem bezpiecznego sarka-
zmu odpowiedział pan Emilian.
- a te pozostałe dochody w Sta-
tucie? – zapytał chcący jeszcze 
raz zabłysnąć pan Piotrowski.
- nic, to takie tam…proforma - 
i zapadła cisza po odpowiedzi.

„Proforma” słowo wieloznacz-
ne. Ciekawe co by się stało, gdy-
by nasza gmina przekazała do 
Związku te 2%- ok.300tys.zł- tyl-
ko tak proforma…? Po tych uro-
czych dialogach przewodniczący 
wszystkich przewodniczących, 
saksofon Chocianowa, zarządził 
przerwę na papierosa. I tak dzię-
ki zafundowanej nam przerwie 
miałem zaszczyt (lub raczej nie) 
potknąć się na schodach o jedne-
go spuszczonego ze smyczy kun-
dla.Udało mi się jednak uniknąć 
pogryzienia. Uzmysłowiło mi 
to, że mam więcej szczęścia niż 
pracownica Urzędu – Justyna D., 
którą, tuż po uchwaleniu przez 
naszą Radę uchwały zwierzęcej, 
pogryzły na przystanku Osiedle 
Zacisze bezdomne psy. Pani Ju-
stynie D. współczujemy i zapew-
niamy, że psy które poruszają się 
swawolnie po naszym mieście są 
zdrowe i na pewno nie posiadają 
takiego trującego jadu, jak te np. 
ze wsi Wilkocin czy Chociano-

wiec. Zalecamy jednak dłuższą 
obserwację, tak profilaktycz-
nie, bo nie zawsze mamy rację.
Po tej przerwie i zapoznaniu 
się z kulturą kolegów nasze-
go burmistrza powróciłem na 
salę obrad, aby za chwilę poże-
gnać naszego gościa z polko-
wickiego pałacu wychodzącego 
z podniesioną głową sukcesu.
Kolejnym punktem obrad była 
kontrowersyjna (jak się potem 
okazało) skarga złożona przez 
ojca naszego radnego L. Filipiaka 
na Prezesa PWK – F. Bereżańskie-
go. Niestety już na etapie komisji 
zarzuty pana Filipiaka – ojca- zo-
stały obalone przez światłe osobo-
wości tejże komisji. Tym samym 
zwracam się z prośbą o nieskła-
danie na naszego prezesa z PWK 
skarg, bo i tak, to daremny trud.
O sprzeczce pani radnej Z. Ska-
wińskiej z dyrektor E. Kowalczuk 
nie ma chyba sensu nawet wspo-
minać, bo za duża różnica „kilo-
metrowej wiedzy” dzieli te panie. 
Choć hola hola, jak ostatnio usły-
szałem, bo takie we wsi Trzebnice 
można usłyszeć plotki, pani Ska-
wińska ma zamiar w następnych 
wyborach samorządowych starto-
wać na fotel burmistrza. Słusznie 
pani Zofio. Ja akurat lubię cieka-
we tematy z pogranicza absurdu i 
groteski. Ten zaczyn dyskusji nie 
był jednak tak do końca skwa-
szony, bo chciał nie chciał do-
wiedziałem się wreszcie, że nasz 
już prawie biznesmen burmistrz 
wydzierżawił wszystkie gminne 
grunty, no normalnie w 100%. Jak 
sądzę ten fenomenalny krok po-
zwoli za jakiś czas dzierżawcom 
na pierwokup tych ziem i nasza 
gmina wreszcie stanie się naga. Co 
tam…tak czy siak, najpóźniej za 2 
lata, będzie to zmartwienie inne-
go burmistrza, bo ten obecny, to 
chyba musi się już modlić o cud 
lub pomyłkę Boga, aby przedłu-
żyć swoją kadencję. Kolejnym fe-
nomenem i samowystarczalnym 
radnym jest nasz grajek, który po-
trafi w mig (około 2 miesiące) do-
konać plagiatu projektu uchwały 
pana Krzysztofa Leszczyńskiego 
i przedłożyć go jako swój do 
głosowania. Brawo, panie rad-
ny Bartosz, delegacie do ZGZM! 
Nadmienię jeszcze, że podziwiam 
również pana wiedzę dotyczącą 
prawa i to, że tak głośno krzyczy 
pan, że wszystko powinno być 
zgodne z prawem, itp. Hi hi .A 
pan, panie Leszczyński, niech słu-
cha mądrzejszych i bardziej wy-
kształconych w tym temacie i już.
(taki żarcik)
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No cóż, i znów zatarg (naturalny 
i obyczajowo- polityczny kon-
flikt) pomiędzy butnym prze-
wodniczącym Rady uważającym 
się już za alfę i omegę a wnio-
skodawcą słusznie upominają-
cym się o swoje, przerwał , czyli 
wsadził swojego nosa, nie kto 
inny, jak ten, który „odpowia-
da na piśmie” – czyli R. Kowal-
ski, zwany nadal burmistrzem.
Niestety jego próba naprawy tej 
sytuacji nie wniosła niczego. To 
akurat u tego pana jest już normą 
od ponad roku. Niemniej trzeba 
przyjąć do świadomości, że znów 
splendor, sukcesy i dobrodziejstwa 
spadną na barki pana Romana i 
jego ludzi z „Jedności”. Mieszkań-
ców Rakowa nie powinno prze-
cież interesować to, że ich dzieci 
mają opłacony dojazd do szkoły 
dzięki inicjatywie opozycyjne-
go radnego – K. Leszczyńskiego.
Lubię hipokryzję i skrajny popu-
lizm. Niejednego mógłbym się 
zresztą nauczyć od kreatora wiej-
skiego wizerunku, ś.p. A. Leppera, 
tak jak zapewne uczynił to Roman 
Kowalski. Mi jednak wciąż daleko 
do takiego sprytu i doskonałości.
Na pytanie pani Rolskiej: czy ro-
dzice będą w końcu usatysfakcjo-
nowani? Pani Beata usłyszała od 
burmistrza, że na dzień dzisiejszy 
takie wątpliwości nie występują i 
bardzo „kulturalnie” poprosił ją, 
aby takie sprawy rozwiązywała 
sobie na komisjach. U…, ale czad! 
Burmistrz jest cool! Powiedział 
jeden gość z widowni i parsknął 
śmiechem (zaznaczam nie był to 
Bazyl, bo on nie godzien burmi-
strza ran śmiechem opatrywać).
Potem nastąpił czas interpelacji 
i zapytań. Niestety burmistrz ła-
miący co rusz Statut nie odpowie-
dział na żadne pytanie. Pod no-
sem za to burknął, że nie uczyni 
tego tylko dlatego, że na sali obec-
na jest prasa, która nie musi znać 
odpowiedzi, bo są to bardzo in-
tymne sprawy, które trzeba ukryć 
przed społeczeństwem naszej 
gminy. Z tego, co pamiętam było 
tak wcześniej z nazwiskiem osoby 
piastującej stanowisko prokurenta 
w PWK. Wszyscy wiedzieli, że jest 
to R. Harenza, ale w pomroczności 
swojej pan burmistrz zapomniał o 
tym fakcie. Pytam: czy zaliczyć to 
można do kłamstewka czy tylko 
zwalić na chwilową niedyspozy-
cję pana burmistrza? Następne 
pytanie, które przychodzi mi do 
głowy, to: jeżeli na ostatniej sesji 
burmistrz nie odpowiedział na 
większość pytań, to czy nie zacho-
dzi czasami obawa, że stale jest on 
niedysponowany i trzeba uchwa-
łą Rady skierować go na badania 
kontrolne, bo być może odnowiła 
się dolegliwość przedwyborcza, 

na którą dostał rentę? Niemniej 
Statut jest Statutem, prawo jest 
prawem i nie wolno tej świętości 
bezcześcić. My, jak to już na pra-
sę przystało, znamy odpowiedzi 
na większą część nurtujących nas 
pytań. Będziemy jednak te infor-
macje, na ile jest to możliwe, daw-
kować, aby nie doszło do zatorów 
w żyle prawdy, co mogłoby dopro-
wadzić co niektórych do zawału.

Podsumowując tę sesję powiem 
tylko, że jestem zadowolony z 
rozwoju Polkowic i wciąż wyso-
kiej pozycji pana Emiliana S. , no 
i chyba z tego, że będę prawdo-
podobnie wraz z innymi miesz-
kańcami, płacił najniższą stawkę 
w całej Polsce za wywóz śmieci. 
Liczę, że właśnie wtedy uda mi 
się zrobić ściepę narodową i wy-
wieźć ponad gabarytowe, zbędne, 
uciążliwe „śmieci” naszej gminy.
Cieszę się również z faktu, że 
gmina po wielu miesiącach wal-
ki z mieszkańcami okolicznych 
wiosek, uznała wreszcie ich 
prawa obywatelskie, za co trze-
ba dziękować wiernemu sobie 
przewodniczącemu RM, jak i 
temu, który w latach 94-98 był 
pionierem nagród przyznawa-
nych za zasługi na rzecz gminy.
Również serdeczne „Bóg zapłać” 
składam jako Portal burmistrzo-
wi, który nie dostał innej nagro-
dy (a niech tam w mordę) jak 
tylko dyplom z podziękowaniem 
za zrobienie wreszcie (po wie-
lu kłótliwych miesiącach) drogi 
we wsi Pogorzeliska pomimo, że 
wcześniej obiecał, że do końca 
swojej kadencji nie uczyni dla 
niej niczego dobrego. To dobrze, 
że obietnice naszego burmistrza 
zawsze są bez pokrycia, bo ina-
czej ile byłoby zrobione i co my 
byśmy z tym biedni zrobili…
To było bardzo subiektywne i gro-
teskowo artystyczne spojrzenie na 
sesję Rady Miasta w gminie Cho-
cianów. Jeżeli kogokolwiek obra-
ziłem swoim tekstem, było to na 
pewno nie zamierzone i wykorzy-
stałem to tylko na potrzeby teatru 
i jednego widza. Na teatr jednego 
aktora zapraszamy na ulicę Ratu-
szową. Pozdrawiam wszystkich 
tych, których inni nie pozdrawiają.

BAZYL

p.s. Nadmienić wypada, że usilne 
starania dużej grupy radnych o to, 
aby „wielmożny” przewodniczący 
Ryszard Bartosz zwoływał sesję 
w godzinach późniejszych (około 
15-16) nie przyniosło oczekiwa-
nych skutków. Argumenty, że wie-
lu naszych radnych musi zwalniać 
się z pracy tracąc swój urlop, nie 
przekonały naszego przewodni-

minus za ślizganie się pod sto-
pami E. Stańczyszyna, co nie 
wymaga żadnego komentarza.

Krystyna Łysiak – 7
Pani Krystyna dostałaby teraz 
ode mnie całą 10, ale gdy zoba-
czyłem jej zdjęcie przy gar- kuch-
ni z H. Osolińskim aż zadrża-
łem. Niemniej 7, to i tak elita.

Bogdan Staszczak – 1
Kultura w naszym mieście to 
Chok i to wystarczy chyba do 
oceny.

Bronisław Klita – 7
Nie było pana Klity, ale aku-
rat jego poglądy na porusza-
ne tematy znam, więc punk-
tacja słuszna i świadoma.

Stanisław Siwiec – 5
Zawsze ta sama postawa. 
Jak nie da jeszcze absoluto-
rium burmistrzowi, stanie się 
od razu faworytem Brunowa.

Edward Kisielewicz – 5
Tylko za powstającą w szybkim 
tempie remizę. Ciekawe czy, 
gdyby miał postawić tą remizę 
za swoje (oświadczenie mająt-
kowe) byłoby tak o tym głośno?

Marian Sambor – 6
Pan Marian ostatnio więcej 
mówi na majówkach niż na se-
sji. Bo i tak, gdy jest to, tak jakby 
go nie było. Co dalej z domem 
socjalnym na ulicy Sportowej?

Zofia Skawińska – 4
Za odwagę z powodu śmieszności 
jaką zafunduje swoim wyborcom, 
gdy stanie do wyborów na stano-
wisko burmistrza.

Grażyna Kindra – 10
Po tym, jak poskarżyła się w po-
wiecie, że nie zaproszono jej jako 
znamienitości tego miasta na 
święto strażackie zrobiło mi się 
jej żal i dałem jej całą 10. Szkoda, 
że jednak tych talentów pani G. 
Kindry nie wykorzystał pan ko-
mendant Husar, bo mogłaby nimi 
przyćmićzły wizerunek komen-
danta i nie byłoby takiego wstydu.

Bogumiła Cymbała – 2
Tylko z uwagi na ulatującą sym-
patię, bez wlotów i upadków.

Henryk Osoliński – 4
Już sam nie wiem, raz jest mi-
strzem gar- kuchni, potem straża-
kiem, a na końcu radnym i…

Leszek Filipiak – 1
Życzymy mu powodzenia, a 
przede wszystkim zdrowia, bo to 
ważne, gdyż w Radzie Związku 

czącego. Warto też wspomnieć o 
fakcie, że mieszkańcy są chętni 
do uczestniczenia w sesjach, ale 
godzina, którą wybiera Radny 
Bartosz skutecznie im to blokuje. 
Wierzymy, że kolejne skargi do 
Wojewody na Ryszarda B. przy-
niosą oczekiwane przez wszyst-
kich zmiany. Przypominam, że 
Rada, a tym bardziej burmistrz, 
zostali wybrani, by służyć nam 
a nie my im. Nie zapominajmy 
również o tym, że za swoją pracę 
dostają oni bardzo wysokie wy-
nagrodzenia, na które składają się 
wszyscy mieszkańcy tej gminy.

Ulubiona punktacja Bazyla

Roman Kowalski – burmistrz - 0
Powinien dostać 10 za kolejne 
sukcesy, które osiąga wspiera-
jąc się na garbach innych, ale 
nie mogłem pominąć obojętno-
ści łamania prawa (Statut) oraz 
zwalczania wolnych mediów.

Katarzyna P.D. – asystentka – 0
Jej sukcesy znane są jak na razie 
poza sesją. Na sesji była pierw-
szy raz, więc milczała jak zaklę-
ta. Jako asystentka R.K. wodziła 
tylko wzrokiem po gościach i 
pewnie zastanawiała się i zada-
wała sobie pytanie: i co ja tutaj 
robię? Pomyślałem, to samo co 
ja. Walczy o dobre imię, tyle tyl-
ko, że ja o dobro miasta a asy-
stentka opłacana za naszą kasę o 
PR burmistrza wszystkich bur-
mistrzów Romana Kowalskiego.

Norbert Piotrowski-5
Spada w dół pan Norbert z punk-
tacją. Ale jak wiemy jest to za-
sługa nagonki na niego i prze-
konywania go do tego, że Bazyl, 
to…Na sesji coś tam próbował 
zaistnieć, ale jak tylko trafił na 
zimny wzrok poważnego, wrogo 
nastawionego do świata burmi-
strza, zadrżał mu głos i wygasił 
swoje emocje spuszczając wzrok 
na blat stołu wielkiej radny.

Krzysztof Leszczyński – 5
Punkt za pokazanie „kom-
petentnemu” grajkowi jego 
miejsca w szeregu. Punkty na 

raczej widzą i wiedzą więcej.

KADRA PRZYBOCZNA

Elżbieta Kowalczuk – 6
Wybrnęła dzielnie z potyczki z 
Zofią S. Dodatkowy punkt za 
zmuszoną przesiadkę do władzy.

Robert Harenza – 0
Nie wiem po co promotor przy-
chodzi na sesję. Nie wiem czy co-
kolwiek z niej rozumie. Nie wiem 
czy oby tylko nie promuje znów 
tylko siebie. W nagrodę, panie 
burmistrzu, dałbym mu nagro-
dę. Najlepiej z okazji „bez okazji”.

GOŚCIE

Beata Dyko – 9
Za odwagę spojrzenia w twarz 
facetowi, który najpierw powołał 
ją do Rady Niepełnosprawnych a 
potem odwołał, li tylko dlatego, 
że ma przewroty w swojej głowie-
-„nasz burmistrz”. Bo jak to inaczej 
nazwać, jak tylko nieświadomym 
działaniem na szkodę osób nie-
pełnosprawnych w naszej gminie.

Krzysztof K. Budzeń – 7
Spokojny, stonowany obserwator 
tego cyrku.

Piotr Budzeń – 8
Przewodniczący spokojny i ura-
dowany z coraz lepszej posta-
wy urzędników i burmistrza.

S. Ciastkowski – (…)
A kim ty jesteś? zapytałbym, ale 
nie wypada, bo to tylko kolega 
mojego byłego pracodawcy.

Bazyl – 0
I tak mi dopomóż Bóg.
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Manipulant wywiera wpływ na zachowanie człowieka, 
igra z jego emocjami, odczuciami. Manipulant politycz-
ny oddziałuje na ludzką psychikę, lecz tylko i wyłącznie 
w sferze politycznej. Cel jest jeden: zdobyć poparcie i za-
ufanie wyborców. Trzeba w odpowiedni sposób dobierać 
słowa, uważać na to, co się mówi, by zaufały mu rzesze 
ludzi.  Niestety nie zawsze wypowiadane słowa mają od-
zwierciedlenie w rzeczywistości i na tym właśnie polega 
manipulacja polityczna. Polityk w ważnych dla niego mo-
mentach, np. kiedy grunt mu się pali pod nogami i ostat-
kiem sił chce odzyskać „dobre” imię ucieka się do mani-
pulacji. Chwali się tym, co zrobił (bądź zrobi), w czym 
pomoże, by wyjść z beznadziejnej sytuacji a wszystko po 
to, by zmanipulować. O to tak naprawdę chodzi. W pięk-
nie dobieranych słowach, w artykułach dąży do tego, by 
zrobić z ludzi marionetki, niemające własnego zdania, śle-
po dążące drogą wyznaczoną przez swego przewodnika.
 

D o  c z e g o  t o  w s z y s t k o  p r o w a d z i ?
 

Osoby manipulujące dążą do osiągnięcia zysku, do wła-
snych korzyści. Dlaczego ludzie dają sobą manipulo-
wać? Ci, którzy ulegają temu procesowi najczęściej nie 
mają własnego zdania, są osłabieni psychicznie i nie 
potrzeba wiele, by nimi umiejętnie pokierować. Znacz-
nie trudniej jest przekonać tych, którzy posiadają silny 
charakter, mają świadomość swoich poglądów. Osoba 
cicha, spokojna, której asertywność jest zupełnie obca 
bardziej narażona jest na działanie manipulanta (bądź 
manipulantów). Ludzie nie wiedzą, że ulegają manipu-

lacji. Nikt świadomie by się temu nie poddał.  Manipu-
lant nie może bezpośrednio pokazać, że chce kimś po-
kierować, bo wtedy na pewno nie zyskałby jego poparcia. 
Świadomej manipulacji jednak ulega ten, kto nie chce 
być odcięty od większości. Łatwiej jest pójść za tłumem, 
niż popierać poglądy grupy, której członków można 
policzyć na palcach. Ludzie czują się swobodniej, gdy 
popierają większość. Ulegają wtedy presji większości.

Każdy z nas powinien mieć własne zdanie i powinien być 
gotowy do obrony swoich poglądów. Nie można ulegać in-
nym. Nie wolno dać się nabierać na to, co obiecują ludzie, 
którym chodzi tylko o to, by utrzymać władzę. Śledźmy do-
kładnie ich poczynania, zwracajmy uwagę na to co mówią, 
a potem spróbujmy przełożyć to na rzeczywistość. Często 
okazuje się bowiem, że składane obietnice są bez pokrycia. 

Jako lokalna społeczność powinniśmy więc być czuj-
ni. Pomimo tego, że znaczna część społeczności uważa, 
że jeden głos oddany przez jedną osobę nic nie zmieni, 

U W A G A  -  M A N I P U L A C J A  P O L I T Y C Z N A ! ! !

grubo się myli. Każdy z nas ma obowiązek czynnie wziąć 
udział w życiu publicznym. To jeden krok ku temu, by 
uniknąć manipulowania przez ludzi, których wybiera 
się na swoich przedstawicieli. Społeczeństwo nie po-
winno pokazywać, że nie interesuje go życie polityczne 
i sytuacja np. w gminie. Poprzez właśnie takie podejście 
kształtuje się stosunek rządzących do swoich poddanych.

Opracowano na podstawie:
 http://www.pepepe.pl/manipulacja-polityczna.html

czyli artykuł R.K. zamieszczony w Informatorze Gmi-
ny pt. „Zmniejszamy zadłużenie i inwestujemy.” 

Refleksja natury ogólnej ma chyba rzeczywiście coś 
wspólnego z długim weekendem majowym i uroczysty-
mi obchodami 20 – lecia powstania Powiatowej Straży 
Pożarnej. Plan uzdrowienia finansów Gminy, to raczej 
marzenia nie mające nic wspólnego z realnym tempem 
programu inwestycyjnego. Opisywane przez pana bur-
mistrza zadania inwestycyjne w większości przypadków 
stanowią kontynuację polityki inwestycyjnej poprzednie-
go burmistrza ( „Rewitalizacja starej części Miasta Cho-
cianów II etap”, „Rewitalizacja ciągów pieszo – jezdnych”, 
„Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna przy gimnazjum im. 
Odkrywców Polskiej Miedzi oraz na terenie Parku Miej-
skiego w Chocianowie”). Dokumentacja na przebudo-
wę ulicy Piotrowskiej będzie sporządzona przez Gminę 
dopiero w lipcu. We wrześniu będzie złożony wniosek o 
dofinansowanie przedsięwzięcia. Jeśli Gmina nie otrzyma 
dodatkowych środków, to czy nadal będzie pan realizo-
wał to zadanie? Czy w ogóle podejmie pan kolejne kro-
ki w tym kierunku?  W Informatorze nie ma o tym ani 
słowa. Kolejna sprawa, to dokumentacja związana z re-
alizacją inwestycji o nazwie „Przebudowa i modernizacja 
koryta potoku Równik oraz urządzeń na Rowie Chocia-
nowskim”. Dokumentacja, i owszem, ale czy coś więcej? 
Wszystko chce pan zrobić w tym roku w lecie. Gdzie był 
pan do tej pory? Co zrobił pan, panie burmistrzu, przez 
minione 18 miesięcy? Lato przeminie i aby do wiosny, a 
po wiośnie znowu będzie lato i tak do końca kadencji. 
Kolejna inicjatywa, to dom socjalny. Pozostawię ten fakt 
bez komentarza. Jedyną realną inwestycją jest remont 
Remizy Strażackiej w Szklarach Dolnych realizowanej 
w zamian za dokończenia budowy kanalizacji sanitarnej 
w rejonie ulicy II Armii Wojska Polskiego (inwestycja 
została wyrzucona z budżetu). Idąc dalej, latem planuje 
pan kolejny remont, tym razem Chok-u. Pytam: w jakim 
celu, skoro chce pan sprzedać tę nieruchomość? Absurd 
czy hipokryzja? Podsumowując, z powyższego wynika, że 
wiele pan obiecuje i przypisuje sobie zadania, które nie 
zostały przez pana zainicjowane. Napisał pan w Informa-
torze: „głęboko wierzę, że informacje, które podałem są 
wystarczającym dowodem na to, że obraz mojej osoby 
propagowany przez niektóre środowiska jest fałszywy, 
stronniczy i napastliwy, opiera się jedynie na złośliwo-
ści i źle pojmowanej pracy na rzecz lokalnej społeczno-
ści”. Panie burmistrzu, oczywiście, że informacje podane 
przez pana są prawdziwe. Jasno określają pana burmi-
strza jako realizatora inwestycji w Chocianowie. Z pana 
tekstu wynika jednoznacznie, że możemy się w tym roku 
spodziewać wielu obietnic. A co poza tym? Zobaczymy.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Budzeń

W powiecie polkowickim realizowane są następujące 
programy obejmujące obszar powiatu polkowickiego:

1.Strategia rozwoju powiatu polkowickiego na lata 2008 
– 2015

2.Strategia ozwiązywania problemów społecznych po-
wiatu polkowickiego na lata 2007 – 2015

3.Program pomocy rodzinie i dziecku

4.Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz 
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicz-
nego na lata 2009 – 2015 dla powiatu polkowickiego

5.Program edukacji ekologicznej dla powiatu polkowic-
kiego na lata 2009 -2015

6.Powiatowy program działań na rzecz osób niepełno-
sprawnych w powiecie polkowickim

7.Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców prze-
mocy w rodzinie

8.Program ochrony środowiska dla powiatu polkowic-
kiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2019r.

9.Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 
2012 – 2016

W jednej z wypowiedzi pana Kamila Ciupaka - wicesta-
rosty powiatu polkowickiego - zawartej w Informatorze 
Gminy czytamy „Dobro naszych mieszkańców jest po-
nad wszystko, najważniejsze i ewidentnie łączy nas, sa-
morządowców. W sposób mądry, życzliwy, kompetentny 
i twórczy potrafimy ze sobą rozmawiać. Wspólnie po-
dejmujemy wiele inicjatyw i działań na rzecz lokalnych 
społeczności, więc współpraca musi być merytoryczna 
i spójna, bogata w argumenty, a nie polityczna”. Współ-
praca popłaca. Tylko komu? My mieszkańcy tego nie od-
czuwamy. Co Chocianów skorzystał w związku ze swoją 
przynależnością do powiatu? Obietnic podczas wyborów 
samorządowych było wiele. Pan, z tego, co pamiętam, po-
pierał kandydaturę pana R.Kowalskiego. Jak widać poli-
tyka odgrywa we współpracy ogromne znaczenie. Obaj 
panowie należycie do grupy „JEDNOŚĆ”. Minęło 18 
miesięcy i z obietnic nie pozostało prawie nic. Obiecanki 
cacanki a nam, mieszkańcom...żal. Pytania do pana Wi-
cestarosty: ile środków w budżecie ma powiat polkowic-
ki? z ilu w/w programów korzysta gmina Chocianów?  ile 
środków przeznaczył powiat polkowicki na gminę Cho-
cianów a ile na inne gminy? Takich odpowiedzi oczeki-
walibyśmy od pana Kamila. Może udzieli nam pan wyja-
śnień w następnym wydaniu gminnej gazetki. Powiedział 
pan również, że „Chocianów ma szczęście do dobrego 
gospodarza. Burmistrz Roman Kowalski bardzo dba o 
swoją gminę i jej mieszkańców”. Czy pan na pewno wie, 
co dzieje się w naszym mieście? Gmina Chocianów od-
śnieża drogę powiatową z własnych środków. Wspomniał 
pan  o inwestycji w Parchowie i Szklarach Dolnych. Czy 
te zadania nie wynikają z obowiązków Powiatu? Mamy 
nadzieję i liczymy na to, że współpraca z władzami nasze-
go miasta zacznie wreszcie zmierzać w konkretnym kie-
runku, a mianowicie w kierunku poprawy  życia wszyst-
kich mieszkańców naszej gminy a nie tylko w kierunku 
poprawy wizerunku politycznego naszego burmistrza.

Krzysztof Budzeń

O JEDEN MOST Z A DALEKO. . .

PAJĘCZYNA OBIETNIC WICESTAROSTY 
POWIATU POLKOWICKIEGO
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Na wstępie zaczniemy od żywieniowych sarkazmów. Kaczka po francusku nie 
pachnie tak samo jak wieprz po staropolsku. Czy to brak kanalizacji? Czy to odór 
lenistwa? Nie! – to chocianowska majówka, bo Chocianów to nie elegancja Francja. 
Przyprawy dodają smaku i aromatu. Dobry smak to cecha ważna. Stahurski Cover 
( czyli jakiś pajac przebrany za Stachurskiego, w tanim Armanim , za- tu strze-
lam- jakieś tysiąc złotych od występu- nie daj boże za więcej). Do tego kiełbacha 
- ale to akurat tylko dla elit. Organizatorzy doszli widocznie do wniosku że „Nie 
dla psa kiełbasa- a diabłu ogarek lub ogórek małosolny- aby nie zatracić smaku. 
Aż ciśnie się na usta pieśń w biało czerwone krawaty: „Kiełbasa, browary i inne 
towary narodzie kochany ja tobie dam”.  Długo nieobecne na Biuletynie Informa-
cji Publicznej oświadczenia majątkowe radośnie ćwierkają, że pensja Dyrektorki 
Chok-u i burmistrza razem to około 19000 zł miesięcznie na łapkę lub raciczkę.  
To około 14 krotność minimalnej krajowej czyli 1500zł brutto. Do tego docho-
dzą koszty Pani asystent Burmistrza, animatorów Choku, promotora miasta, i dia-
beł jeden wie ilu jeszcze ludzi biorących pieniądze za organizację Majówki dla 
mieszkańców Chocianowa. Boję się  sumować pensje tych wszystkich darmozja-
dów. W każdym bądź razie, upłynęło wiele dziesiątków tysięcy złotych abyście  
zorganizowali nam takie dziadostwo i to na samym rynku. To była Majówka? To 
był wstyd!!!!! Wyceniliście mieszkańców taniej niż kiełbasy! Bierzecie większe 
pensje niż wydajecie na całoroczną kulturę, rozwój dzieci i młodzieży. Czy wy 
nie macie do nas „za grosz” szacunku? ! Nażarliście się jeszcze tych kiełbas jak 
by wam w dupach było mało,  a lud głoduje!!! Na temat poziomu artystycznego 
tej majówki wolę nie wyrażać zdania gdyż jest to poniżej jakiegokolwiek pozio-
mu, a i z utrzymaniem pionu też nie jeden miał tam problem. Tylko organizato-
rzy tłuszczem ociekający wiedzą „ gdzie się podziały tamte prywatki”. Zacytuję 
P. Kukiza, który w tekście jednej ze szlagierowych pieśni antykomunistycznych 
odzwierciedla sytuację - jakby tu mieszkał. Zaznaczam iż piosenka ma ponad 20 
lat, a u nas dalej stara bida. „Po co solidarność i po co wojować, niech wróci ko-
muna dostaniesz balona. Jedne chcą faszyzmu inne księdza wolą, a ja chcę Leppera 
oraz disco polo. Niech wróci komuna i tania kiełbasa, pół litra na głowę i piwo na 
kaca.” Nie będę się rozpisywał bo nie ma o czym. Przemilczmy tą majówkę aby-
śmy mogli ją jak najszybciej zapomniećNie rozpamiętujmy o tym, że w naszym 
mieście nie ma się szacunku do obywateli. Świnka królowa lasu. W ręku z kiełbasą. 
Otoczona sprzedajnymi szczurami… Podnosi ceny wody i ścieków, bo brakuje jej 
kasy na kiełbasy . W ramach kultury żremy wieprzowinę i słuchamy tanich pod-
rób piosenkarzy. Och jak bardzo Świnki nie obchodzą mieszkańcy tego miasta. 
Jestem burmistrzem, jadę konno.

Piotr Budzeń

Gdybyśmy mieli blachę, zrobilibyśmy konser-
wy, którymi zalalibyśmy całą EuropĘ , ale nie 

mamy mięsa.

W.Gomułka

14 kwietnia zagrały zespoły : Sanki Satana i Jakoś to będzie. Jakoś 
to było. Chodziły po mieście słuchy, że do miasta przyjeżdżają szata-
nowcy, a tu nawet piosenek o śmierci nie było. Żadnych orgii, żadnych 
kotów… przyjechały chłopaki, zagrali kilka piosenek o problemach 
rodzicielskich, o miłości, o wódce… i pojechali. Także nie taki sza-
tan straszny jak go obsmarowywują. Zespół Jakoś to będzie sprawił, 
że było lepiej niż JAKOŚ. Naprawdę dobry koncert łączący elementy 
punk rocka, SKA,  a nawet i reggae. Niestety przepaść między zespoła-
mi była ogromna. O ile Sanki Satana dopiero uczą się grać o tyle drugi 
zespół już dawno to zrobił. Dlatego ocena za koncert taka, a nie inna.

Ocena koncertu: 5/ 10pkt.

19 maja zagrały zespoły: No mercy, Reakcja, Dżentelma-
ni. Przy zespole No Mercy litości nie było. Mocny, męski He-
avy Metal. I za to 6 punktów do repertuaru. Reakcja pozosta-
wiła mnie bez reakcji. Dżentelmani zagrali dżentelmeńsko… 
przyzwoicie, równo i ciekawie. Ogólnie dobry koncert. Czwarty ze-
spół, a w zasadzie drugi w kolejności też zagrał bardzo dobrze i po 
męsku, niestety ich logotyp uniemożliwia mi przypomnienie sobie ich 
nazwy. Moja wina, moja wina, moje bardzo tanie wina. Mea Culpa.
  
Ocena koncertu: 6/10pkt.

Po raz kolejny gratuluję organizacji koncertu, bezpłatnego zaanga-
żowania wielu osób i świetnej atmosfery. Niech na następny koncert 
przybywają goście, drzwi otwórzcie się na oścież.

Piotr Budzeń

Old Spice – z angielskiego: Stara Przyprawa. Jadę konno.

Piwna Chata. Kwiecień – Maj. Taka muza jaki kraj.
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BAZYL NA SKRÓTYBEZDOMNE PSY GRYZĄ

Tak właśnie realizowany jest 
projekt Pana Burmistrza 
związany z ustawą zwierzęcą. 
Na przystanku PKS na Zaci-
szu ugryziona została jedna z 
pracownic UMiG przez bez-
domnego psa. Justyna Do-
mańska, bo o Niej mowa, była 
bardzo przerażona. Jak widać 
projekt Pana Burmistrza to 
kolejny bubel. Pracownikom 
UMiG współczujemy bo na-
wet nie mogą w takiej sytuacji 

złożyć skargę na urząd.

BAZYL

KOMISJA REWIZYJNA

Wolna Prasa Chocianowa 
składa wyrazy uznania dla 
Radnego z Parchowa Broni-
sława Klity za odwagę skry-
tykowania wykonanie budże-
tu miasta i gminy Chocianów 
2011, a tym samym pokaza-
nie dobrego przykładu innym 
naszym radnym, w jaki spo-
sób skutecznie dbać o interesy 
swoich wyborców. Pan Radny 
Klita wstrzymał się od oce-
ny wykonania budżetu 2011. 
Nie podniósł ręki na „TAK”. 
Tym samym liczymy ,że i inni 
(14) radni z naszego miasta 
, którzy zostali wybrani, aby 
godnie reprezentować swoich 
wyborców i służyć wszystkim 
mieszkańcom miasta i gminy 
Chocianów obudzą się z pół-
tora-rocznego letargu i nie 
dadzą „absolutorium burmi-

strzowi” R. Kowalskiemu.

BAZYL

1 czerwca Dzień Dziecka

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż 
na nowo. Projektem, który nieustannie 
się urzeczywistnia. Przyszłością, która 

pozostaje zawsze otwarta.”

Jan Paweł II

CYTAT MIESIĄCA:

„NIECH SOBIE BURMISTRZ DOM SOCJALNY W 
CHOCIANOWCU WYBUDUJE”

mieszkaniec Chocianowa

W NASTĘPNYM NUMERZE
 ANALIZA OŚWIADCZEŃ:

Romana Kowalskiego
Ryszarda Bartosza

Norberta Piotrowskiego
Krzysztofa Leszczyńskiego

Edwarda Kisielewicza
Beaty Rolskiej

Stanisława Siwca
oraz

Beaty Kawickiej
Heleny Kozińskiej

Haliny Pluty
Stanisławy Potocznej

Ewy Bobeły
Joanny Słoty
i pozostałych


